Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 8. 6. 2016 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí Honzíková, p. Třeštík, p. Souhrada, p. Hroch, pí Bambuškarová,
p. Češka, pí Kašparová
Omluveni: p. Maksa, pí Dolejšková
Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Centrum společných služeb
5) Účetní závěrka
6) ČNB - účet
7) Informace o projektu POV Jčk – dt. 7
8) Příprava valné hromady
9) OZP - vyúčtování
10) Doplňující body
11) Diskuze
12) Závěr
Doplňující body:
-

Db 1) Žádost o příspěvek na provoz Lékařské pohotovostní služby v roce 2016

-

Db 2) Rozpočtová opatření č. 3/2016, č. 4/2016 a č. 5/2016

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájila předsedkyně SOM pí Honzíková, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné, seznámila přítomné s hlavními body
představenstva.

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena Šárka Máchová, DiS. a ověřovateli zápisu byli určeni p. Stanislav
Češka a p. Pavel Souhrada
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Usnesení č. 29
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Žádost o příspěvek na provoz Lékařské pohotovostní služby v roce 2016

-

Rozpočtová opatření č. 3/2016, č. 4/2016 a č. 5/2016

Usnesení č. 30
Představenstvo SOM schvaluje doplňující body programu a schvaluje doplněný program
jednání.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková informuje přítomné o projektu "Centrum společných
služeb", do kterého se chce Svazek zapojit. Dne 31. 5. 2016 proběhlo druhé setkání se zástupci
DSO k projektu, kterého se předsedkyně Markéta Honzíková spolu s asistentkou SOM Šárkou
Máchovou zúčastnily. Zde byla již podrobně probrána Smlouva o vzájemné spolupráci při
realizaci projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"
včetně příloh (1-4). Pokud by se SOM do projektu zapojil, musí zajistit realizační tým - manažera
CSS a specialistu pro rozvoj mikroregionu, celkem 2,0 úvazku po dobu tří let. Členové
realizačního týmu mohou být noví nebo stávající zaměstnanci.
Předsedkyně SOM navrhuje na pozici specialista pro rozvoj mikroregionu dosadit již stávající
zaměstnankyni, asistentku SOM Šárku Máchovou. Dále navrhuje, aby na pozici manažer(ka)
CSS bylo vypsáno výběrové řízení, které bude zveřejněno na webových stránkách SOM a
v Milevských novinách.
Je navržena výběrová komise" Markéta Honzíková (předsedkyně), Mgr. Martin Třeštík a Pavel
Souhrada. Nikdo z přítomných nevznáší jiný návrh. Navržení členové souhlasí se jmenováním.
Představenstvo se dohodlo, že každý člen realizačního týmu by měl mít 1,0 úvazku.
Usnesení č. 31
Představenstvo SOM bere na vědomí informace podané předsedkyní Markétou Honzíkovou,
schvaluje na pozici specialista pro rozvoj regionu asistentku SOM Šárku Máchovou, schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pozici manažer(ka) CSS, souhlasí s podmínkami výběrového
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řízení a ukládá jeho realizaci předsedkyni SOM. Představenstvo SOM jmenuje a schvaluje
členy výběrové komise, a to Markétu Honzíkovou (předsedkyni), Mgr. Martina Třeštíka a Pavla
Souhradu. Představenstvo SOM souhlasí s úvazkem 1,0 pro každého člena realizačního týmu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková předkládá představenstvu SOM ke schválení účetní
závěrku SOM za rok 2015 (viz příloha č. 1).
Usnesení č. 32
Představenstvo SOM schvaluje účetní závěrku SOM za rok 2015 s celoročním hospodařením a
doporučuje ke schválení na valné hromadě.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6)
Předsedkyně SOM informuje přítomné, že do kanceláře SOM byl doručen dopis od ČNB s
