Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 8. 2. 2011 v Přeborově
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 20
Omluveno: 5
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu valné hromady
Prezence a přivítání
Projekty SOM v roce 2011
Aktuální informace k projektu ,,Kompostéry pro obce SOM“
Schválení dodatku č. 1 stanov SOM ze dne 25. 6. 2010
Prezentace – Rádio Orlík, Sociální služby MM, Policie ČR
Zpráva kontrolní a revizní komise
Diskuze
Závěr

Ad 1,2)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Souhrada, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem valné hromady a
jednání doplnil o zprávu kontrolní a revizní komise SOM. Zapisovatelem byla zvolena Klára
Kolářová, ověřovateli Helena Pištěková a Pavel Hroch
Usnesení č. 1/11
Valná hromada SOM souhlasí s doplněným program valné hromady SOM a souhlasí
s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 20
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 2

Ad 3)
Předseda Pavel Souhrada předává slovo sl. Kolářové, která přítomným podává informace o
projektech plánovaných na rok 2011. Zmiňuje se o tom, že v současné době jsou již podány 3
projekty na Jihočeský kraj, a to sice Poradenská činnost pro SOM na rok 2011, Kultura na
Milevsku k vidění i k prožití a projekt Zastav se a odpočiň. U posledního projektu vyzývá
obce Božetice, Chyšky, Jickovice, Veselíčko a Kučeř, aby počítaly v rámci projektu
s mimořádným příspěvkem cca 20.000,- Kč na vybudování odpočívadel. Přechází
k projektům na MMR. Jsou to malovaný venkov, Zkušenosti a Dotisk Kapliček od pana
Hladkého. Krátce přítomné seznamuje s obsahem projektů a zprávu doplňuje o informaci, že
tyto projekty musí být odevzdány do 21. 2. 2011. Posledním plánovaným projektem je Živá
kultura, která bude vypsána v nejbližší době. Projekt je plánovaný na pokrytí 4 kulturních
akcí. Kolářová se obrací na starosty obcí, aby jí kontaktovaly v případě zájmu zapojení se do
projektu. Poté předává slovo Pavlu Hrochovi, který stručně hovoří o financování
zmiňovaných projektů. V roce 2011 bude v rámci projektů požadován zhruba 1.213.625,- Kč,
plánovaný vlastní podíl SOM je 495.553,- Kč, podíl financování obcí 210.000,- Kč (více viz
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příloha). Slovo přebírá předseda SOM, vzhledem k tomu, že k informacím nejsou žádné
dotazy, nechává hlasovat.
Usnesení č. 2/11
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané Bc. Klárou Kolářovou o
plánovaných projektech SOM v roce 2011 a informace podané Pavlem Hrochem o
financování těchto projektů.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 4)
Předseda SOM Pavel Souhrada předává slovo Ing. Jiřímu Kolečkovi, který zpracovává pro
SOM žádost na projekt ,,Kompostéry pro obce SOM“. Ing. Jiří Koleček přítomným sděluje,
že v současné době má připravenou žádost, kterou bude v případě potřeby aktualizovat.
Seznamuje přítomné blíže s obsahem projektu. Hovoří o parametrech projektu = bude
pořízeno cca 1678 domácích kompostérů o objemu 600 – 800 l. Jeden kompostér bude určen
pro 5 trvale žijících obyvatel. Kompostéry budou monitorovány po dobu pěti let, poté se
stávají majetkem obcí. Celková cena projektu je 3.056.000,- Kč, dotace je 90 %, vlastní podíl
SOM tvoří 10 % z ceny. Předpokládané náklady pro obce činí 165,- Kč/kompostér = 38,Kč/obyvatele. Dále se zmiňuje o tom, že by měla bát výzva vypsána během února a děkuje
zástupcům SOM za ochotu a spolupráci. Ing. Jiří Koleček ještě přítomné zve na seminář o
pěstování rychle rostoucích dřevin, který se uskuteční 21. 2. 2011 od 14:00 hod. na Radnici
v Bernarticích. Předseda SOM oslovuje přítomné, zda mají k projektu připomínky a následně
