Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 19. 6. 2014 od 17:00 v Oseku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 18
Omluveno: 7

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Podpora meziobecní spolupráce – 1. oficiální setkání představitelů obcí ORP Milevsko
1. Prezence účastníků
2. Schválení jednacího řádu
3. Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP
4. Výsledky analýz jednotlivých oblastí - základní charakteristika území, současná
situace a vývoj (odpady, školství, sociální služby)
5. Varianty řešení u problémů a potřeb v území, zjištěných analýzou jednotlivých
oblastí
6. Výběr volitelného tématu
7. Informace o pokroku při realizaci MOS v území aglomerace (pouze v
relevantních území ORP)
8. Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné
prohloubení
9. Stanovení dalšího postupu
5) Schválení závěrečného účtu SOM a zprávy auditora SOM za rok 2013
6) Informace o projektech SOM
7) Diskuze
8) Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájila předsedkyně SOM Hana Kašparová, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné. Přítomné přivítal starosta obce Osek Pavel
Procházka a v krátkosti obec představil. Na jeho pozvání se zúčastnil reprezentant
Timbersports Martin Komárek, celé zastupitelstvo a dále místní knihovnice Václava
Štemberková, která přítomné pak v rámci diskuze provedla místní knihovnou. Ta v letošním
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roce vyhrála Diplom za vzorné vedení obecní kroniky v soutěži Vesnice roku 2014, kterou
vede Ivana Pleskačová.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli Pavel Procházka a
Jaroslav Kofroň.
Usnesení č. 7/14
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 18

pro – 18

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová seznamuje přítomné s programem valné hromady. Nikdo
z přítomných si nepřeje jednání doplnit.
Usnesení č. 8/14
Valná hromada SOM schvaluje program valné hromady podle předloženého návrhu.
Přítomno: 18

pro – 18

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 4)
Předsedkyně Svazku obcí Milevska a zároveň starostka obce Hrejkovice Hana Kašparová
všechny přítomné přivítala.
Zapisovatelem byla zvolena Bc. Jana Máchová, DiS.
Ověřovatelé byli zvoleni motivující starostové: Hana Kašparová a Bc. Zdeněk Herout
Pro všechny přítomné byl představen znova projekt Podpora meziobecní spolupráce
poskytnutou prezentací od Svazu měst a obcí ČR.
1) Prezence účastníků
2) Schválení jednacího řádu
Jednací řád, který byl dále v dokumentech na 1. Oficiální setkání představitelů obcí
ORP Milevsko, byl rozdán každému přítomnému starostovi.
Předsedkyně SOM Hana Kašparová navrhuje schválení jednacího řádu všemi
přítomnými. Všichni přítomní souhlasí.
3) Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP
Koordinátorka projektu Bc. Monika Hrochová vystoupila a zhodnotila průběh práce na
projektu. Práce na přípravě analytické části probíhaly v rámci projednávání
realizačního týmu. Šablony byly rozděleny mezi členy realizačního týmu dle
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4)

5)

6)

7)

8)

