Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 20. 3. 2014 od 16:00 v Kovářově
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 17
Omluveno: 8

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

Úřad práce – Ing. Jiří Dráb

-

Jihočeská televize

-

Informace o MAS SP (Vzdělávání MAS, projekt „Animace“, tvorba IRS podle
metody SCLLD) – Pavel Hroch

-

Projekt „Meziobecní spolupráce“, REGIONTOUR 2014 – Bc. Monika Hrochová

-

Prezentace o Toulavě – Bc. Vít Kratochvíl

-

MÚ Milevsko „Vzděláváním lidských zdrojů ke zvýšení efektivity“ – Ing. František
Troják (jednotliví lektoři)

5) Informace o projektech SOM
6) Diskuze
7) Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil místopředseda SOM Mgr. Martin Třeštík, konstatoval nadpoloviční
většinu a jednání prohlásil za usnášeníschopné. Přítomné přivítal starosta obce Kovářov Pavel
Hroch a v krátkosti obec představil.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli Pavel Hroch a Vladimír
Koutník.
Usnesení č. 1/14
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 3)
Místopředseda SOM Mgr. Martin Třeštík seznamuje přítomné s programem valné hromady.
Nikdo z přítomných si nepřeje jednání doplnit.
Usnesení č. 2/14
Valná hromada SOM schvaluje program valné hromady podle předloženého návrhu.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 4)
Jednání se na pozvání zúčastnil zástupce úřadu práce – Ing. Jiří Dráb, který informoval o
nezaměstnanosti v mikroregionu a o novinkách v zaměstnávání lidí obcemi. Dále se na
pozvání zúčastnila Jihočeská televize, kterou v krátkosti přestavila pí. Pavla Majerová a
vybídla obce k zapojení do „Okénko z měst a obcí“. Dvě obce z mikroregionu spolupracují
s Jihočeskou televizí a to Milevsko a Kovářov. Okénko pro obce by sloužilo k jejich
reklamám a pozvánkám na kulturní akce, které jsou doplněny o rozhovory s občany nebo
jejich představiteli (např. o dění v obcí, kultura apod.). Pavel Hroch podal informace o MAS
SP a projektech, které uskutečňuje. Bc. Monika Hrochová prezentovala o projektu
„Meziobecní spolupráce a informovala přítomné starosty obcí o novém dotazníku (část B),
s kterým realizační tým bude znova objíždět obce a společně vyplňovat, dále prezentovala
účast na REGIONTOUR 2014 v Brně. V zastoupení Bc. Víta Kratochvíla se dostavila Ing.
Miroslava Houžvičková, která informovala přítomné o projektu „Toulava“. Dále se VH SOM
zúčastnil František Troják z MÚ Milevsko, který je v čele jednotlivých lektorů. Jednání se
zúčastnili hosté pana starosty Kovářova – místostarosta obce Kovářov Pavel Slivka ml., a dále
pozvání přijal radní Josef Pinta.
Usnesení č. 3/14
Valná hromada SOM bere na vědomí informace a prezentace podané přítomnými hosty.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 5)
Mgr. Martin Třeštík hovoří o projektech SOM, na které byly podány žádosti o dotaci na
letošní rok 2014:
 Ucelená propagace mikroregionu Milevsko a poradenská činnost pro Svazek obcí
Milevsko v roce 2014 (POV Jčk – dt. 7 (dotační tituly dt.7 a dt. 6 sloučeny)
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-

podáno celkem (1.210.000/žádaná dotace 847.000,-)

-

předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných žádostí je do konce měsíce dubna
2014

-

místopředseda SOM Mgr. Martin Třeštík mluví za představenstvo SOM a informuje o
Milevském zpravodaji, který by se rozšířil dvojnásobně o zprávy z obcí mikroregionu
Milevsko (např. kulturní akce, rozhovory se starosty obcí s jejich fotografií,
představení obce, atd.). První takto zkušebně vydaný zpravodaj se předpokládá na
měsíc červen. Pokud by měl zpravodaj úspěch, bude se uvažovat o dalším vydání
např. v prosinci.

 Živý mikroregion (GP Podpora kultura Jčk)
-

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

-

uspořádání 4 kulturních akcí na území SOM

-

dotace neschválena



Malovaný venkov (POV MMR)

-

podáno (195.000,-/žádaná dotace 136.000,-)

-

předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných žádostí je do konce měsíce dubna
2014



Putující kontejner

-

ke dni. 31. 1. 2014 přišel dopis s informací od Elekrowinu, že tento projekt se ruší
v letošním roce 2014.



