Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 20. 6. 2013 v Bernarticích
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 13, od 17:00 hod. přítomno 14
Omluveno: 11

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

IDVIDEO - snímky obcí z ptačí perspektivy

-

PF Nábytek – prezentace firmy

5) Prezentace odboru sociálních věcí MM
-

Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP
Milevsko – Ing. Ladislav Kotalík

-

Schválení Komunitního plánu sociálních služeb ORP Milevsko – Mgr. Ludmila
Kolářová

6) Informace k POV Jčk – Ing. Miroslav Sládek
7) Informace z ÚP – Ing. Jiří Dráb
8) Povodně 2013 – Ing. Věnek Hönig
9) Schválení závěrečného účtu SOM a zprávy auditora SOM za rok 2012
10) Projekty SOM
11) Schválení výběrové komise pro projekt Kompostéry
12) Převod majetku na obce
13) Diskuze
14) Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájila předsedkyně SOM Hana Kašparová, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné. Přítomné přivítal starosta obce Bernartice
Pavel Souhrada a v krátkosti obec představil.
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Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Ing. Klára Tesařová, ověřovateli Pavel Souhrada a Jaroslav
Kofroň.
Usnesení č. 6/13
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 13

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová seznamuje přítomné s programem valné hromady. Nikdo
z přítomných si nepřeje jednání doplnit.
Usnesení č. 7/13
Valná hromada SOM schvaluje program valné hromady podle předloženého návrhu.
Přítomno: 13

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 4)
Jednání se na pozvání zúčastnili zástupci firmy ID Video, kteří obcím představili možnost
pořizovat fotografie a videozáznamy pomocí tzv. ptačího oka. Z jednání se omluvili zástupci
firmy PF Nábytek.
Usnesení č. 8/13
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané přítomnými hosty.
Přítomno: 13

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 5)
Ing. Ladislav Kotalík představil přítomným projekt odboru sociálních věcí města Milevska
„Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP Milevsko“ a
seznámil je s plněním smlouvy o dílo v rámci tohoto projektu se zaměřením na realizaci
informační brožury.
Mgr. Ludmila Kolářová pohovořila o tom, že na území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Milevsko se realizoval projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP
Milevsko (reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/65.00026). Projekt navazoval na předchozí procesy
plánování sociálních služeb na daném území. Cílem projektu bylo udržení a rozvoj místního
partnerství a vypracování aktuálního komunitního plánu. Ten byl zpracován za účasti
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poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb a široké veřejnosti. Plán pomáhá
vytvořit podmínky pro udržitelnost a rozvoj potřebných služeb do roku 2015.
Usnesení č. 9/13
Valná hromada SOM bere na vědomí informaci zaměstnanců města Milevska o plnění
smlouvy o dílo „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu
obce s rozšířenou působností Milevsko“ se zaměřením na realizaci informační brožury.
Valná hromada SOM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb ORP Milevsko.
Přítomno: 13

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 6)
Od 17:00 hod. přítomna starostka obce Přeborov Ing. Pištěková. O POV Jihočeského kraje
2013 pohovořila z pověření Ing. Miroslava Sládka Klára Tesařová a předala starostům
informace k této problematice.
Usnesení č. 10/13
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu Ing. Kláry Tesařové o POV Jihočeského kraje
2013.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 7)
Ing. Jiří Dráb hovoří o aktivní politice nezaměstnanosti (pomoc při povodních) a představuje
aktuální projekty Úřadu práce přispívající k zaměstnávání osob.
Usnesení č. 11/13
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu Ing. Jiřího Drába o aktuálních informacích
z Úřadu práce.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 8)
Ing. Věnek Hönig pohovořil o vzniklé povodňové situaci, jejím průběhu a nápravě.
Usnesení č. 12/13
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu Ing. Věnka Höniga k povodňové situaci 2013.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 9)
Předsedkyně SOM předkládá valné hromadě ke schválení závěrečný účet SOM a zprávu o
přezkumu hospodaření svazku za rok 2012 (viz příloha č. 1). K dokumentům nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Usnesení č. 13/13
Valná hromada SOM schvaluje závěrečný účet SOM za rok 2012 dl §84 odst. 2 písm. b)
Zákona 128/2000 Sb. O obcích a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením svazku a to
s výhradou a přijímá následující opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě auditora,
která budou předložena Krajskému úřadu do 5. 7. 2013.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 10)
Klára Tesařová hovoří o současném stavu projektů SOM:


MMR


Malovaný venkov – z MMR nepodpořen. Bylo požádáno o záštitu u Mgr.
Ivany Stráské. Soutěž je vyhlášena, v současné době probíhá příjem
obrázků. Projekt pro Svazek obcí Milevska realizuje MAS Střední
Povltaví. V tomto týdnu bude oslovena komise pro výběr obrázků. Komise
bude zasedat 27. 6. 2013, poté budou osloveni jednotliví výherci. Předání
cen proběhne v rámci kulturního programu na Zemi Živitelce.



