Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 23. 4. 2015 od 15:30 ve Zbelítově
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 21
Omluveno: 4

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Prezentace hostů
-

Lenka Pravdová z Ekokomu

-

Ing. Andrea Rucká – vedoucí odboru životního prostředí MÚ Milevsko

-

Mgr. Marie Jarošová – vedoucí terénní pečovatelské služby

-

Ing. Ladislav Kotalík – vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Milevsko

5) Podpora meziobecní spolupráce – 2. Oficiální setkání představitelů obcí ORP Milevsko
1. Prezence účastníků
2. Organizační pokyny
3. Zhodnocení průběhu prací na projektu v území ORP v období od 1. oficiálního
setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí
4. Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství,
sociálních služeb, školství, volitelného tématu (případně aglomerace) včetně uvedení
hlavních výsledků benchmarkingu
5. Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých
obcí“
6. Prezentace připravených právních dokumentů
7. Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
8. Závěr

6) Schválení nových stanov SOM
7) Informace o projektech SOM
8) Doplňující body
9) Diskuze
10) Závěr
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Ad 1)
Valnou hromadu zahájila předsedkyně SOM Markéta Honzíková, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné. Přítomné přivítala předsedkyně SOM a
zároveň starostka obce Zbelítov, kde se valná hromada uskutečnila, Markéta Honzíková a
v krátkosti obec představila.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli Mgr. Martin Třeštík a
Hana Kašparová.
Usnesení č. 1/15
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

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

Db 1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

-

Db 2) Návrh příští VH SOM

Usnesení č. 2/15
Valná hromada SOM schvaluje doplňující body programu valné hromady a schvaluje
doplněný program valné hromady.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 4)
Jednání se na pozvání zúčastnila zástupkyně firmy Ekokomu Lenka Pravdová, která představila
odpadové hospodářství v obcích a jejich hospodaření s nimi. Dále se zúčastnila zástupkyně MÚ
Milevsko Ing. Andrea Rucká, která vystoupila s bioodpady v mikroregionu Milevsko a o
záměru projektu Kompostárna Milevsko. Vystupuje Ing. Ladislav Kotalík a Mgr. Marie
Jarošová se sociálním poradenstvím, které by se rozšířilo o odborné sociální poradenství
v regionu Milevsko. Odborné sociální poradenství by bylo poskytováno bezplatně v domě
s pečovatelskou službou v ulici Libušina č.p. 1401 a týkalo by se např. krize v rodinách,
dluhového poradenství, partnerských vztahů atd. Záměrem je, aby poradenství bylo od
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odborného právníka, psychologa a se sociálním pracovníkem, který by připravoval veškeré
podklady pro právního a psychologického zástupce. Ing. Ladislav Kotalík a Mgr. Marie
Jarošová žádají přítomné zástupce obcí, zda by podpořili tento projekt a zda by se svazek obcí
Milevska finančně podílel spoluúčastí na projektu. SOM by musel zvýšit členské příspěvky
z 25,- Kč na cca 35,- Kč se schválením všech obecních zastupitelstvech, které jsou členy SOM.
Usnesení č. 3/15
Valná hromada SOM bere na vědomí informace a prezentace podané přítomnými hosty. Valná
hromada SOM podporuje záměr zajištění odborného sociálního poradenství v regionu
Milevsko a doporučuje zastupitelům členských obcí schválit financování spoluúčasti na tomto
projektu ve formě zvýšeného členského příspěvku.
Přítomno: 21