Podpora meziobecní spolupráce

-

již v minulém roce jsme informovali o zapojení do projektu „Podpora meziobecní
spolupráce“, letošní rok 2014 tomu nebude jinak, jelikož tento projekt končí 31. 5.
2015

-

více informací Vám sdělila koordinátorka tohoto projektu Bc. Monika Hrochová



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



Kompostéry „Zajištění ekologického nakládání s biologicky rozložitelným
komunálním odpadem na území Svazku obcí Milevska“

-

spolupráce s firmou Legro na výběrovém řízení, postarají se i o monitoring projektu,
ukončení spolupráce s Kolečkem

-

dne 11. 10. 2013 otevírání obálek k VŘ – 2 nabídky
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-

vítězem BRM-OIL, s.r.o. (bez DPH 1.118.677,60 Kč), na 2. místě Agrozet ČB, a.s.
(bez DPH 1.280.844,- Kč) – rozhodující parametr cena

-

lhůta pro odvolání proběhla, došlo k podpisu smlouvy s dodavatelem, součástí
smlouvy byl podepsán i dodatek o dodání 1692 ks kompostérů o objemu 700-800 l na
jaře roku 2014 (tj. do 31. 3. 2014)

-

odeslány dokumenty na fond (chybí předávací protokol o převzetí a dovezení
kompostéru, fotodokumentace o vykládce, vzhledu kompostérů a umístění kompostéru
mezi obyvatele)

-

po doložení všech zbylých dokumentů se může podat žádost o platbu, která by měla
být vyřízena do 14ti dnů

-

přijede celkem 5 kamionů, které přivezou 141 palet od pondělí 24. 3. 2014

-

s posledním kamionem se podepíše poslední předávací protokol a od toho dne (cca 28.
3. 2014) bude vystavena faktura od BRM-OIL, která se musí uhradit do 30ti dnů od
vystavení

Předsedkyně SOM Hana Kašparová pověřuje tímto starosty obcí, které jsou zapojeni do
projektu „Zajištění ekologického nakládání s biologicky rozložitelným komunálním
odpadem na území Svazku obcí Milevska“ k podpisu smluv o výpůjčce s konečnými
uživateli.
Usnesení č. 4/14
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu o projektech, které se na letošní rok 2014
podávaly nebo které jsou v závěrečné fázi. Valná hromada SOM pověřuje starosty obcí, kteří
jsou zapojeni do projektu „Zajištění ekologického nakládání s biologicky rozložitelným
komunálním odpadem na území Svazku obcí Milevska“ k podpisu smluv o výpůjčce s
konečnými uživateli.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 6)
V rámci diskuze vystupuje Mgr. Josef Himl, který mluví i za pana starostu Kovářova Pavla
Hrocha o těžbě wolframu na Sepekovsku a zlata na Kovářovsku.
Sepekov - Firma chce zjistit, zda je na Chlumu wolfram. Na Chlumu se průzkum uskutečnil, a
to v 70. letech na zlato. Nyní chce firma zjistit, zda se tu nachází wolfram. Ten zlato
doprovází. Průzkum by se týkal území o velikosti 3,666 kilometru čtverečních, tedy výrazně
většího než v minulosti. Wolfram se těží klasickým hornickým způsobem. Následující
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chemická a hutní úprava koncentrátu už probíhá ve speciálním zařízení – huti, a to centrálně a
většinou mimo vlastní ložisko nerostu.
Usnesení č. 5/14
Obce SOM nesouhlasí s těžbou wolframu na území Sepekova.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0

Kovářov - Dvě firmy chtějí zjistit, zda se na Kovářovsku nachází zlato, které by mohly
následně těžit. Průzkum by se týkal obce Voltýřov, která se sice nachází ve Středočeském
kraji a patří pod Klučenice, ovšem firmy by pracovaly i v katastru Zahořan. Hrozbu pro
krajinu představuje především samotná těžba horniny. Je nebezpečná proto, že se při ní
využívá způsobu kyanizace. Ta podle vysvětlení odborníků spočívá v tom, že se jemně
rozemletá rudnina, která obsahuje volné zlato, promíchá s roztokem kyanidu draselného.
Kovářovští se bojí devastace krajiny a ohrožení životního prostředí.
Usnesení č. 6/14
Obce SOM nesouhlasí s těžbou zlata na území Kovářova.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0

Vystupuje Pavel Hroch a vyzývá přítomné starosty obcí o přihlášení do konce měsíce dubna
2014 do soutěže Vesnice roku. Stejné podmínky jsou jako v roce 2013 a letošní rok je 20.
ročník, tedy jubilejní.
Dále informuje, že MAS Zubří země organizuje v měsíci září „Hry bez hranic“ v Bystřici nad
Perštejnem a žádá přítomné o zamyšlení, zda by měli zájem vytvořit týmy a zúčastnit se.

Ad 7)
Místopředseda Mgr. Martin Třeštík ukončil valnou hromadu a přítomným poděkoval za účast.
Ověřovatelé zápisu:
Pavel Hroch

……………………………….

Vladimír Koutník

………………………………

Zapsal: Bc. Jana Máchová, DiS.

……………………………….

Místopředseda SOM: Mgr. Martin Třeštík

……………………………….
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