příslušných místních znalostí (Školství: Mgr. Evžen Jiroušek, Sociální oblast: Bc. Jana
Máchová, DiS., Odpadové hospodářství: Bc. Monika Hrochová).
Při přípravě analytické části jsme oslovili vedoucí odboru školství, ředitele Základních
a mateřských škol, Životní prostředí a sociální odbor. Data jsme čerpali z
poskytnutých výkazů a odkazů na ministerstva, z dat dostupných na Českém
statistickém úřadě a samozřejmě místním šetřením a komunikací s představiteli obcí a
jednotlivých organizací. Zásadní problém se vyskytl při získání finančních dat od
soukromého sektoru provozující služby na území ORP Milevsko.
20. 5. 2014 - dokument byl odeslán ke kontrole na SMO
29. 5. 2014 – vrácen dokument – neschválen
11. 6. 2014 – byl znova odeslán ke kontrole na SMO
18. 6. 2014 – vrácen dokument - schválen s výhradou
2. stanovisko zní:
 Základní charakteristika - nehodnoceno
 Odpady – schváleno s výhradou
 Sociální oblast – schváleno
 Školství – schváleno
Výsledky analýz jednotlivých oblastí - základní charakteristika území, současná
situace a vývoj (odpady, školství, sociální služby)
Jednotlivý člen realizačního týmu seznámil s výsledky své oblasti, kterou má na
starosti.
Varianty řešení u problémů a potřeb v území, zjištěných analýzou jednotlivých
oblastí
Varianty řešení každý člen z realizačního týmu prezentoval samostatně pomocí
prezentace své oblasti.
Výběr volitelného tématu
Předsedkyně SOM Hana Kašparová vystoupila s hlasováním o volitelném tématu,
které bylo už dříve na valné hromadě SOM již předběžně schválené. Většina
přítomných představitelů obcí v ORP Milevsko navrhla jako volitelné téma v oblasti
meziobecní spolupráce cestovní ruch. Již z obou dotazníků však jednoznačně vyplývá,
že cestovní ruch je v ORP Milevsko jednou z prioritních oblastí, která by měla být
podporována a dále rozvíjena, neboť celému regionu generuje příjmy, jeho rozvoj
podporuje investiční aktivity a v neposlední řadě je cestovní ruch důležitou součástí
ekonomiky, jak na národní, tak i na regionální úrovni.
Všichni přítomní byli pro volitelné téma cestovní ruch.
Informace o pokroku při realizaci MOS v území aglomerace (pouze v
relevantních územích ORP)
Tento bod se území ORP Milevsko netýká.
Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné
prohloubení
Koordinátorka projektu Bc. Monika Hrochová seznamuje přítomné o analýze území,
které poskytl Svaz měst a obcí ČR. Analýza se týkala se činnosti dobrovolných svazků
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obcí v území správního obvodu ORP Milevsko. V závěru nám bylo doporučeno, že
doporučeným krokem do budoucna je rozšíření členské základny SOM i o zbylou obce
správního obvodu ORP Milevsko a dále podpoření tohoto svazku v problémových
oblastech regionu vyplývajících z prováděných analýz.
9) Stanovení dalšího postupu
Projekt bude dále pokračovat v zpracování připomínek do 30. 6. 2014, pak
oponenturou analytických částí do 30. 8. 2014. Mezitím se budeme náš realizační tým
zaměřovat i na návrhové části.
Usnesení č. 9/14
Valná hromada SOM bere na vědomí informace a prezentace podané motivující starostkou a
realizačním týmem. VH SOM schvaluje jednací řád a dále schvaluje výběr volitelného
tématu cestovní ruch.
Přítomno: 18

pro – 18

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 5)
Předsedkyně SOM předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrky SOM 2013 (viz
příloha č. 1) a zprávu o přezkumu hospodaření svazku za rok 2013 (viz příloha č. 2).
K dokumentům nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedkyně SOM předkládá návrh na schválení příspěvku na zpracování mezd (§ 78)
Svazkem obcí Milevska od 1. 7. 2014.
Usnesení č. 10/14
Valná hromada SOM schvaluje účetní závěrku SOM za rok 2013 dl §84 odst. 2 písm. b)
Zákona 128/2000 Sb. O obcích a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením svazku a to
s výhradou a přijímá následující opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě auditora,
která budou předložena do 30. 6. 2014.
Valná hromada schvaluje příspěvky na zpracování mezd (§ 78) Svazkem obcí Milevska od 1.
7. 2014.
Přítomno: 18

pro – 18

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 6)
Předsedkyně SOM hovoří o projektech SOM, na které byly podány žádosti o dotaci na letošní
rok 2014:
 Živý mikroregion (GP Podpora kultura Jčk)
-

podáno (182.000,-/žádaná dotace 127.400,-)
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-

uspořádání 4 kulturních akcí na území SOM

-

dotace neschválena



Malovaný venkov (POV MMR)

-

podáno (195.000,-/žádaná dotace 136.000,-)