pro – 19

proti – 0

zdržel se – 2

Ad 5)
1) Prezence účastníků
Předsedkyně Svaku obcí Milevska a zároveň starostka obce Zbelítov Markéta
Honzíková všechny přítomné přivítala.
Zapisovatelem byla zvolena Bc. Jana Máchová, DiS.
Ověřovateli zápisu z 2. oficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP
Milevsko byli zvoleni motivující starostka Hana Kašparová a motivující starosta
místostarosta Města Milevska Mgr. Martin Třeštík.
2) Organizační pokyny
Předsedkyně SOM dle PowerPointové prezentace představila projekt Podpora
meziobecní spolupráce, kde přítomným starostů připomněla, že tento projekt a jeho
zahájení odhlasovali na valné hromadě 17. 10. 2013 v Sepekově.
Účast přítomných představitelů obcí splňuje podmínku ze Smlouvy o vzájemné
spolupráci, příloha č. 3, bod 8 to, že na 2. oficiálním setkání představitelů obcí bude
alespoň minimální účast těchto zástupců, což je 30 % obcí v rámci územního obvodu.
Tento bod smlouvy byl splněn. ORP Milevsko má na svém území 26 obcí a 2.
oficiálního setkání představitelů obcí bylo přítomných 21 představitelů obcí.
Předsedkyně SOM jmenovitě představila členy realizačního týmu a motivující
starosty:

