Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 24. 9. 2014 od 17:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 21
Omluveno: 4

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Veřejně prospěšné práce
5) Informace o projektu „Meziobecní spolupráce
6) Informace o projektech SOM v roce 2014
7) Plán činnosti SOM na rok 2015
8) Doplňující body
9) Diskuze
10) Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájila předsedkyně SOM Hana Kašparová, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné. Přítomné přivítal starosta města Milevsko
Bc. Zdeněk Herout a v krátkosti město a místo konání valné hromady představil.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli Bc. Zdeněk Herout a
Pavel Souhrada.
Usnesení č. 12/14
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová seznamuje přítomné s programem valné hromady. A
navrhuje doplnění programu:
Db 1) Dodatek č. 1 ke statutu
Db 2) Schválení závěrečného učtu 2013
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Usnesení č. 13/14
Valná hromada SOM schvaluje program valné hromady a souhlasí s doplňujícími body
programu.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 4)
Jednání se na pozvání zúčastnil zástupce úřadu práce Písek – Ing. Jiří Dráb a úřadu práce
Milevsko Alena Hájíčková. Ing. Jiří Dráb informoval o nezaměstnanosti na Písecku, která je
v současné době 5% a o novinkách v zaměstnávání obcemi. Dohody k veřejně prospěšným
pracím, které končí k 30. 9. 2014, mohou být prodlouženy maximálně na 6. měsíců.
Samostatné obce mohou bez ohledu na Svazek obcí Milevska, zaměstnat lidi na veřejně
prospěšné práce, jelikož se uvolní více financí na rok 2015, než tomu bylo letošním roce
2014. Dále p. Dráb vyzývá přítomné, které nejsou zapojeni v zaměstnávání lidí na veřejně
prospěšné práce, aby se do budoucna zapojily k ostatním.
Usnesení č. 14/14
Valná hromada SOM bere na vědomí podané informace přítomnými hosty.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 5)
Již v minulém roce jsme informovali o zapojení do projektu „Podpora meziobecní
spolupráce“, letošní rok 2014 tomu nebylo jinak, jelikož tento projekt končí 31. 5. 2015.
Předsedkyně SOM Hana Kašparová předává slovo Bc. Monice Hrochové, která je
koordinátorkou projektu. Koordinátorka projektu pí. Hrochová informuje o změně člena
realizačního týmu, jelikož pan Mgr. Evžen Jiroušek byl vybrán na místo regionálního
koordinátora tohoto projektu. Místo p. Jirouška byla přijata Mgr. Ludmila Barešová, která
převzala oblast školství. Pí. Hrochová dále pokračuje v informování o průběhu projektu, kdy
do konce 31. 8. 2014 byly zaslány oponentské posudky všech oblastí, které se v současné
době dopracovávají. Problémové okruhy, které má realizační tým zpracovat a odeslat na SMO
do 30. 9. 2014, předkládá a prezentuje přítomným starostům a vyzývá je, aby doplnily
problémové okruhy o své poznatky. Většina přítomných starostů souhlasí s návrhy
problémových okruhů zpracovanými fokusními skupinami, které shledává za věcné a
výstižné.
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Na této schůzi byla projednávána potenciální institucionalizace. Na území ORP Milevsko je
plně funkční Svazek obcí Milevska a Místní akční skupina Střední Povltaví, takže zřizovat
nový dobrovolný svazek obcí (DSO) je v tomto směru zbytečné.
Dotazník zaslaný právníky SMO, který se týká transformace stávajícího Svazku obcí
Milevska nebo nového založení DSO je předložen přítomným starostům, kteří mohou pověřit
předsedkyni SOM Hanu Kašparovou k vyplnění dotazníku za celé ORP Milevsko.
Usnesení č. 15/14
Valná hromada SOM bere na vědomí podané informace koordinátorkou Bc. Monikou
Hrochovou. Valná hromada SOM schvaluje problémové okruhy, které realizační tým
zpracovává.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 16/14
Valná hromada SOM nesouhlasí s transformací se vznikem nového DSO v tomto území
s ohledem na stávající fungující struktury.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 17/14
Valná hromada SOM pověřuje předsedkyni SOM Hanu Kašparovou k vyplnění dotazníku za
celé ORP Milevsko.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 6)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová hovoří o projektech SOM, na které byly podány žádosti o
dotaci na letošní rok 2014:
 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)


Dotace ve výši 70% - 593.000,- Kč, 100% - 847.143,- Kč. Předsedkyně SOM
Hana Kašparová předává slovo Mgr. Martinu Třeštíkovi, který informuje o
projektu. Turistický informační server regionu Milevsko má poskytovat
ucelené informace o regionu. Významnou součástí portálu bude kalendář akcí,
který bude zájemce informovat o konaných či plánovaných kulturních a
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sportovních akcích a zároveň bude napojen na rezervační vstupenkový systém
Colosseum. Dále vyzývá přítomné zástupce obcí, pokud budou mít zájem, je
možné vytvořit webové stránky, které by zpravovala společnost a starostovi
obce by byl umožněn přístup na server v podobě možnosti vkládání informací
o plánovaných kulturních a sportovních akcí konaných v jejich obci. Dále se
zmiňuje o cyklomapě, která by vznikla se stávajících dvou cyklomap a to
z mapky SOM „Milevský čtyřlístek“ a mapy Milevského kraje o.p.s. s názvem
„Milevskem na kole a pěšky“. Souhrnná mapa bude poskytnuta všem obcí
SOM na jejich obecní úřady. Vznikne dále ještě ucelená databáze stravovacích
a

ubytovacích

zařízení

v mikroregionu

a

pořízení

mobilního

pódia

(praktikáblu). Realizátorem projektu Milevský kraj o.p.s.



poradenská činnost – realizátorem MAS Střední Povltaví

Malovaný venkov (POV MMR)


Malovaný venkov – z MMR nepodpořen. Bylo požádáno o záštitu u Mgr.
Ivany Stráské. V rámci projektu byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky MŠ a
1. stupně ZŠ Jčk, následovalo vyhodnocení zaslaných soutěžních obrázků a
oslovení vítězů. Předání cen proběhlo v rámci kulturního programu na Zemi
Živitelce 2014. V současné době je soutěž ukončena a vyúčtována poskytnutá
záštita. Projekt pro Svazek obcí Milevska realizovala MAS Střední Povltaví.



