Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 22. 9. 2015 od 16:00 v Borovanech
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 20
Omluveno: 5

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Podpora meziobecní spolupráce
5) Rozpočtová opatření
6) Informace o projektech SOM
7) MAS SP – kulatý stůl (SMS)
8) Doplňující body
9) Diskuze
10) Závěr

Doplňující body:
Db 1) Toulava
Db 2) Mgr. Ludmila Kolářová
Db 3) Členské příspěvky SOM
Db 4) Výhled činnosti SOM v roce 2016

Ad 1)
Valnou hromadu zahájila předsedkyně SOM Markéta Honzíková, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné. Přítomné přivítala starostka obce Borovany
Ivana Dolejšková, která obec v krátkosti představila videem významných kulturních akcí v
obci.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli Ivana Dolejšková a
Jaroslav Kofroň.
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Usnesení č. 18/15
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

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

Toulava

-

Mgr. Ludmila Kolářová

-

Členské příspěvky SOM

-

Výhled činnosti SOM v roce 2016

Usnesení č. 19/15
Valná hromada SOM schvaluje doplňující body programu valné hromady a schvaluje
doplněný program valné hromady.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 4)
Předsedkyně SOM informuje, že projekt končí 30. 11. 2015, ale zaměstnanci končí k 31. 10.
2015.
Předsedkyně SOM předává slovo místopředsedovi SOM p. Třeštíkovi. Místopředseda SOM
prezentuje Centrum společných služeb (CSS) obcí regionu Milevska bude zajišťovat pro
jednotlivé obce odborné služby v oblasti obecní agendy, zaměřeno ale bude především na
pomoc menším obcím. Zázemí Centra společných služeb by bylo situováno do kanceláře
Svazku obcí Milevska na Husově náměstí v Milevsku. Hlavní rolí CSS bude zprostředkování a
zajištění odborné pomoci a konzultací, protože nelze celou potřebu obecní samosprávy pokrýt
vlastními specialisty. CSS zpočátku počítá s jedním zaměstnancem, později se předpokládá
rozšíření. To bude ovšem podmíněno tím, že centrum bude opravdu poskytovat obcím
užitečnou podporu a obce ji budou na centru vyžadovat.
Usnesení č. 20/15
Valná hromada SOM bere na vědomí podané informace předsedkyní a místopředsedy SOM.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 5)
Předsedkyně SOM informuje ohledně Rozpočtového opatření č. 8/2015 (viz příloha č. 1)
vzniklé v důsledku dotace na zaměstnance od SMO ČR a ÚP.
Usnesení č. 21/15
Valná hromada SOM schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2015.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 6)
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 uskutečněna 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 se
uskutečnila exkurze 27. 5. 2015 pro vítěze vědomostní soutěže do Housova Mlýna
v Táboře. 23. – 24. 9. 2015 – exkurze pro představitelé obcí do Trocnova a dalších míst

-

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)
-

schválená dotace 667.000,- Kč (70%)

-

poradenská činnost – 120.000,- Kč, realizátorem projektu je MAS Střední Povltaví, jak
je v projektu uvedeno

-

v ucelené propagaci jsou navrženy tyto varianty: skládačka každé obce samostatně cca
500ks/1 obec, videotrasa pro SOM, mobilní průvodce regionem Milevsko, účast na
veletrzích v roce 2015, pořízení profesionálních fotografií každé obce, pohlednice každé
obce SOM, kalendář SOM 2016, na začátku roku byl uspořádán průzkum trhu na
realizátora projektu – nejvhodnější nabídka od Milevského kraje o.p.s. 382.944,- Kč

-

pořízení mobiliáře – uspořádán průzkum trhu na realizátora projektu, nejvhodnější
nabídka dodavatele - Služby Města Milevska, spol. s.r.o. se 470.400,- Kč
(1 obec = 4 lavičky, 4 květníky, 2 odpadkové koše - 11.760,- (spoluúčast na 1 obec))
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12 obcí: Varianta 2015: Kovářov, Hrazany, Hrejkovice, Zbelítov, Osek, Přeborov,
Sepekov, Božetice, Přeštěnice, Vlksice, Chyšky, Zhoř


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 2015. V současné době je soutěž ukončena a vyúčtována poskytnutá
záštita. Projekt pro Svazek obcí Milevska realizovala MAS Střední Povltaví.