-

dotace neschválena

-

zažádáno o záštitu JčK

 Podpora meziobecní spolupráce
-

viz bod 4



Kompostéry „Zajištění ekologického nakládání s biologicky rozložitelným
komunálním odpadem na území Svazku obcí Milevska“

-

spolupráce s firmou Legro na výběrovém řízení, postarají se i o monitoring projektu,
ukončení spolupráce s Kolečkem

-

dne 11. 10. 2013 otevírání obálek k VŘ – 2 nabídky

-

vítězem BRM-OIL, s.r.o. (bez DPH 1.118.677,60 Kč), na 2. místě Agrozet ČB, a.s.
(bez DPH 1.280.844,- Kč) – rozhodující parametr cena

-

lhůta pro odvolání proběhla, došlo k podpisu smlouvy s dodavatelem, součástí
smlouvy byl podepsán i dodatek o dodání 1692 ks kompostérů o objemu 700-800 l na
jaře roku 2014 (tj. do 31. 3. 2014)

-

přijelo celkem 5 kamionů, které přivezly 141 palet (24. 3. 2014 - 28. 3. 2014), ke 30.
4. 2014 byla vystavena faktura od BRM-OIL, která se musela uhradit do 30ti dnů od
vystavení

-

po doložení všech zbylých dokumentů se mohla podat žádost platbu, která byla
vyřízena do 14ti dnů

-

celkové náklady na projekt 1.485.800,- Kč. Měla být proplacena 90% dotace z celkové
částky tj. 1.337.220,- Kč a z toho nebyly uznány náklady, které činily 58.068,- Kč.
Neuznané náklady zaplatil Svazek obcí Milevska.

-

projekt byl ukončen

-

nyní se shromažďují reklamace rozdělených kompostérů od obcí, které se do tohoto
projektu zapojily, hlášené reklamace: Stehlovice, Chyšky
5
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 Ucelená propagace mikroregionu Milevsko a poradenská činnost pro Svazek obcí
Milevsko v roce 2014 (POV Jčk – dt. 7 (dotační tituly dt.7 a dt. 6 sloučeny)
-

podáno celkem (1.210.000/žádaná dotace 847.000,-)

-

projekt byl podpořen

-

přislíbena dotace 70% - 593.000,- Kč

-

poradenská činnost a pořízení mobilního pódia (praktikáblu) – realizátorem MAS
Střední Povltaví

-

ucelená propagace mikroregionu Milevsko – realizátorem Milevský kraj o.p.s., kde
Ing. Miroslava Houžvičková prezentovala záměry na propagaci mikroregionu
Milevsko
Propagace:
-

Turistický portál

-

Cyklomapa – sloučení výhod dosavadních typů + velké mapy do „Zastav
se a odpočiň“

-

Veletrhy – prezentace mikroregionu Milevsko

-

Označení památek – plastové cedule, označení QR kódem

-

Památky regionu – brožura

-

Leták s ubytováním a stravováním v mikroregionu Milevsko

-

Zpravodaj

-

Pohlednice

-

Kalendáře

Náměty pro další rozhodnutí
-

Jihočeská televize – spoty regionu, obcí

-

Knížka „Křížky na Milevsku a Písecku - Hladký“ – odkup části nákladu

 Spolupráce s MAS Střední Povltaví, spolupráce s obcemi a městem Milevskem,
Toulavou, o.p.s. a spolupráce s ÚP
Usnesení č. 11/14
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu o projektech, které se na letošní rok 2014
podávaly nebo které jsou v závěrečné fázi.
Přítomno: 18

pro – 18

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 7)
V rámci diskuze proběhla prohlídka místní knihovny.

Ad 8)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová ukončila valnou hromadu a přítomným poděkovala za
účast.
Ověřovatelé zápisu:
Pavel Procházka

……………………………….

Jaroslav Kofroň

………………………………

Zapsal: Bc. Jana Máchová, DiS.

……………………………….

Předsedkyně SOM: Hana Kašparová

……………………………….
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