novými informacemi o využitelnosti účtu vedeného u ČNB. Doposud bylo možné na tento účet
umístit pouze dotace ze státního rozpočtu (viz příloha č. 2).
Usnesení č. 33
Představenstvo SOM bere na vědomí informace podané předsedkyní SOM o účtu vedeném u
ČNB.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
Dne 1. 6. 2016 obdržel SOM Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2016 k projektu "Vybavení obcí mobiliářem mikroregionu
Milevsko v roce 2016". Byla vyhotovena poptávka po zajištění realizace projektu s žádostí o
vypracování cenové nabídky do 15. 6. 2016 do 12:00 hod.
Usnesení č. 34
Představenstvo SOM bere na vědomí informace o projektu podané předsedkyní SOM.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 8)
Na poslední valné hromadě SOM v Milevsku bylo navrženo, že příští VH SOM se bude konat
v Božeticích v místním pohostinství. Datum byl stanoven na 16. 6. 2016 od 16:30 hod.
Předsedkyně navrhuje tyto body programu:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Prezentace hostů
- JUDr. Jan Soldát (ČSOB Pojišťovna)
5) Centrum společných služeb
6) Schválení závěrečného účtu SOM a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2015
7) Účetní závěrka za rok 2015
8) Informace o projektech SOM
9) Nabídka výhodného tarifu od společnosti O2
10) MAS SP - projekty SCLLD a MAP
11) Diskuze
12) Závěr
Usnesení č. 35
Představenstvo SOM souhlasí s místem, datem a časem konání valné hromady SOM a souhlasí s
programem VH SOM.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 9)
Členové představenstva se dohodli, že obce zaměstnávající OZP nebudou od 1. 7. 2016 Svazku
obcí Milevska hradit příspěvek na zpracování mezd, protože mimořádný příspěvek ve výši
1.036,- Kč/OZP a 1.000,- Kč/OZZ na osobu zůstává dle § 14a Vyhlášky č. 518/2004 Sb. Svazku
obcí Milevska. Obec si může fakturovat náklady spojené se zaměstnáváním do výše 5.000,- Kč
za rok na osobu. Tato částka bude krácena úměrně k počtu odpracovaných dnů.
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Usnesení č. 36
Představenstvo SOM souhlasí s tím, že obce zaměstnávající OZP nebudou od 1. 7. 2016 Svazku
obcí Milevska hradit příspěvek na zpracování mezd, protože mimořádný příspěvek ve výši
1.036,- Kč/OZP a 1.000,- Kč/OZZ na osobu zůstává dle § 14a Vyhlášky č. 518/2004 Sb. Svazku
obcí Milevska. Obec si může fakturovat náklady spojené se zaměstnáváním do výše 5.000,- Kč
za rok na osobu. Tato částka bude krácena úměrně k počtu odpracovaných dnů.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 10)
Db 1)
Do kanceláře SOM byla zaslána žádost o příspěvek na provoz Lékařské pohotovostní služby v
roce 2016. Poliklinika Milevsko žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 143. 000,- Kč. Příspěvek
bude použit výlučně k pokrytí nákladů na provoz LPS (viz příloha č. 3). Představenstvo
doporučuje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
Usnesení č. 37
Představenstvo SOM schvaluje finanční příspěvek ve výši 143. 000,- Kč pro Polikliniku
Milevsko, spol. s r.o., se sídlem Jeřábkova 158, 399 18 Milevsko a souhlasí s uzavřením smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:

Db 2)
Představenstvu SOM byla předložena rozpočtová opatření č. 3/2016, č. 4/2016 a č. 5/2016 (viz
příloha č. 4)
Usnesení č. 38
Představenstvo SOM bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2016, č. 4/2016 a č.
5/2016.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 11)
V rámci diskuze nikdo nevystoupil.

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

……………..….…………………………

Stanislav Češka

………….….…………………………….

Pavel Souhrada

………….….…………………………….

Zapsala:
Šárka Máchová, DiS.

….………………………………………..

