Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 21. 3. 2011 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 23
Omluveno: 3
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu valné hromady
Prezence a přivítání
Prezentace zástupců JIKORDu s.r.o. a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Schválení smlouvy mezi SOM a SORP Písek.
Schválení dohody mezi SOM a členskými obceni SOM o podmínkách pro
zaměstnávání OZP.
6. Schválení a požádání odboru Jčk o provedení přezkumu hospodaření SOM za rok
2011.
7. Schválení rozpočtové změny č. 1.
8. Organizační záležitosti.
9. Diskuze
10. Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Souhrada, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem valné hromady.
Zapisovatelem byla zvolena Klára Kolářová, ověřovateli Ivana Dolejšková a Martin Třeštík.
Usnesení č. 10/11
Valná hromada SOM schvaluje program mimořádné valné hromady SOM dle předloženého
návrhu a souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 23
pro – 21
proti – 0
zdržel se – 2

Ad 2)
Předseda SOM předává slovo zástupcům JIKORDu s.r.o a ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice. Ti hovoří o připomínkách k jízdním řádům a jejich zapracování do nových
jízdních řádů. Vše by mělo být dokončeno zhruba do dvou dnů, poté budou distribuovány
dotčeným obcím. Pan Maksa navrhuje, aby byla stanovena dostatečná časová rezerva
k prostudování jízdních řádů. Pan Hroch v návaznosti na Maksovu připomínku navrhuje, aby
měli starostové na připomínky 14 dní po sestavení jízdních řádů, tj. do 6.4. Poté byly
připomínky zapracovány do jízdních řádů a 12. 4. 2011 by byly individuálně projednány
jednotlivé jízdní řády.
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Usnesení č. 11/11
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané dopravními zástupci a současný stav
řešení připomínek členských obcí k dopravní obslužnosti. Valná hromada SOM souhlasí
s těmito navrženými termíny:
- Do 6. 4. 2011 dodání připomínek obcí k jízdním řádům.
- 12. 4. 2011 individuální projednání jízdních řádů.
Přítomno: 23
pro – 23
proti – 0
zdržel se – 0

Ad) 3
Předseda SOM Pavel Souhrada informuje přítomné o problematice zaměstnávání OZP (osob
se zdravotním postižením). Uvádí seznam obcí, jenž se do projektu zapojují, současně
ujasňuje počet zaměstnanců z jednotlivých obcí. OZP budou zaměstnávány za těchto
podmínek:
- Předfinancování mezd obcemi ve výši 4 x 8.000,- Kč (po čtvrtletí proplacení zálohy
zpět obcím).
- Příspěvek obcí 300 Kč/osobu na vedení mzdové agendy.
- Doložení lékařské prohlídky.
- Doložení platného dokladu o zdravotním postižení.
- Výše superhrubé mzdy: 8.000,- Kč, hrubé mzdy: 5.900,- Kč, čisté mzdy: 5.100,- Kč.
- OZP budou zaměstnáváni na 29,5 h/týdně.
- Pracovní smlouva bude podepsána do 31. 12. 2011.
- Místem výkonu práce bude region svazku.
- Mzda bude vyplácena bankovní účet zaměstnanců.
- Do projektu se mohou zájemci zapojit kdykoli v průběhu roku 2011.
Usnesení č. 12/11
Valná hromada SOM schvaluje:
- zapojení SOM do projektu Úřadu práce Písek „Zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním“, kde bude SOM zaměstnavatelem.
- Výši příspěvku obcí na předfinancování mezd ve výši 32.000,- Kč (vratná záloha).
- Výši příspěvku obcí na financování vedení mzdové agendy ve výši 300 Kč na osobu a
měsíc.
- Dohodu o spolupráci mezi SOM a SORP v projektu „Zaměstnávání osob se
zdravotním znevýhodněním“.
- Dohodu mezi SOM a obcemi na vytvoření pracovních míst v rámci projektu
„Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“.
- Návrh pracovní smlouvy.
Valná hromada SOM zmocňuje předsedu podpisem Dohody se SORP, Dohody s obcemi a
pracovních smluv.
Přítomno: 23
pro – 21
proti – 1
zdržel se – 1