Propagační materiály pro Svazek obcí Milevska – z MMR nepodřen,
nebude se realizovat.



POV Jčk


Zastav se a odpočiň – přislíbena dotace ve výši 405.000,- Kč, bude
uspořádáno výběrové řízení na realizátora projektu.



Poradenská činnost – přislíbena dotace ve výši 100.000,- Kč, realizátorem
projektu bude MAS Střední Povltaví, jak je v projektu uvedeno



GP Podpora živé kultury


Živý mikroregion – schválena dotace ve výši 40.000,- Kč, uspořádány akce
v Branicích, Oseku a Kovářově, realizátorem projektu MAS Střední
Povltaví
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Kompostéry – bude ukončena spolupráce s firmou LIMEX CB a.s., Střížkovská 3,
180 00 Praha 8, IČ: 26030845 a nově bude navázána spolupráce s firmou LEGRO
Consult s.r.o., U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice, která bude mít na
starost výběrové řízení, postarají se i o monitoring projektu



Putující kontejner – odměna podle výtěžnosti elektroodpadu (v kg) na obyvatele a
počtu zapojených obcí (podmínky projektu viz příloha č. 2), oslovení obcí pro
nahlášení případného zájmu pro zapojení do projektu

Usnesení č. 14/13
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu o projektech a schvaluje spolupráci s MAS
Střední Povltaví na realizaci projektů Malovaný venkov a Živý mikroregion a schvaluje
ukončení spolupráce s firmou LIMEX CB a.s., Střížkovská 3, 180 00 Praha 8, IČ: 26030845
na projektu „Zajištění ekologického nakládání s biologicky rozložitelným komunálním
odpadem na území Svazku obcí Milevska“ a schvaluje navázání spolupráce s firmou LEGRO
Consult s.r.o., U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 11)
Představenstvo navrhuje valné hromadě výběrovou komisi pro projekt „Zajištění
ekologického nákladání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území Svazku
obcí Milevska“ ve složení:
Základní – Třeštík, Kašparová, Hroch, Souhrada, Kofroň
Náhradníci – Honzíková, Dolejšková, Maksa, Češka, Himl
Valná hromada s tímto návrhem souhlasí, navržení členové komise svou pozici přijímají.
Nikdo si nepřeje složení komise doplnit či změnit.
Usnesení č. 15/13
Valná hromada SOM schvaluje výběrovou komisi pro projekt „Zajištění ekologického
nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území Svazku obcí Milevska“
ve složení:
Základní – Třeštík, Kašparová, Hroch, Souhrada, Kofroň
Náhradníci – Honzíková, Dolejšková, Maksa, Češka, Himl
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 12)
Na připomínku auditora proběhne předání mobiliářů pořízených v rámci všech etap projektu
Zastav se a odpočiň do majetku obcí. Do majetku obcí bude převeden i majetek pořízený
v rámci projektů z roku 2002 a 2003 – projekt Milevský čtyřlístek (mobiliář a značení
cyklotras). Bude proveden soupis pořízeného majetku a zaslán instruktážní dopis k převodu
majetku. Smlouva s krajem převod majetku umožňuje.

Ad 13)
V rámci diskuze oznamuje Mgr. Martin Třeštík, že proběhl výmaz zakladatelů společnosti
Milevský kraj o.p.s a jejím jediným zakladatelem je již město Milevsko.

Ad 14)
Předsedkyně Hana Kašparová ukončila valnou hromadu a přítomným poděkovala za účast a
oznamuje, že příští valná hromada se uskuteční v Sepekově.

Ověřovatelé zápisu:
Pavel Souhrada

……………………………….

Jaroslav Kofroň

………………………………

Zapsal: Ing. Klára Tesařová

……………………………….

Předseda SOM: Hana Kašparová

……………………………….
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