Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
konaného dne 15. 7. 2011 od 9:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Hroch, pí. Kašparová, p. Maksa, P. Třeštík, p. Souhrada
Omluveni: p. Himl, p. Češka
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Informace o postoji města Milevska k uhrazení členského příspěvku
Finanční situace SOM
Rozpočtová změna
Zpráva o projektech SOM
Plán projektů na rok 2012
Určení termínu, programu a místa VH SOM
Diskuze
Závěr

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájil předseda SOM p. Souhrada, konstatoval nadpoloviční
většinu a jednání prohlásil za usnášeníschopné, seznámil přítomné s hlavními body
představenstva. Otázal se, zda si někdo přeje doplnit body jednání. Nikdo. Ověřovateli byli
určeni pí. Kašparová a p. Maksa, zapisovatelem sl. Kolářová.
Usnesení č. 35
Představenstvo schvaluje program představenstva, dále souhlasí s ověřovateli a
zapisovatelem zápisu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 2)
Předseda SOM Pavel Souhrada vyzývá Mgr. Martina Třeštíka, aby pohovořil o postoji
MM k zaplacení členského příspěvku SOM. Pan Třeštík sděluje přítomným, že MM stále
neobdrželo stanovisko Jihočeského kraje. Předpokládají však, že by stanovisko kraje mělo být
známo v průběhu příštího týdne. Na jeho základě postup dál – pokud Jčk dojde k závěru, že
MM je nadále členem SOM, MM zaplatí členský příspěvek za rok 2010 i 2011.
Usnesení č. 36
Představenstvo SOM bere na vědomí informace o postoji MM k zaplacení členského
příspěvku podané Mgr. Martinem Třeštíkem.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 3)
Předseda Pavel Souhrada předává slovo účetní SOM paní Jarmile Sedláčkové. Ta
informuje přítomné o bezproblémové finanční situaci SOM. Na běžném účtu má SOM
v současné době k dispozici cca 621.000,- Kč.
Usnesení č. 37
Představenstvo SOM bere na vědomí finanční zprávu podanou účetní SOM paní Jarmilou
Sedláčkovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 4)
Účetní SOM předkládá představenstvu rozpočtové opatření č. 3 vzniklé díky
příspěvkům na mzdy OZP, příjmu dotace na projekt Oživení mikroregionu Milevsko a
zaplacení účastnického poplatku na ISSS. Rozpočtové opatření je následující: v oblasti příjmů
490.756,- Kč, v oblasti výdajů 490.756,- Kč.
Usnesení č. 38
Valná hromada SOM schvaluje rozpočtové opatření č. 3, v oblasti příjmů 490.756,- Kč,
v oblasti výdajů 490.756,- Kč.
Přítomno: 5
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 5)
Předseda SOM předává slovo K. Kolářové, která přítomné informuje o současném
stavu projektů SOM. Z POV Jihočeského kraje byla SOM přidělena dotace na „Poradenskou
činnost pro Svazek obcí Milevska“ a na projekt „Zastav se a odpočiň“. Z MMR byla SOM
přidělena dotace pouze na projekt Dotisk publikace „Kapličky, boží muka,…“. Informuje
přítomné o podepsání smlouvy mezi MM a SOM o poskytnutí vydavatelských práv k této
publikaci. Podpořen byl rovněž projekt „Oživení mikroregionu Milevsko“ z GP Živá kultura.
V rámci tohoto projektu byla v červnu uskutečněna akce v Kučeři, nyní se chystá akce
v Božeticích. Ostatní projekty podpořeny nebyly. Ještě se zmiňuje o Projektu „Kompostéry“,
který je připraven k předložení do OPŽP.
Usnesení č. 39
Představenstvo SOM bere na vědomí informace o projektech Svazku obcí Milevska
podané Klárou Kolářovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 6)
Předseda SOM přechází k vyjednání plánu projektů na rok 2012. Pavel Hroch
navrhuje pokračovat v projektu „Zastav se a odpočiň“, a to sice z důvodu kompletního
dovybavení Milevského čtyřlístku odpočívadly. Pavel Souhrada vznáší dotaz, zda vytvořit
projekt na vybavení obcí bezdrátovými rozhlasy. Představenstvo se shoduje na tom, že značná
část obcí již bezdrátové rozhlasy má a projekt by měl dopad pouze na jednotlivé obce nikoli
na mikroregion. Pavel Hroch vidí nedostatek SOM v propagaci. Pavel Souhrada navrhuje
elektronickou propagaci, s čímž nesouhlasí zbytek představenstva, který navrhuje zaměřit se
na tištěnou propagaci. Mgr. Martin Třeštík navrhuje v tomto směru spolupráci mezi SOM a
MM. Otázka plánu projektů na rok 2012 zůstává nadále otevřená. Představenstvo se shoduje
na promyšlení plánu projektů SOM na rok 2012 do konce srpna tohoto roku.
Usnesení č. 40
Představenstvo SOM ukládá svým členům vytvořit plán projektů na rok 2012 do
konce srpna tohoto roku.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 7)
Představenstvo SOM navrhuje, aby se příští valná hromada SOM konala dne 11. 8.
2011 od 16:00 hod. v Chyškách. Do programu VH SOM navrhuje představenstvo zařadit
jednání s ČSAD Jihotrans ohledně aktualizace stávajících jízdních řádů
Usnesení č. 41
Představenstvo SOM souhlasí s tím, aby se příští valná hromada SOM konala dne 11.
8. 2011 od 16:00 hod. v Chyškách. Do programu VH SOM představenstvo zařazuje jednání
s ČSAD Jihotrans ohledně aktualizace stávajících jízdních řádů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 8)
V rámci diskuze vystupuje Pavel Hroch s žádostí obce Dražíč o zapůjčení párty stanu
na vyhlášení soutěže Vesnice roku v termínu od 19. do 21. 8. 2011. Navrhuje této obci
zapůjčit párty stan včetně pivních setů za celkovou částku 13.000,- Kč. K tomuto návrhu se
všichni vyslovují kladně. Dále se Pavel Hroch obrací na Mgr. Martina Třeštíka ohledně
parkování starostů mikroregionu před milevskou radnicí. K této problematice p. Třeštík uvádí,
že parkování je momentálně řešeno vyzvednutím kartičky na podatelně radnice. K tomu mají
ale ostatní výhrady. Pavel Hroch navrhuje, aby MM řešilo problém stanovením paušálu
například v částce 1.000,- Kč. Mgr. Martin Třeštík tento návrh MM předloží.
Usnesení č. 42
Představenstvo SOM souhlasí se zapůjčením párty stanu a 50 ks setů obci Dražíč
v termínu 19. – 21. 8. 2011 za celkovou částku 13.000,- Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 43
Představenstvo SOM pověřuje Mgr. Martina Třeštíka vyjednáním podmínek pro
parkování starostů milevského mikroregionu před radnicí MM.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 9)
Předseda SOM Pavel Souhrada poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Ověřili:
Hana Kašparová

……………..….…………………………

Miroslav Maksa

………….….…………………………….

Zapsal:
Ing. Klára Kolářová

….………………………………………..