Ad 4)
Předseda SOM Pavel Souhrada navrhuje, aby přezkum hospodaření SOM za rok 2011 provedl
příslušný odbor Jihočeského kraje.
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Usnesení č. 13/11
Valná hromada SOM schvaluje požádání Oddělení přezkumu a hospodaření Krajského úřadu
Jihočeského kraje o provedení přezkumu hospodaření SOM v roce 2011.
Přítomno: 23
pro – 23
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 5)
Předseda SOM Pavel Souhrada předává slovo účetní SOM Jarmile Sedláčkové, která
komentuje rozpočtové opatření č. 1/2011. Do rozpočtu byl zakomponován příspěvek na
činnost Kovářovanu ve výši 10.000,- Kč a nájemné Milevskému kraji ve výši 24.000,- Kč.
Tyto částky byly ubrány z účtu Konzultační a poradenské služby. Rozpočet SOM je
vyrovnaný, na straně příjmů 520.120,- Kč, na straně výdajů 520.120,- Kč.
Usnesení č. 14/11
Valná hromada SOM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011, v oblasti příjmů 520.120,- Kč,
v oblasti výdajů 520.120,- Kč.
pro – 23
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 23

Ad 6)
Předseda SOM Pavel Souhrada informuje přítomné o možnosti zapojení SOM do projektu
„Putující kontejner Elektrowin“. Do kontejneru patří veškeré elektrozařízení kromě televizí a
monitorů. Pokud bude do projektu zapojeno 12 obcí SOM, dostane SOM od Elektrowinu
příspěvek 6.000,- Kč. Na požadavek pana Maksy zjistí předseda SOM nebo manažerka SOM,
zda budou vydávány potvrzení o množství odebraného elektrozařízení.
Usnesení č. 15/11
Valná hromada SOM schvaluje zapojení obcí SOM do projektu „Putující kontejner“
vyhlášený společností Elektrowin a pověřuje předsedu SOM a manažerku SOM
zabezpečením projektu.
Přítomno: 23
pro – 23
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 8)
Předseda SOM dále informuje přítomné o tom, že v blízké době budou převáženy věci a
dokumenty z kovářovské kanceláře do milevské. V 2. polovině roku 2011 zde bude podávána
konzultační a poradenská činnost ohledně dotačních titulů. Ještě informuje přítomné o tom, že
doposud nebyla vypsána výzva OPŽP pro podání projektu „Kompostéry pro obce SOM“.
Připomíná obcím zapojeným do projektu „Zastav se odpočiň“, aby nezapomněly na svém
zastupitelstvu schválit příspěvek ve výši 20.000,- Kč na zhotovení odpočívadel. Dále hovoří o
tom, že veškeré dokumenty k projektu OZP budou shromažďovány v kanceláři milevského
infocentra.
Slovo přebírá Mgr. Martin Třeštík, který přednáší přítomným ekonomickou analýzu
financování LSPP.
Pavel Hroch informuje přítomné o tom, že se MAS SP účastnila valné hromady NS MAS.
Přítomným starostům nabízí, že pokud by měly zájem, uspořádala by MAS SP seminář pro
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kronikáře z milevského regionu. Ještě podává informaci o úspěšnosti obcí v jednotlivých
dodatačních titulech POV Jčk.

Ad 9)
Předseda Pavel Souhrada ukončil valnou hromadu a přítomným poděkoval za účast.

Ověřovatelé zápisu:
Ivana Dolejšková

……………………………….

Martin Třeštík

………………………………

Zapsal: Klára Kolářová

……………………………….

Předseda SOM: Pavel Souhrada

……………………………….
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