Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 2. 9. 2010 v Bernarticích
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 13
Omluveno: 12
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Prezentace Ing. Ladislava Kotalíka - ,,Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko“
Seznámení s probíhajícími projekty
Bioodpad – kompostéry – příprava projektu
Plán činností – granty 2011
Diskuze
Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Hroch, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné. Ověřovateli byli určeni Sedláček Stanislav a
Dolejšková Ivana, zapisovatelem Bc. Kolářová Klára. Poté seznámil přítomné s programem
VH.
Usnesení č. 22/10
VH SOM bere na vědomí program Valné hromady SOM a souhlasí s ověřovateli a
zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 13
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 2)
Předseda Hroch předal slovo Ing. Ladislavu Kotalíkovi vedoucímu odboru sociálních věcí
MM. Ten prezentoval ,,Monitorovací zprávu Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko“. Po
odprezentování ponechal prostor na dotazy a poté předal zpět slovo p. Hrochovi.
Usnesení č. 23/10
VH SOM bere na vědomí "Monitorovací zprávu Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko" .
Přítomno: 13

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

Ad) 3
Předseda Pavel Hroch přechází k současným projektům SOM. Hovoří o projektu ,,Zastav se a
odpočiň“, který se momentálně realizuje. Žádá starosty dotčených obcí o poskytnutí textových
podkladů a fotografií na infotabule. Dále přítomné informuje o podepsání smlouvy
s Jihočeským krajem na ,,Poradenskou činnost pro Svazek obcí Milevska“. Přechází
k projektu ,,Živý venkov“, který bude v blízké době vyúčtován. Dále hovoří o nepodpořeném
projektu ,,Venkov očima dětí“, který byl i přesto realizován díky záštitě Jihočeského kraje.
Předseda hovoří o tom, že v neděli 29. 8. 2010 byl projekt završen předáním cen úspěšným
dětem v rámci Dne Jihočeského kraje na Zemi Živitelce 2010. Ještě se zastavuje u projektu
,,Zkušenosti Z Jihu na Jih“. Oznamuje, že 1. 9. 2010 společně se sl. Kolářovou navštívil

Hustopečsko a společně naplánovali program exkurze do Hustopečska. Tímto všechny
přítomné zve na exkurzi, která se uskuteční 23. – 24. 9. 2010. Přítomné seznamuje
s programem exkurze a žádá je, aby do 15. 9. 2010 nahlásili svou účast a do 17. 9. zaplatili
účastnický poplatek v případě, že pojedou. Jako doplnění pouští krátké DVD o Vrbici a
prezentaci s fotkami ze ZŽ 2010 a návštěvy Hustopečska 1. 9. 2010.
Usnesení č. 24/10
VH SOM bere na vědomí podané informace o současné situaci projektů SOM.
Přítomno: 13
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 4)
Předseda Pavel Hroch předává slovo p. Souhradovi, který informuje přítomné o možnosti
žádat jménem SOM o kompostéry na biodpad. Přítomné stručně seznamuje s pravidly grantu.
Upozorňuje, že by se jednalo o výdaj příštího roku. Hovoří o tom, že by se jednalo kompostér
o objemu 900 l, který by sloužil pro 5 trvale žijících obyvatel. Náklad obce by činil 100 Kč na
trvale žijícího obyvatele, celkové náklady činí 500 Kč bez DPH. Zároveň obce žádá, aby tento
návrh projednali na svém zastupitelstvu obce a případně oznámili počet požadovaných
kompostérů. Zároveň informuje o možnosti sepsání projektu firmou Grantika. Zároveň žádá
sl. Kolářovou, aby rozeslala nabídku firmy a více informací o projektu všem členským obcím
SOM.
Usnesení č. 25/10
VH SOM souhlasí s jednáním s firmou Grantika v rámci projektu ,,Zpracování domácího
biodpadu“.
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 13
Ad 5)
Pavel Souhrada vrací zpět slovo předsedovi, který hovoří o činnosti roku 2011. Ten navrhuje
pokračovat v projektu Zastav se a odpočiň s tím, že další možná zastavení by mohla být
v obcích Kučeř, Jickovice, Veselíčko, Božetice a Ratiboř, zároveň upozorňuje dotčené obce o
možné spoluúčasti (cca 20.000,-Kč/obec). Navrhované obce s tímto souhlasí. Dále navrhuje
pokračování projektů ,,Venkov očima dětí“ a ,,Poradenská činnost pro SOM“. Hovoří také o
možnosti uspořádat i v příštím roce exkurzi, za účelem získávání zkušeností, tentokrát
nejspíše do Opavska. Jako další možné projekty navrhuje ,,Zpracování domácího bioodpadu“
a ,,Opravy hřbitovních zdí“. Tento projekt blíže představuje. Předseda poté žádá obce, aby o
možnosti opravy hřbitovních zdí popřemýšleli a případně oznámili, kdo má zájem. V poslední
řadě upozorňuje na nedostatek propagačních materiálů mikroregionu a potřebu v příštím roce
nějaké vytvořit.
Usnesení č. 26/10
VH SOM bere na vědomí informace podané předsedou SOM o případné činnosti v roce
2011.
Přítomno: 13
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 6)
Předseda Pavel Hroch v rámci diskuze hovoří o postoji MM k SOM. Přítomné seznamuje se
současnou situací. Oznamuje, že začátkem července byly všem členským obcím SOM včetně
MM doručeny obálky se zápisy, které se týkaly členského příspěvku a dopisy pro Radu Města
Milevska, starostu MM a zastupitelstvo MM. Na tyto dopisy, v kterých bylo MM
informováno o dopadu ukončení členství v SOM, však doposud MM oficiálně neodpovědělo.
Dále předseda hovoří o tom, že byla pozvánka na dnešní VH SOM poslána i starostovi MM,
který na ni reagoval e-mailem, že neví, zda je či není stále MM členem SOM. Na to mu
odpověděl p. Souhrada pověřený panem Hrochem, že Město Milevsko je nadále členem

Svazku obcí Milevska, jelikož jeho členství valná hromada SOM neukončila. Předseda Pavel
Hroch ukládá účetní svazku, aby zaslala MM oficiální upomínku o nezaplacení členského
příspěvku a navrhuje nadále vyčkávat.
Usnesení č. 27/10
VH SOM bere na vědomí informace podané předsedou SOM o postoji Města Milevska.
Přítomno: 13
pro – 13
proti – 0
zdržel se - 0
Ad 7)
Předseda Hroch ukončil valnou hromadu a přítomným poděkoval za účast.

Ověřovatelé zápisu:
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