nechává hlasovat.
Usnesení č. 3/11
Valná hromada SOM bere na vědomí aktuální informace k projektu ,,Kompostéry pro obce
SOM“ podané Ing. Jiřím Kolečkem
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 5)
Předseda SOM Pavel Souhrada přechází k projednání Dodatku č. 1 stanov ze dne 25. 6. 2010.
Prochází celý dodatek a změny, které přináší – změna sídla, aktualizace kontaktů na členské
obce, majetkové poměry. Starostka Zbelítova upozorňuje, na změnu adresu sídla obce na
Zbelítov 62 a odstranění titulu Ing. Před jejím jménem. O slovo se hlásí Pavel Hroch a vznáší
dotaz, zda je možné měnit v dodatku sídlo, když není doposud vytvořena nájemní smlouva
pro užívání prostor na Husově náměstí 391. K věci se vyjadřuje Martin Třeštík – během týdne
bude nájemní smlouva schválena RMM a posléze podepsána mezi SOM a Milevským krajem,
který má od města tyto prostory pronajaté. Nájem bude SOM platit Milevskému kraji, a to
měsíčně. Město Milevsko tím pádem uhradí SOM celou výši dluhu z roku 2010. Předseda
SOM přechází k projednání majetkových poměrů. V tomto článku navrhuje změnit schválení
změny členského příspěvku valnou hromadou do 30. 6. běžného roku (namísto 30. 9.). Dále
navrhuje změnit schválení nové výše členského příspěvku zastupitelstvy obcí do 30. 9.
běžného roku (namísto 30. 11.) a změnit splatnost členského příspěvku z 31. 12. na 31. 3.
běžného roku. Následně nechává předseda SOM hlasovat o dodatku č. 1 včetně navrhovaných
změn.
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Usnesení č. 4/11
Valná hromada SOM souhlasí s předloženým návrhem dodatku č. 1 stanov SOM ze dne 25.
6. 2010 včetně zanesení navržených změn:
Odstranění titulu Ing. Starostce Zbelítova, Markétě Honzíkové, a přesání sídla obce na
Zbelítov 62.
Změna doby pro schválení změny členského příspěvku valnou hromadou do 30. 6. běžného
roku (namísto 30. 9. běžného roku).
Změna doby pro schválení nové výše členského příspěvku zastupitelstvy obcí do 30. 9.
běžného roku (namísto 30. 11. běžného roku).
Změna doby pro splatnost členského příspěvku do 31. 3. běžného roku (namísto 31. 12.
běžného roku).
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 6)
Předseda SOM Pavel Souhrada předává slovo zástupkyni Policie ČR, která hovoří o
kriminalitě v mikroregionu. Upozorňuje na spolupráci obcí s Policií ČR a zmiňuje se o tom,
že každá obec má přiřazeného strážníka. Na základě zájmu přítomných, každou obec
informuje o tom, kdo má na starosti kterou obec.
Po Policii ČR prezentují svou činnost Sociální služby města Milevska. Ladislav Kotalík
představuje přítomným Průvodce sociálními službami ČR v Jihočeském kraji a s podporou
komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji, která se skládá z dílčích aktivit
(např. Aktivity v rámci priority Podpora rodiny, dětí a mládeže, Aktivity v rámci priority
Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením, atd.). Ladislav Kotalík ještě hovoří o
sociálních službách na úrovni obcí.
Předseda SOM předává slovo zástupkyni rádia Orlík, paní Zochové, která představuje
zmíněné rádio, jeho činnost, působnost. Plynule přechází k nabídce spolupráce rádia Orlík se
SOM, která by byla zajištěna rámcovou smlouvou a umožňovala by poskytování reklamy
obcím za perspektivní cenu. Rovněž by byla umožněna i prezentace a propagace jednotlivých
obcí SOM. Více viz materiál předložený rádiem Orlík. Předseda SOM navrhuje, aby členské
obce pověřily představenstvo SOM jednáním s rádiem Orlík ve věci vytvoření rámcové
smlouvy na reklamu a propagaci.
Usnesení č. 5/11
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané zástupkyní Policie ČR a zástupkyní
rádia Orlík.
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 20
