Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 10. 2. 2015 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí. Dolejšková, p. Češka, p. Hroch, pí. Bambuškarová, p. Souhrada, pí.
Honzíková
Omluveni: pí. Kašparová, p. Maksa, p. Třeštík

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Informace z ÚP
5) Informace o projektech v roce 2015
6) Projekt „Jižní Čechy husitské“
7) Projekt „Podpora meziobecní spolupráce“
8) Informace z MAS Střední Povltaví
9) Příprava valné hromady
10) Diskuze
11) Doplňující body
12) Závěr
Doplňující body:
-

Db 1) Datová schránka

-

Db 2) Příspěvek pro Spolek nadšenců Sepekov

-

Db 3) Školení pro účetní z obcí

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájila předsedkyně SOM pí. Honzíková, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné, seznámila přítomné s hlavními body
představenstva.
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Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena Bc. Jana Máchová, DiS., a ověřovateli zápisu byli určeni pí. Ivana
Dolejšková a p. Pavel Hroch
Usnesení č. 1
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková seznamuje přítomné s programem představenstva.
Předsedkyně navrhuje tyto doplňující body:
-

Datová schránka

-

Příspěvek pro Spolek nadšenců Sepekov

-

Školení pro účetní z obcí

Usnesení č. 2
Představenstvo SOM schvaluje doplňující body programu a schvaluje doplněný program
jednání.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
Ing. Jiří Dráb podává informace k zaměstnávání OZP ve spolupráci s úřadem práce. Hovoří
rovněž o zaměstnávání v rámci veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Přítomné starosty ve
stručnosti seznamuje s připravovanými projekty úřadu práce pro nezaměstnané.
Usnesení č. 3
Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu Ing. Jiřího Drába o aktuálních možnostech
zaměstnávání osob vedených v evidenci úřadu práce.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Bc. Jana Máchová, DiS., seznamuje přítomné s aktuálním stavem projektů svazku. V současné
době jsou podány projekty Ucelená propagace, vybavení obcí mobiliářem mikroregionu
Milevsko a poradenská činnost pro Svazek obcí Milevska v roce 2015 (POV Jčk, dt. 7), Živý
mikroregion (POV Jčk, GP Podpora kultury), Včely kolem nás (POV Jčk, RVK, Podopatření 3
Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)) a připravují se projekty v rámci POV
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Ministerstva pro místní rozvoj – projekt Malovaný venkov a Za zkušenostmi mimo region
Milevsko.
Usnesení č. 4
Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu o projektech od Bc. Jany Máchové, DiS., o
připravovaných projektech Svazku obcí Milevska na rok 2015. Představenstvo SOM souhlasí
s podáním projektů na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6)
V říjnu 2014 byl podán projekt pod názvem „Po stopách doby husitské“ na grantový program
Jižní Čechy husitské na jihočeský kraj. Začátkem roku 2015 byla schválena dotace 60.000,- Kč.
Přítomných starostům byl předložen předběžný harmonogram projektu „ Po stopách doby
husitské“. V regionu Milevsko se uskuteční vědomostní soutěž pro žáky 7. třídy 2. stupně ZŠ a
pro celé jižní Čechy se uskuteční výtvarná soutěž opět pro žáky 6. – 9. třídy 2. stupně ZŠ.
Usnesení č. 5
Představenstvo SOM bere na vědomí podané informace a souhlasí s předběžným
harmonogramem k projektu „Po stopách doby husitské“.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
Koordinátorka Bc. Monika Hrochová informuje o projektu „Podpora meziobecní spolupráce“.
V současné době realizační tým pracuje na oponentských posudkách, které přišly 25. 1. 2015 a
připomínky se mají zapracovat do 31. 3. 2015. Ze všech oblastí byla akceptována pouze jedna
oblast a to cestovní ruch. Ostatní části nebyly akceptovány. Dále se do 30. 4. 2015 uskuteční 2.
oficiální setkání představitelů obcí mikroregionu Milevsko, kde budou odprezentovány návrhové
části všech oblasti strategického dokumentu.
Usnesení č. 6
Představenstvo SOM bere na vědomí podané informace koordinátorkou Bc. Monikou
Hrochovou.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8)
Starosta Pavel Hroch a zároveň předseda Místní akční skupiny Střední Povltaví informuje o stavu
příprav k podání žádosti o standardizaci MAS SP, která by měla být podána nejpozději do konce
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května 2015. Od začátku června 2015 by měl být předkládán strategický plán. K tvorbě
strategického plánu je důležitý „zásobník projektů“, kde jsou shromážděny veškeré podněty a
nápady na projekty a činnost v budoucím období od občanů mikroregionu Milevsko. Pavel Hroch
apeluje na přítomné zástupce obcí představenstva SOM o větší zapojení do zájmových skupin,
které jsou vytvořeny k vytvoření strategického plánu a kde jsou i zároveň členy, aby také vznesli
své podněty a nápady na projekty v obci apod. Připravují se a sbírají se projekty, aby byl
strategický plán co nejpodrobnější, zde je možnost i pro obce a jejich rozvoj. Bude se moci žádat
pouze na projekty, které budou zakotveny ve strategickém plánu.
Usnesení č. 7
Představenstvo SOM bere na vědomí podané informace od p. Hrocha a zamyslí se nad projekty,
které by mohly být pro obce přínosné.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 9)
Předsedkyně SOM pí. Honzíková navrhuje v rámci přípravy valné hromady, aby v dubnu 2015 v
obci Zbelítov od 16:00 hodin v místním pohostinství. Program, datum a čas valné hromady bude ještě
upřesněn.

Usnesení č. 8
Představenstvo SOM souhlasí s konáním příští VH SOM v obci Zbelítov a bere na vědomí
upřesnění programu, data a času valné hromady.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 10)
V rámci diskuze vystoupil Pavel Hroch ohledně vyhlášky o biologicky rozložitelných
komunálních odpadech. Je nutné si zkontrolovat tuto vyhlášku a případně jí doplnit o dodatek,
jelikož se na území SOM uskutečnil projekt „Zajištění ekologického nakládání s biologicky
rozložitelným komunálním odpadem na území Svazku obcí Milevska“.
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Ad 11)
Db 1)
Od ledna 2015 je nutné si založit datovou schránku kvůli posílání dokumentů např. týkající se
mezd, atd.
Usnesení č. 9
Představenstvo SOM souhlasí se zřízením datové schránky v kanceláři Svazku obcí Milevska,
Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 2)
Do kanceláře SOM dorazil dopis od Spolku nadšenců Sepekov, kde žádali o příspěvek.
Usnesení č. 10
Představenstvo SOM neschvaluje v současné době příspěvek Spolku nadšenců Sepekov.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 3)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková vystupuje ohledně školení pro účetní z obcí regionu
Milevsko, které by bylo přínosné. Účetnictví obcí je jiné než klasické účetnictví ve firemních
společnostech. Školení by se mohlo uskutečnit začátkem března 2015 např. kvůli podávání
daňového přiznání a celkového poradenství v účetnictví obcí, podávání projektů na ministerstva a
jejich následné zaúčtování apod. Představenstvo SOM navrhuje, aby školení se uskutečnilo např.
v obci Zbelítov v kulturním domě.
Usnesení č. 11
Představenstvo SOM souhlasí se školením pro účetní z obcí regionu Milevsko a navrhuje
uskutečnění v obci Zbelítov v kulturním domě.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 10. 2. 2015 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Ad 12)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.
Ověřili:
Markéta Honzíková

……………..….…………………………

Ivana Dolejšková

………….….…………………………….

Pavel Hroch

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