Podpora meziobecní spolupráce

-

Byl v bodě 4)



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


Spolupráce s firmou LEGRO Consult s.r.o., U Výstaviště 1485, 370 05 České
Budějovice, 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
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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 27. 3. 2014 a vyhodnocení projektu proběhlo do 30. 6.
2014. Dále byly vyřízené reklamace kompostérů.


Kniha „Kříže a křížky na Písecku a Milevsku“ – pořízení knih 1000 ks, celková
částka 254.830,- Kč. 50% knih (tj. 500 ks) uhradí SOM z vlastních prostředků a 50%
knih (tj. 500 ks) bude rozděleno mezi členské obce SOM podle počtu trvale žijících
obyvatel. Členským obcím bude vystavena faktura na částku, dle počtu knih.



Spolupráce s MAS Střední Povltaví, spolupráce s obcemi a městem Milevskem,
Toulavou, o.p.s. a spolupráce s ÚP

Usnesení č. 18/14
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu o projektech, které se na letošní rok 2014
podávaly nebo které jsou v závěrečné fázi a schvaluje návrh na financování publikace knihy
„Kříže a křížky na Písecku a Milevsku.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 7)
Plán projektů na rok 2015:
-

Podání projektu do POV Jčk – dt. 7 (dotační tituly dt.7 a dt. 6 sloučeny) - „Poradenská
činnost pro Svazek obcí Milevska v roce 2015“ (POV Jčk 2015) – poradenskou
činnost by pro svazek zajišťovala Místní akční skupina Střední Povltaví + podání
projektu na propagaci

-

„Malovaný venkov“ (POV MMR) – v rámci projektu by byla vyhlášena výtvarná
soutěž pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ Jčk, následuje vyhodnocení projektu a vyhlášení
výsledků na Zemi Živitelce 2015.

-

„Živá kultura na území SOM“ (GP Podpora živé kultury) – uspořádání kulturních
akcí na území SOM

-

Spolupráce s MAS Střední Povltaví, spolupráce s obcemi a městem Milevskem,
Toulavou, o.p.s.

-

Zaměstnávání ve spolupráci s ÚP
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-

Pokračování projektu „Podpora meziobecní spolupráce“

Usnesení č. 19/14
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu o výhledu činnosti SOM na rok 2015 a s tímto
předběžným plánem souhlasí.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 8)
Db 1)
Statut SOM (viz příloha č. 1)
Čl. 2 Valná hromada, bod 2) Valná hromada má tyto povinnosti pravomoci, písmeno d)
Dosavadní znění
d) schvalování, vyúčtování výsledků hospodaření a zásad hospodaření,
Nové znění:
d) schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni, schvalování rozpočtu a
závěrečného účtu,
Usnesení č. 20/14
Valná hromada SOM schvaluje dodatek č. 1 ke statutu SOM k Čl. 2 Valná hromada, bod 2)
Valná hromada má tyto povinnosti pravomoci, písmeno d).
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Db 2)
Byl dodatečně předložen ke schválení závěrečný účet 2013 SOM.
Usnesení č. 21/14
Valná hromada SOM schvaluje závěrečný účet 2013 s celoročním hospodařením bez výhrad.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 9)
V rámci diskuze vystupuje Pavel Hroch a informuje o záznamu schůze zastupitelstva Jčk, kde
se uskutečnilo schválení v Programu obnovy venkova Jihočeského kraje – Odbor regionální
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení regionálního rozvoje jako
správce programu bez spolupráce s obcemi s rozšířenou působností na území Jihočeského
kraje, který si může každý přítomný shlédnout na webových stránkách Jčk. Dále vystupuje p.
Pavel Souhrada a podotýká, že někteří administrátoři na obcích špatně pracují a to znamená,
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že POV raději chce mít administraci přímo v Českých Budějovicích na úřadu Jčk (viz příloha
č. 2)
Usnesení č. 22/14
Svazek obcí Milevska nesouhlasí s rušením administrace POV na obcích s rozšířenou
působností a žádá vrácení administrace POV zpět na obce s rozšířenou působností.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Dále předsedkyně SOM jménem Evy Homolkové upozorňuje, aby zasílaly podepsané
evidence docházek a zasílat i dovolenky zaměstnanců.
V rámci diskuse bylo navrženo místo pro konání závěrečné VH SOM – Zbelítov, místní kulturní
dům a Přeštěnice, penzion MAVL. Místo a termín konání závěrečné VH SOM bude včas
upřesněno.

Ad 10)
Předsedkyně Hana Kašparová ukončila valnou hromadu a přítomným poděkovala za účast.
Ověřovatelé zápisu:
Bc. Zdeněk Herout

……………………………….

Pavel Souhrada

………………………………

Zapsal: Bc. Jana Máchová, DiS.

……………………………….

Předsedkyně SOM: Hana Kašparová

……………………………….
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