Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 15. 12. 2011 v Přeštěnici
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 20
Omluveno: 5
Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu VH SOM
4) Představení přítomných hostů
5) Schválení rozpočtu SOM na rok 2012
6) Informace k projektu „Kompostéry“
7) Zhodnocení činnosti SOM v roce 2011
8) Schválení Směrnice na odepisování majetku a Směrnice o inventarizaci majetku a
závazků
9) Jmenování inventarizační komise
10) Různé
11) Diskuze
12) Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Souhrada, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné.

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena Ing. Klára Tesařová, ověřovateli Miroslav Zíka a Ladislav
Sobotka.
Usnesení č. 45/11
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 3)
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Předseda SOM Pavel Souhrada seznamuje přítomné s programem valné hromady. Martin
Třeštík si přeje doplnit jednání o schválení Dohody o narovnání mezi SOM a městem
Milevskem. Předseda SOM navrhuje program rozšířit o projednání zaměstnávání OZP.
Předseda nechává hlasovat o doplnění programu navrženými body a programu jako celku.
Usnesení č. 46/11
Valná hromada SOM schvaluje doplnění programu valné hromady o body „Dohoda o
narovnání mezi Svazkem obcí Milevska a městem Milevskem“ a „Zaměstnávání OZP“.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 47/11
Valná hromada SOM schvaluje doplněný program valné hromady.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 4)
Předseda SOM předal slovo generálnímu řediteli ZVVZ, a.s. Ing. Miloslavu Máchovi, který
v krátkosti pohovořil o činnosti a vývoji společnosti. S činností Zemědělského družstva
Přeštěnice seznámil starosty předseda družstva Ing. Jiří Netrval.
Usnesení č. 48/11
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané pozvanými hosty.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 5)
Účetní SOM předkládá přítomným rozpočet SOM na rok 2012. Nikdo k němu nemá
žádné výhrady ani připomínky. Rozpočet je vyrovnaný – na straně příjmů 512.970,- Kč, na
straně výdajů 512.970,- Kč (viz příloha č. 1).
Účetní SOM informuje přítomné o tom, že do konce roku bude nutné provést rozpočtové
opatření č. 5/2011. Předseda SOM navrhuje, aby valná hromada pověřila představenstvo
provedením tohoto rozpočtového opatření.
Usnesení č. 49/11
Valná hromada SOM schvaluje rozpočet SOM na rok 2012 jako vyrovnaný, a to bez výhrad.
Na straně příjmů 512.970,- Kč, na straně výdajů 512.970,- Kč.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. 49/11
Valná hromada SOM pověřuje představenstvo SOM provedením rozpočtového opatření č.
5/2011.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 6)
Slovo přebírá zpracovatel projektu „Zajištění ekologického nakládání s biologicky
rozložitelným komunálním odpadem na území Svazku obcí Milevska“ Jiří Koleček.
Vysvětluje příčiny neposkytnutí podpory na tento projekt. Fond neposkytl takové finanční
prostředky, které by pokryly všechny žádosti. SOM obdržel v hodnocení projektu 90 bodů ze
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100. Aby svazek uspěl, musel by zvýšit spoluúčast v projektu na cca 50 %. Úspěšné byly
především integrované projekty a projekty v postižených oblastech. Pavel Hroch navrhuje,
aby byl projekt podán do další nejbližší výzvy s tím, že spoluúčast SOM na projektu bude
maximálně 30 %.
Usnesení č. 50/11
Valná hromada SOM bere na vědomí informace Jiřího Kolečka k hodnocení projektu
„Zajištění ekologického nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území
Svazku obcí Milevska“ a schvaluje znovupodání žádosti v případě vyhlášení další výzvy
Státním fondem životního prostředí za maximální 30 % spoluúčasti SOM na projektu.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 7)
Předseda SOM informuje přítomné o činnosti SOM v roce 2011 (viz příloha č. 2).
Usnesení č. 51/11
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu předsedy SOM o činnosti svazku v roce 2011.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 8)
Účetní SOM předkládá valné hromadě ke schválení Směrnici na odepisování majetku a
Směrnici o inventarizaci majetku a závazků (viz příloha č. 3 a č. 4). Valná hromada tyto
směrnice schvaluje.
Usnesení č. 52/11
Valná hromada SOM schvaluje Směrnici na odepisování majetku a Směrnici o inventarizaci
majetku a závazků, jak byly navrženy.
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 20