•
•
•
•

Realizační tým:
Koordinátor MOS (odpadové hospodářství) – Bc. Monika Hrochová
Asistentka (sociální oblast) – Bc. Jana Máchová, DiS.
Pracovník pro analýzy a strategie (školství a předškolní vzdělávání) – Mgr. Ludmila
Barešová
Pracovník pro analýzy a strategie (volitelné téma) – Ing. Miroslava Houžvičková
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Motivující starostové:
• Hana Kašparová – starostka obce Hrejkovice
• Mgr. Martin Třeštík – místostarosta města Milevska
Jednací řád, který byl zaslán od Svazu měst a obcí ČR obdrželi představitelé obcí na
území ORP Milevsko při podpisu prezenční listiny v tištěné podobě. Předsedkyně
SOM Markéta Honzíková navrhuje schválení jednacího řádu všemi přítomnými
zástupci obcí, kterých na setkání bylo přítomno 21. Všichni přítomní představitelé
obcí s jednacím řádem souhlasí.
Dnešní setkání je posledním setkáním představitelů obcí při realizaci projektu
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností“. V dostatečném předstihu byl realizačním
týmem zaslán souhrnný dokument, zpráva o postupu realizace projektu a přehled cílů
obsažených v souhrnném dokumentu. Tudíž časový prostor je realizačnímu týmu
vymezen v dostatečné míře. V závěru 2. oficiálního setkání bude probíhat hlasování o
odsouhlasení souhrnného dokumentu představiteli obcí a také budeme muset schválit
prodloužení projektu Podpora meziobecní spolupráce, nabídka je pro realizační tým o
5 měsíců prodloužena
3) Zhodnocení průběhu prací na projektu v území ORP v období od 1. oficiálního
setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí
Koordinátorka Bc. Monika Hrochová vystoupila a zhodnotila dosavadní průběh práce
na projektu. Zhodnocení průběhu komunikace na území ORP Milevsko je z pohledu
celého realizačního týmu na velmi dobré úrovni, i když na našem území ORP
Milevsko je většina starostů na pozici neuvolněného starosty. Tímto všem starostům,
jak zde přítomným, tak starostům omluvených z dnešního zasedání, poděkovala, za
jejich ochotu při vyplňování dotazníků, věcné připomínky a dobré nápady při tvorbě
návrhové části souhrnného dokumentu. Dále poděkovala zaměstnancům městského
úřadu Milevsko a všem zaměstnancům na obecních úřadech v ORP Milevsko. Také
poděkovala všem aktivním členům fokusních skupin pro jednotlivá témata.
V neposlední řadě poděkovala motivujícím starostům a námi vytvořené pracovní
skupině.
Souhrnný dokument nebyl akceptován hned po prvním odeslání do systému IS, ale
vrátil se k dopracování pouze s minimálními připomínkami, které byly během 4 dnů
odstraněny ze všech zpracovávaných oblastí, 10. dubna 2015 byl do systému IS
souhrnný dokument nahrán již v opravené verzi a ten samý den byl pro území ORP
Milevsko Svazem měst a obcí ČR akceptován.
V oblasti předškolního a základního vzdělávání budou obce sdružené ve Svazku obcí
Milevska společně vytvářet podmínky k tomu, aby bylo možné při stávajících
finančních možnostech v mateřských a základních školách současně zajistit potřebnou
kvalitu výuky, provoz těchto zařízení byl ekonomicky efektivní a byla zajištěna
dostatečná dostupnost těchto zařízení. V oblasti sociálních služeb se ORP Milevsko
zaměřuje na rozvíjející se sociální služby v souladu s potřebami a přáními obyvatel a
společenským vývojem. Představa stanovuje obecný směr budoucího rozvoje a
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obsahuje hlavní priority, na něž se plán soustředí s ohledem na finanční rámec. Hlavní
priority jsou například udržení dostupnosti a kvality poskytovaných služeb v ORP
Milevsko. V oblasti odpadového hospodářství je do budoucna v ORP Milevsko
rozšíření jednotlivých komodit pro efektivnější separaci tříděného odpadu do všech
obcí a jejich místních částí. Je zde snaha docílit vyšší informovanosti, výchovy a
osvěty občanů v ORP Milevsko v oblasti životního prostředí za účelem získání
kladného vztahu k životnímu prostředí, které je základem šetrného a předvídavého
chování a jednání. V oblasti cestovního ruchu je mikroregion Milevsko díky své
poloze považován za severní bránu jižních Čech. Mikroregion bude patřit mezi
atraktivní turistické destinace pro návštěvníky z ČR i ze zahraničí a bude
konkurenceschopný jak v nabídce atraktivit a produktů cestovního ruchu, tak i v
oblasti rozsahu a kvality poskytovaných služeb v území.
4) Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství,
sociálních služeb, školství, volitelného tématu (případně aglomerace) včetně
uvedení hlavních výsledků benchmarkingu
Jednotlivý člen z realizačního týmu prezentoval samostatně pomocí prezentace své
oblasti návrhovou část, která obsahovala problémové okruhy, cíle, indikátory a
správce cílů a gestory indikátorů.
5) Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora
malých obcí“
Na území ORP Milevsko se průřezové téma Administrativní podpora malých obcí
nezpracovávalo. Dle metodického pokynu ze dne 27. 11. 2014 se do vytvoření
záznamníku musely zapojit všechny ORP, které si nezvolily volitelné téma Servis
samosprávám. Tudíž i naše ORP Milevsko muselo vypracovat zaslaný „Záznamník“,
který vypracovávali starostové všech obcí na území ORP Milevsko. K tomuto
vyplnění záznamníku došlo, při jednání v Kovářově 7. 1. 2015 z výsledku
záznamníku vyplynulo, že starostové ORP Milevsko zvládají administraci, ale uvítali
by snížení celkové administrativy, byrokracie a také jim vadí zdvojení některých
dotazníků.
6) Prezentace připravených právních dokumentů
Na území ORP Milevsko nebude docházet k transformaci již existujícího DSO ani se
nebude nové DSO zakládat. Na území ORP Milevsko je funkční Svazek obcí
Milevska a Místní akční skupina Střední Povltaví. Zaslané opravené stanovy Svazku
obcí Milevska od právního týmu SMO nejspíše Svazek obcí Milevska využije
k obnovení svých zastaralých stanov. Služba právního týmu byla pro nás velmi
přínosná a děkujeme za ni.
7) Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
Prohlášení o zájmu dále rozvíjet meziobecní spolupráce, který byl zaslán od Svazu
měst a obcí ČR obdrželi představitelé obcí na území ORP Milevsko při podpisu
prezenční listiny v tištěné podobě. Předsedkyně SOM Markéta Honzíková navrhuje
schválení Prohlášení o zájmu dále rozvíjet meziobecní spolupráce, všemi přítomnými
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zástupci obcí, kterých na setkání bylo přítomno 21. Všichni přítomní představitelé
obcí s prohlášením o zájmu vzájemné spolupráci souhlasí.
8) Závěr
Na závěr bylo předáno slovo regionálnímu koordinátorovi Mgr. Evženu Jirouškovi,
který informoval o ORP Milevsko, kde je 26 obcí a v území SOM je pouze 25 obcí,
že snad v budoucnu toto SOM napraví. Dále informoval o realizačním týmu, který
vždy a řádně plnil termíny a pracoval na souhrnném dokumentu svědomitě.
Usnesení č. 4/15
Valná hromada SOM bere na vědomí informace a prezentace podané, předsedkyní SOM,
motivující starostkou a realizačním týmem. VH SOM schvaluje jednací řád, schvaluje
souhrnný dokument, bere na vědomí a schvaluje prodloužení projektu a schvaluje prohlášení
o zájmu dále rozvíjet meziobecní spolupráci.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 6)
Starosta obce Kovářov Pavel Hroch vystupuje s prezentací aktualizovaných stanov a s hlavními
změnami (viz Příloha č. 1). SOM využilo možnost nabízené pomoci od právního týmu Svazu
měst a obcí ČR k opravě právních dokumentů. Zaslané stanovy od SMO ČR byly sjednocené a
aktualizované, které obsahovaly i statut a jednací řád.
Dále oznamuje změnu od 1. 1. 2015 v počtu členů představenstva ve statutu v Čl. 3, odstavec
1) než budou celkově aktualizovány a zaregistrovány nové stanovy SOM:
Dosavadní znění:
Představenstvo je výkonným orgánem svazku a je sedmičlenné. Je voleno valnou hromadou
na volební období samosprávy obcí. Svou funkci vykonává i po skončení funkčního období
do doby, než bude zvoleno nové představenstvo.
Návrh změny:
Představenstvo je výkonným orgánem svazku a je devítičlenné. Je voleno valnou hromadou
na volební období samosprávy obcí. Svou funkci vykonává i po skončení funkčního období
do doby, než bude zvoleno nové představenstvo.
Usnesení č. 5/15
Valná hromada SOM bere na vědomí aktualizaci stanov SOM a souhlasí s podáním námitek a
připomínek od všech členských obcí do 31. 5. 2015.
Valná hromada bere na vědomí a souhlasí se změnou ve statutu v Čl. 3, odstavec 1) v počtu
členů představenstva SOM ze sedmi členů na devítičlenné od 1. 1. 2015.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 7)
Předsedkyně SOM informuje přítomné o činnosti SOM v roce 2015.
Na letošní rok byly podány žádosti na tyto projekty:
 Po stopách doby husitské (GP Jižní Čechy husitské 2014)
-

