Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 17. 10. 2013 od 16:00 v Sepekově
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 19
Omluveno: 6

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Prezentace hostů - Úp
5) Projekt „Podpora meziobecní spolupráce“
6) Informace o projektech SOM
7) Výhled činnosti SOM na rok 2014
8) Diskuze
9) Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájila předsedkyně SOM Hana Kašparová, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné. Přítomné přivítal starosta obce Sepekov Mgr.
Josef Himl a v krátkosti obec představil.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli Bohuslav Bartůněk a
Mgr. Josef Himl.
Usnesení č. 16/13
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 19

pro – 19

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. 17/13
Valná hromada SOM schvaluje program valné hromady podle předloženého návrhu.
Přítomno: 19

pro – 19

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 4)
Jednání se na pozvání nezúčastnil zástupce úřadu práce – Ing. Jiří Dráb, který nestihl přijet ze
školení v Českých Budějovicích. Jednání se zúčastnil tajemník městského úřadu Milevsko –
Ing. František Troják, který nás informoval o přednáškách týkajících se novelizace
občanského zákoníku v platnosti od 1. 1. 2014.
Usnesení č. 18/13
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané přítomným hostem Ing. Františkem
Trojákem.
Přítomno: 19

pro – 19

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 5)
Pavel Hroch představil přítomným projekt „Podpora meziobecní spolupráce“ a seznámil je
s podmínkami tohoto projektu.
Projekt „Podpora meziobecní spolupráce“ běží již od května 2013. V rámci projektu je možné
obsadit tyto pracovní pozice:
-

Koordinátor meziobecní spolupráce v území (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců od
začátku projektu)

-

Pracovník pro tvorbu analýz a strategií (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců od začátku
projektu)

-

Tématický expert pro volitelnou oblast (0,3 – 1,2 úvazku na dobu 12 měsíců od
začátku projektu)

-

Asistent (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců od začátku projektu)

O zapojení do projektu projevilo zájem jak město Milevsko, tak i Svazek obcí Milevska.
Výstupem projektu bude zpracovávání strategických dokumentů z různých odvětví (mimo
jiné by tyto výstupy mohly být nápomocné při tvorbě ISÚ na období 2014 -2020, kterou bude
zpracovávat MAS SP).
Usnesení č. 19/13
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané Pavlem Hrochem k projektu
„Podpora meziobecní spolupráce“ a souhlasí se zapojením do výše uvedeného projektu.
Přítomno: 19

pro – 19

proti – 0

zdržel se – 0

2

Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 17. 10. 2013 od 16:00 v Sepekově
_________________________________________________________________________________________________________________

Ad 6)
Ing. Klára Tesařová hovoří o současném stavu projektů SOM:


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 2013. V současné době je soutěž ukončena a
vyúčtována poskytnutá záštita. Projekt pro Svazek obcí Milevska
realizovala MAS Střední Povltaví.



POV Jčk


Zastav se a odpočiň – dotace ve výši 405.000,- Kč. V rámci projektu budou
dovybaveny odpočívadly tyto obce: Hrejkovice (místní část Níkovice),
Vlksice, Zhoř, Zbelítov, Osek a Jickovice. Součástí projektu bude rovněž
vydání propagačních materiálů. V současné době je podepsána smlouva s
krajem a pracuje se na finální podobě informačních tabulí ve spolupráci
obcí a tiskárny, probíhá rovněž výroba prvků truhlářem. Jednotlivá místa
budou osazena míst mobiliářem během měsíce. Realizátorem projektu je na
základě poptávkového řízení MAS Střední Povltaví.



Poradenská činnost – dotace ve výši 100.000,- Kč, realizátorem projektu je
MAS Střední Povltaví, jak je v projektu uvedeno



GP Podpora živé kultury


Živý mikroregion – dotace ve výši 40.000,- Kč, uspořádány akce
v Branicích, Oseku a Kovářově, realizátorem projektu MAS Střední
Povltaví. V současné době je projekt ukončen a vyúčtován.



Kompostéry – ukončena spolupráce s firmou LIMEX CB a.s., Střížkovská 3, 180
00 Praha 8, IČ: 26030845 a nově je navázána spolupráce s firmou LEGRO Consult
s.r.o., U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice, která měla na starost
výběrové řízení. Firma se rovněž postará o monitoring projektu. V současné době
běží lhůta pro odvolání, během 14 dní podpis smlouvy s dodavatelem, odeslání
dokumentů na fond. SOM bude čekat na vyjádření fondu k formě financování (2
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varianty – fond zašle peníze předem nebo až po realizaci). Předpokládaným
termínem rozdělení kompostérů (1692 ks) mezi lidi je jaro 2014.


Putující kontejner – odměna podle výtěžnosti elektroodpadu (v kg) na obyvatele a
počtu zapojených obcí (podmínky projektu viz příloha č. 1). V letošním roce se
zapojilo do projektu 11 obcí. Celkově byl kontejner umístěn na 16 stanovištích na
území SOM ve dnech 23. 9. – 15. 10. 2013.

Usnesení č. 20/13
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu o projektech, které probíhají v roce 2013.
Přítomno: 19

pro – 19

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 7)
Plán projektů na rok 2014:
-

Podání projektu do POV Jčk – dt. 7 - „Ucelená propagace mikroregionu Milevsko“ +
„Poradenská činnost pro Svazek obcí Milevska v roce 2014“ (POV Jčk 2014) – vydání
ucelené řady propagačních materiálů pro SOM + poradenskou činnost by pro svazek
zajišťovala Místní akční skupina Střední Povltaví, o.s.

-

„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 2014.

-

Další etapa projektu „Zkušenosti“, případně vydání propagačních materiálů pro SOM
(POV MMR, dt. 3)

-

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

-

Ukončení projektu „Kompostéry“

-

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

-

Zapojení do projektu „Podpora meziobecní spolupráce“

Usnesení č. 21/13
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu o výhledu činnosti SOM na rok 2014 a s tímto
předběžným plánem souhlasí.
Přítomno: 19

pro – 19

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 8)
V rámci diskuze oznamuje předsedkyně SOM Hana Kašparová, že ve dnech 7. – 8. 4. 2014
proběhne v Hradci Králové Konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Více
informací na: www.isss.cz. Zájemci se mohou hlásit u Jany Máchové (poradkyně SOM).
Dále Pavel Souhrada apeluje, aby obce zapojené do projektu „Kompostéry“ počítaly ve svých
rozpočtech s podílem na tomto projektu (jeho výše bude obcím upřesněna).
V rámci diskuse bylo navrženo místo pro konání závěrečné VH SOM – Veselíčko, nově
otevřená restaurace u Klatovského. Vzhledem k tomu, že prozatím není jasné, zda bude v té
době restaurace již plně v provozu, jsou navrženy ještě alternativy – Osek a Zbelítov. Místo a
termín konání závěrečné VH SOM bude včas upřesněno.

Ad 9)
Předsedkyně Hana Kašparová ukončila valnou hromadu a přítomným poděkovala za účast.

Ověřovatelé zápisu:
Bohuslav Bartůněk

……………………………….

Mgr. Josef Himl

………………………………

Zapsal: Bc. Jana Máchová, DiS.

……………………………….

Předsedkyně SOM: Hana Kašparová

……………………………….
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