Ad 9)
Předseda SOM přechází ke jmenování inventarizační komise. Do komise navrhuje tyto členy:
Jiří Lešek (předseda komise), Miroslav Zíka, Alena Veselá. Nikdo z přítomných nevznáší jiný
návrh pro složení inventarizační komise. Navržení členové souhlasí se jmenováním do
inventarizační komise.
Usnesení č. 53/11
Valná hromada SOM volí inventarizační komisi v tomto složení Jiří Lešek (předseda),
Miroslav Zíka, Alena Veselá.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 10)

3

Místostarosta města Milevska Martin Třeštík hovoří o Dohodě o narovnání mezi SOM a
městem Milevskem. Vzhledem k tomu, že svazek považuje město Milevsko stále za svého
člena a město Milevsko se nadále cítí členem svazku, byla tato dohoda uzavřena. Uzavřením
dohody byly narovnány všechny sporné záležitosti mezi městem Milevskem a SOM. Město
Milevsko již schválilo dohodu na zastupitelstvu. Město Milevsko se dohodou zavazuje
k uhrazení členského příspěvku na rok 2011 ve výši 226.530,- Kč do konce roku 2011.
Členský příspěvek na rok 2010 ve výši 227.030,- Kč uhradí město Milevsko nejpozději do 31.
12. 2013. Znění dohody viz příloha č. 5.
Usnesení č. 54/11
Valná hromada SOM schvaluje Dohodu o narovnání mezi Svazkem obcí Milevska a městem
Milevskem a pověřuje předsedu podpisem této dohody.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 11)
Předseda SOM hovoří o prodloužení projektu Zaměstnávání osob se zdravotním omezením do
30. 6. 2012 ve stejném rozsahu.
Bude tedy nutné prodloužit veškeré dohody formou dodatků. Zálohy obcím budou vraceny po
skončení projektu, tj. v srpnu 2012. Celkové vypořádání se Svazkem obcí regionu Písecka
proběhne do 31. srpna 2012.
Usnesení č. 55/11
Valná hromada SOM schvaluje prodloužení projektu Zaměstnávání osob se zdravotním
omezením do 30. 6. 2012 ve stejném rozsahu.
Valná hromada SOM schvaluje dodatek č. 1 dohody mezi SOM a obcemi zapojenými do
projektu. Předmětem dodatku je změna článku II, odstavec 1, kde se prodlužuje doba projektu
do 30. 6. 2012.
Valná hromada SOM schvaluje dodatek č. 1 dohody o spolupráci v projektu Zaměstnávání
osob zdravotně znevýhodněných mezi SOM a SORP. Předmětem dodatku je změna článku
III, odstavec 3.1., kde se doba trvání projektu prodlužuje do 31. 8. 2012, vlastní projekt se
prodlužuje do 30. 6. 2012.
Valná hromada SOM pověřuje předsedu SOM podpisem výše zmíněných dodatků.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 12)
V rámci diskuze hovoří předseda o zaměstnávání osob ve veřejné službě a o vytvoření dvou
chráněných pracovních míst v rámci SOM. Místem výkonu práce je kancelář SOM, Husovo
náměstí 391, 399 01 Milevsko a předmětem činnosti zabezpečení veřejné služby. Místa byla
vytvořena v souladu se zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.. Na vytvoření zřízených
pracovních míst bylo požádáno o dotaci ve výši 80.000,- Kč na vybavení kancelářskou
technikou.
Předseda SOM diskutuje s přítomnými na téma Rozpočtové určení daní a optimalizace
školství.
Starostka obce Zbelítov Markéta Honzíková zve přítomné na jednání příští valné hromady do
Zbelítova.
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Ad 13)
Předseda Pavel Souhrada ukončil valnou hromadu a přítomným poděkoval za účast.
Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Zíka

……………………………….

Ladislav Sobotka

………………………………

Zapsal: Klára Tesařová

……………………………….

Předseda SOM: Pavel Souhrada

……………………………….
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