Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 25.6.20010 ve Stehlovicích
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 19
Omluveno: 6
Program: 1. Zahájení jednání,schválení programu a určení ověřovatelů zápisu
2. Prezentace firmy GEOSENSE
3. Schválení stanov
4. Schválení statutu
5. Schválení jednacího řádu
6. Schválení závěrečného účtu za rok 2009
7. Schválení provedeného auditu
8. Finanční situace SOM a projekty SOM
9. Volba místopředsedy SOM
10. Energetická koncepce mikroregionu
11. Zvolení auditora za účetní období 2010
12. Diskuze
13. Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Hroch, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné. Ověřovateli byli určeni Češka Stanislav a Bartůněk
Bohuslav, zapisovatelem Bc. Kolářová Klára. Poté seznámil přítomné s programem VH. Dále
přítomné informoval, že byl zplnomocněn Hanou Kašparovou a Jiřím Fišerem jako zástupce
ve věci hlasování.
Usnesení č. 11/10
VH bere na vědomí program Valné hromady SOM a zplnomocnění Pavla Hrocha k
hlasování, souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 19
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 1
Ad 2)
Předseda Hroch předal slovo zástupci firmy GEOSENSE, který firmu představil a seznámil
přítomné s její náplní práce a produkty.
Usnesení č. 12/10
VH bere na vědomí informace o firmě GEOSENSE.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Ad) 3
Předseda Pavel Hroch přechází k hlasování o stanovách SOM. Předčítá usnesení ze
zastupitelstva Města Milevska, kterým MM pověřuje starostu MM Bc. Zdeňka Herouta, aby
učinil kroky k zachování členství MM ve Svazku obcí Milevska. Dále informuje přítomné, že
Město Milevsko dosud nezaplatilo členský příspěvek a že mu byl před dvěma týdny zaslán
dopis, v němž SOM Městu Milevsku tuto skutečnost připomíná a vyzývá ho k zaplacení
členského příspěvku. Do věci zasahuje Bc. Zdeněk Herout a probíhá živá diskuze na toto

téma. Zdeněk Herout požaduje, aby byly dohledány dokumenty, z nichž je patrné, že se
členský příspěvek zvedl z 15 korun na 25,- Kč. Do diskuze dále zasahuje Luboš Bolek, který
připomíná, že předmětem valné hromady je především hlasování o stanovách, statutu a
jednacím řádu SOM. Předseda SOM Pavel Hroch tedy nechává o stanovách hlasovat.
Usnesení č. 13/10
VH schvaluje návrh stanov SOM.
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 1
Přítomno: 19
Ad 4)
Předseda Pavel Hroch nechává hlasovat o statutu SOM.
Usnesení č. 14/10
VH schvaluje návrh statutu SOM.
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 1
Přítomno: 19
Ad 5)
Předseda Pavel Hroch nechává hlasovat o jednacím řádu SOM.
Usnesení č. 15/10
VH schvaluje návrh jednacího řádu SOM.
Přítomno: 19
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 1
Ad 6)
Předseda Pavel Hroch zhodnotil závěrečný účet za rok 2009.
pro – 19
proti – 0
zdržel se - 0
Přítomno: 19
Usnesení č.16/10
Valná hromada SOM schvaluje závěrečný účet roku 2009 bez výhrad.
Ad 7)
Pavel Hroch pohovořil o auditu. Auditor zkonstatoval, že veškeré účetnictví SOM je vedeno
řádně a označil ho za průkazné.Je dotaz?
Usnesení č.17/10
Valná hromada SOM bere na vědomí provedený audit, zároveň ho schvaluje.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se - 0
Ad 8)
Pavel Hroch hovoří o momentální finanční situaci SOM. Momentální stav účtu je 96.864,Kč. V brzké době by měl SOM obdržet dotaci 100.000,- Kč na poradenskou činnost. Svazek
nemá žádné pohledávky a z rozvahy vyplývá, že je svazek životaschopný i kdyby neobdržel
žádnou dotaci - především díky pronajímání párty stanu.
Očekávanými náklady svazku je vlastní podíl na projektech. Předseda Hroch hovoří o
projektu Zastav se a odpočiň. Vyzývá dotčené starosty, aby ve své obci vytipovali místo na
umístění mobiliáře (cca 20 m2), které je ve vlastnictví obce a pokud možno sousedí
s obecními pozemky případně, aby sehnali souhlas okolních vlastníků s umístěním mobiliáře.
Předpokládaný termín instalace – srpen. Mobiliáře budou zatím bez informační tabule.
Starostové dodají krátký text o obci, který se na inf. tabuli umístí + 2 – 3 fotky. V rámci
projektu budou vytištěny i propagační materiály o mikroregionu, kde bude zmínka o všech
obcích. Pro starosty z toho vyplývá doložit použitelný text. Další náklady pro svazek
vyplývají z projektu Zkušenosti z Jihu na Jih, v rámci kterého je připravována exkurze do
Hustopečska. Posledním projektem je neúspěšný projekt Venkov očima dětí, na ten přislíbil
záštitu Jihočeský kraj (20.000,- Kč). Předseda žádá starostu Bernartic, Chyšek a Božetic, aby
na 12. nebo 13. července zajistili paní učitelky do výběrové komise. Získané finanční