Usnesení č. 6/11
Valná hromada SOM bere na vědomí aktivity v rámci aktualizace ,,Plánu rozvoje sociálních
služeb Milevsko.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se - 0
Usnesení č. 7/11
Valná hromada SOM pověřuje představenstvo SOM vytvořením rámcové smlouvy SOM
s rádiem Orlík na reklamu a propagaci pro členské obce SOM.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se - 0
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Ad 7)
Předseda SOM Pavel Souhrada předává slovo Jaroslavu Kofroňovi, který přednesl zprávu
revizní a kontrolní komise. Informuje přítomné, že se dne 7. 2. 2011 sešla kontrolní a revizní
komise Svazku obcí Milevska za účelem prověření běžného účtu SOM a účetnictví SOM za
rok 2010. Kontrolní a revizní komise SOM neshledala žádných závad.
Stav běžného účtu SOM (641033339/0800) k 31. 12. 2010: 24.602,38 Kč
Stav pohledávek SOM k 31. 12. 2010: Fa č. 16 (Přeštěnice sety) – 4.954,- Kč
Fa č. 21 (SOK) – 12.000,- Kč
Členský příspěvek MM – 227.030,- Kč
Usnesení č. 8/11
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise SOM přednesenou
Jaroslavem Kofroněm.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 8)
V rámci diskuze vystupuje Mgr. Martin Třeštík, informuje přítomné o problematice Lékařské
služby 1. pomoci (LSPP). Vzhledem k tomu, že MM obdrželo od Jihočeského kraje cca
860.000,- Kč na provoz LSPP, což je o 140.000,- Kč méně než v loňském roce, žádá obce o
zapojení do financování LSPP. Přibližné náklady na jednoho trvale žijícího obyvatele by
tvořily cca 7,60 Kč. Obcím předává informační dopisy o této problematice. Pavel Hroch žádá
Mgr. Martina Třeštíka o předložení bližší analýzy poskytnutých prostředků, z které by bylo
patrné, na jaké aktivity jsou finance použity.
Pavel Hroch hovoří o možnosti spolupráce SOM s Úřadem práce v Milevsku, v rámci které
by svazek zprostředkovával zaměstnání nezaměstnaným občanům členským obcím SOM.
Těmto lidem by příslušela odměna 8.000,- Kč měsíčně. Pavel Hroch si bere za úkol zjistit o
této problematice více podrobných informací. Současně vyzývá členské obce, aby se
v případě zájmu přihlásily do soutěže Vesnice roku 2011. Nabádá obce, které nejsou členy
SPOV, aby se do spolku pro svůj vlastní zájem přihlásily. Krátce hovoří o projektu ,,Zavedení
regionální značka Prácheňsko“, který realizuje MAS Střední Povltaví. Vyzývá zástupce obcí,
aby popřemýšlely, zda nemají ve své obci adepta na značku a případně kontaktovaly
manažerku MAS Střední Povltaví. Pavel Hroch se zmiňuje ještě o možném rušení malých
pošt v obcích, přesunu stavebních úřadů a matrik na Krajský úřad a reorganizaci úřadů práce.
Zavládla vlna nesouhlasu a živá diskuze na toto téma. V rámci diskuze vystupuje i Miroslav
Maksa, který hovoří o zavedení radiobusu na Milevsku
Slovo přebírá Pavel Souhrada, který navrhuje uskutečnit příští VH SOM ve Zhoři.
Usnesení č. 9/11
Svazek obcí Milevska nesouhlasí s rušením malých stavebních úřadů, matrik v obcích nižšího
typu a reorganizace úřadů práce a plně podporuje prohlášení SMS ČR o zachování malých
pošt. Pověřuje představenstvo SOM vypracováním a odesláním prohlášení příslušným
úřadům:
- Úřad předsedy vlády
- Hejtman Jihočeského kraje
- Spolek pro obnovu venkova ČR
- Svaz měst a obcí – Komora obcí
- Předsednictvo Parlamentu ČR
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 20
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Ad 9)
Předseda Pavel Souhrada ukončil valnou hromadu a přítomným poděkoval za účast.

Ověřovatelé zápisu:
Helena Pištěková

……………………………….

Pavel Hroch

………………………………

Zapsal: Klára Kolářová

……………………………….

Předseda SOM: Pavel Souhrada

……………………………….
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