 Spolupráce s MAS Střední Povltaví, spolupráce s obcemi a městem Milevskem,
Milevským krajem,o.p.s., Toulavou,o.p.s. a spolupráce s ÚP
Usnesení č. 22/15
Valná hromada SOM bere na vědomí informace o projektech od předsedkyně SOM a souhlasí
s činností svazku v roce 2015. Valná hromada souhlasí se všemi realizátory.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 7)
Předseda MAS SP informuje o MAP (místní akční plán) pro rozvoj vzdělávání na území ORP
Milevsko a žádá přítomné o vyjádření se k souhlasu, že tyto plány bude zpracovávat organizace
Místní akční skupina Střední Povltaví z.s. a dále v krátkosti představuje projekt „MAS jako
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů (ECHÚ)“ a předává slovo p. JUDr. Radanu
Večerkovi, který tento projekt podrobně představil všem přítomným představitelům obcím.
Usnesení č. 23/15
Valná hromada schvaluje jako zpracovatele Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na
svém území Místní akční skupinou Střední Povltaví z.s. Valná hromada SOM bere na vědomí
prezentované informace o projektu p. JUDr. Radanem Večerkou.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 9)
Db 1)
Předsedkyně SOM předává slovo p. Ing. Miroslavi Maksovi, který informoval přítomné o
turistické destinaci Toulava. P. Maksa je členem správní rady, kde v lednu 2016 končí ze
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zákona tříleté volební období. Předsedkyně SOM navrhuje zvolit opět p. Maksu, který
s kandidaturou souhlasí. Všichni s kandidaturou souhlasí, jiný kandidát nebyl navržen.
Usnesení č. 24/15
Valná hromada SOM deleguje zástupce do Správní rady Toulava starostu obce Chyšky Ing.
Miroslava Maksu.
Přítomno: 20

pro – 19

proti – 0

zdržel se – 1

Db 2)
Předsedkyně SOM předává slovo Mgr. Ludmile Kolářové, která informuje o aktualizaci
Komunitního plánu sociálních služeb ORP Milevsko a vyzývá přítomné, jestli budou mít
nějaké záměry v sociální oblasti v obcích (např. bezbariérové chodníky, apod.), aby se mohly
zahrnout do aktualizace komunitního plánu. Starostka obce Borovany Ivana Dolejšková bude i
nadále spolupracovat za SOM na aktualizaci tohoto komunitního plánu.
Usnesení č. 25/15
Valná hromada SOM bere na vědomí podané informace Mgr. Ludmilou Kolářovou.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Db 3)
Předsedkyně SOM vystupuje společně s místopředsedou SOM ohledně zvýšení členského
příspěvku z 25,- Kč na 35,- Kč na jednoho trvale žijícího obyvatele k 31. 12. předchozího roku.
V současné době každá obec sama za sebe přispívá 8,- Kč na lékařskou službu první pomoci,
takže by tuto činnost od 1. 1. 2016 vykonával Svazek. Tímto se jedná o zvýšení členského
příspěvku o 2,- Kč, aby byla částka 35,- Kč. V nejbližší době bude vytvořen argumentačním
list, kde bude uvedeno, co nám SOM za poslední roky přinesl, který by měl pomoci při
zasedání zastupitelstva obce ohledně schválení ve zvýšení členského příspěvku SOM. Pokud i
to nebude stačit, je možnost i osobní přítomnosti předsedkyně nebo i místopředsedy SOM při
zasedání vašeho zastupitelstva. Schválení zvýšení příspěvku je nutné do konce roku 2015.
Usnesení č. 26/15
Valná hromada SOM schvaluje zvýšení členského příspěvku z 25,- Kč na 35,- Kč na jednoho
trvale žijícího obyvatele k 31. 12. předchozího roku.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Db 4)
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Plán projektů na rok 2016:
-

Podání projektu do POV Jčk – dt. 7 – Poradenská činnost + vybavení obcí mobiliářem
ostatních obcí

-

Podání projektu „Živý mikroregion“ na GP Podpora kultura Jčk

-

Podání projektu do POV MMR – Malovaný venkov

-

Zaměstnávání ve spolupráci s ÚP

-

Spolupráce s MAS Střední Povltaví, spolupráce s obcemi a městem Milevskem,
Milevským krajem o.p.s., Toulavou,o.p.s.

Usnesení č. 27/15
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu předsedkyně SOM a souhlasí s výhledem
činnosti SOM na rok 2016.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 10)
V rámci diskuze vystupuje místopředseda p. Třeštík, který přítomné ještě vyzývá o uvážení
telefonního tarifu, kde je možnost vyjednat výhodný tarif podle množství odběratelů.
V rámci diskuse bylo navrženo místo pro konání příští VH SOM v Branicích v místním
kulturním domě. Místo a termín konání VH SOM bude včas upřesněno.

Ad 11)
Předsedkyně Markéta Honzíková ukončila valnou hromadu a přítomným poděkovala za účast.
Ověřovatelé zápisu:
Ivana Dolejšková

……………………………….

Jaroslav Kofroň

………………………………

Zapsal: Bc. Jana Máchová, DiS.

……………………………….

Předsedkyně SOM: Markéta Honzíková

……………………………….
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