prostředky budou použity především na ceny pro výherce. Výherci dostanou ještě rodinnou
vstupenku na Zemi Živitelku.
Usnesení č.18/10
Valná hromada SOM bere na vědomí informace o současné finanční situaci SOM a bere na
vědomí informace o projektech na rok 2010.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se - 0

Ad 9)
Pavel Hroch přechází ke zvolení místopředsedy SOM. Jako důvod uvádí, že po rezignaci
Zdeňka Herouta Město Milevsko nikoho do této pozice ani po vyzvání nedoplnilo. Na funkci
místopředsedy navrhuje Pavla Souhradu, který s tímto souhlasí. Pavel Hroch tedy nechává
hlasovat
Usnesení č.19/10
Valná hromada SOM souhlasí se zvolením Pavla Souhrady do funkce místopředsedy SOM.
Přítomno: 19
pro – 18
proti – 0
zdržel se - 1
Ad 10)
Pavel Hroch oznamuje přítomným, že SOM v roce 2004 obdržel jako zadavatel Energetické
koncopce mikroregionu dotaci cca 300.000,- Kč (celkové náklady činily 396.000,- Kč).
Nedávno přišlo vyjádření, že vzhledem k tomu, že SOM doložil veškerou dokumentaci
k projektu, přiznává se mu výše zmíněná dotace a projekt je tím považován za uzavřený.
Usnesení č.20/10
Valná hromada SOM bere na vědomí přiznání dotace v rámci projektu Energetická koncepce
mikroregionu a bere na vědomí uzavření tohoto projektu.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 11)
Pavel Souhrada připomíná, že doposud nebylo projednáno zvolení auditora za účetní období
2010. Předseda Pavel Hroch se tedy vrací k tomuto bodu a jako možnou variantu navrhuje
volbu stávajícího soukromého auditora (Organizační kancelář CZ, s.r.o.). O slovo se hlásí
Josef Nedvěd a vznáší dotaz:,, Proč není využíváno služeb Jihočeského kraje, který dělá na
rozdíl od soukromého auditora audit zadarmo?“ Pavel Hroch na to odpovídá, že vzhledem
k několikaleté dobré zkušenosti s Organizační kanceláří nevidí důvod, proč auditora měnit.
Návrh Josefa Nedvěda respektuje a nechává hlasovat o protinávrhu, tedy o tom kdo je pro
volbu auditora z Jihočeského kraje. Hlasování probíhá zmatečně. Během hlasování (v 16, 40)
odchází Město Milevsko zastoupené Bc. Zdeňkem Heroutem, který jako důvod svého
odchodu uvádí, že vzhledem k nově schváleným stanovám již není členem SOM podle Čl. 6.3
stanov a nemá tudíž právo podílet se na hlasování. Po odchodu MM je o volbě auditora
hlasováno znovu. Hlasuje se, kdo je pro zvolení Organizační kanceláře CZ, s.r.o. jakožto
auditora za účetní období 2010.
Usnesení č.21/10
Valná hromada SOM souhlasí se zvolením Organizační kanceláře Cz, s.r.o. jakožto auditora
za účetní období 2010.
Přítomno: 18
pro – 13
proti – 3
zdržel se – 2
Ad 12)
Přechází se k diskuzi. V rámci diskuze vystupuje Josef Nedvěd a upozorňuje, že Město
Milevsko odešlo neuváženě, jelikož členství v SOM zaniká dle bodu 6.2 stanov do jednoho

měsíce po upozornění na uplynutí stanovené lhůty. Město Milevsko bylo upozorněno 10. 6.
2010. Má tedy ještě přibližně 14 dnů na vyjádření.
Dále se hovoří o tom, že příští VH proběhne ve Zběšičkách. Pavel Hroch ještě oslovuje
starostu Stehlovic Václava Blažka a oznamuje, že mu bude proplacena část akce v rámci Živé
kultury.
Ad 13)
Předseda Hroch ukončil valnou hromadu a přítomným poděkoval za účast.

Ověřovatelé zápisu:
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