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. V regionu Milevsko se uskuteční vědomostní soutěž pro žáky 7.
třídy 2. stupně ZŠ a pro celé jižní Čechy se uskuteční výtvarná soutěž pro žáky 6. – 9.
třídy 2. stupně ZŠ. Vyhlášené soutěže jsou v současné době již ukončené. Dále bude
následovat exkurze pro vítěze vědomostní soutěže do Housova Mlýna v Táboře.
V měsíci září se uskuteční exkurze pro představitele obcí, starosta obce Kovářov
navrhuje Trocnov

-

realizátorem projektu – MAS Střední Povltaví

 Ucelená propagace, vybavení obcí mobiliářem mikroregionu Milevsko a
poradenská činnost pro Svazek obcí Milevsko v roce 2015 (POV Jčk – dt. 7)
-

podáno celkem (1.422.000,-/žádaná dotace 995.400,-)

-

schválená dotace 667.000,- Kč (70%)

-

poradenská činnost - realizátorem projektu je MAS Střední Povltaví, jak je v projektu
uvedeno

-

v ucelené propagaci byl uspořádán průzkum trhu, kde ze dvou nabídek, byla
nejvýhodnější od Milevského kraje o.p.s. s celkovou částkou 382.944,- Kč, jsou
navrženy tyto varianty: skládačka každé obce samostatně, účast na veletrzích v roce
2015, pořízení prof. fotografiií každé obce, pohlednice každé obce SOM, kalendář SOM
na rok 2016, videotrasa mikroregionu, mobilní průvodce QR kódy a příspěvek ve výši
50.000,- na Milevský kraj o.p.s. - zajištění výroby reportáží v regionu SOM a jejich
odvysílání na kabelové televizi NEJ TV – JIŽNÍ ČECHY a zveřejnění na portálu
milevskem.cz, SOM má 25 obcí, což vychází 2.000,- Kč/obec po celý rok 2015.

-

pořízení mobiliáře - bude uspořádán průzkum trhu na realizátora projektu

 Živý mikroregion (GP Podpora kultura Jčk)
-

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

-

uspořádání 4 kulturních akcí na území SOM

-

dotace neschválena, nebude se realizovat
7
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Malovaný venkov (POV MMR)

- podáno (195.000,-/žádaná dotace 136.000,-)
- předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných žádostí je do konce měsíce dubna 2015


Za zkušenostmi na Hranicko (POV MMR)

- podáno (145.000,-/žádaná dotace 100.050,-)
- předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných žádostí je do konce měsíce dubna 2015


Podpora meziobecní spolupráce

-

projekt byl odprezentován v bodě 5)

 Spolupráce s MAS Střední Povltaví, spolupráce s obcemi a městem Milevskem,
Toulavou,o.p.s. a spolupráce s ÚP
Usnesení č. 6/15
Valná hromada SOM bere na vědomí informace o projektech od předsedkyně SOM a
schvaluje činnost svazku v roce 2015. Valná hromada schvaluje realizátora ucelené propagace
Milevský kraj o.p.s. a souhlasí s příspěvkem v hodnotě 50.000,- Kč na Milevský kraj o.p.s. na
zajištění výroby reportáží v regionu SOM a jejich odvysílání na kabelové televizi NEJ TV –
JIŽNÍ ČECHY a zveřejnění na portálu milevskem.cz.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 8)
Db 1)
Při zaměstnávání OZP v obcích je nutné dodat zprávu z lékařské prohlídky a posudky od
lékařské komise pí. Evě Homolkové do kanceláře SOM v Milevsku. Dále je nutné dodat
dokumenty o školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které zajistí daná obec.
Usnesení č. 7/15
Valná hromada SOM souhlasí s dodáním dokumentů pí. Evě Homolkové a schvaluje
vykonávání školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Db 2)
Předsedkyně SOM navrhuje termín příští VH SOM v polovině června – cca 11. 6. 2015.
Starosta obce Zběšičky Ladislav Sobotka vystupuje a zve všechny přítomné na zasedání VH
SOM do své obce. Místo a termín konání závěrečné VH SOM bude včas upřesněno.
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Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 23. 4. 2015 od 15:30 ve Zbelítově
_________________________________________________________________________________________________________________

Usnesení č. 8/15
Valná hromada SOM bere na vědomí návrh termínu předsedkyně SOM a schvaluje místo
konání červnové VH SOM v obci Zběšičky.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 9)
V rámci diskuze vystoupil starosta obce Kovářov Pavel Hroch, který přítomné žádá o větší
aktivitu k zamyšlení se nad projektovými záměry obcí, spolků apod. a následné předání
konkrétních záměrů na Místní akční skupinu Střední Povltaví z.s. do 30. 5. 2015.

Ad 10)
Předsedkyně Markéta Honzíková ukončila valnou hromadu a přítomným poděkovala za účast.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Martin Třeštík

……………………………….

Hana Kašparová

………………………………

Zapsal: Bc. Jana Máchová, DiS.

……………………………….

Předsedkyně SOM: Markéta Honzíková

……………………………….
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