Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 18. 12. 2012 ve Velké
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 18
Omluveno: 7
Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu VH SOM
4) Prezentace hostů
5) Komunitní plánování sociálních služeb
6) Výše členského příspěvku na rok 2013
7) Schválení rozpočtu SOM na rok 2013
8) Schválení MPOV pro období 2013 – 2014
9) Zhodnocení činnosti SOM za rok 2012
10) Plán činnosti SOM na rok 2013
11) Volba předsedy SOM
12) Volba člena představenstva SOM
13) Diskuze
14) Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Souhrada, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné. Přítomné přivítal místostarosta města Milevsko Mgr.
Martin Třeštík a představil osadu Velká.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Klára Tesařová, ověřovateli Mgr. Martin Třeštík a Markéta
Honzíková.
Usnesení č. 37/12
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 18
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 3)
Předseda SOM Pavel Souhrada seznamuje přítomné s programem valné hromady. Nikdo
z přítomných si nepřeje jednání doplnit.
Usnesení č. 38/12
Valná hromada SOM schvaluje program valné hromady podle předloženého návrhu.
Přítomno: 18
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 4)
Jednání se na pozvání zúčastnil ředitel společnosti Microcomp Václav Kodad, zástupci
Policie ČR Jiří Surma a Jiří Jordán. O problematice k dopravní obslužnosti milevského
regionu pohovořil zástupce společnosti ČSAD Autobusy ČB Ing. Karel Coufal. O
problematice územního plánování pohovořili Ing. Miroslav Sládek a Ing. Lenka Samcová.
Usnesení č. 39/12
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané přítomnými hosty.
Přítomno: 18
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 5)
Mgr. Ludmila Kolářová seznámila přítomné s novým „Komunitním plánem sociálních služeb
pro ORP Milevsko“. Zdůraznila, že současný plán směřuje k zachování a zkvalitnění
stávajících sociálních služeb. Jednou z priorit je také rozvoj soc. služeb, např. navýšit
kapacitu domů pro seniory o 4 místa.
Usnesení č. 40/12
Valná hromada SOM bere na vědomí informace ke „Komunitnímu plánování sociálních
služeb ORP Milevsko.
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 18

Ad 6)
Předseda SOM navrhuje valné hromadě na základě rozhodnutí představenstva SOM ponechat
výši členského příspěvku na rok 2013 na stávajících 25,- Kč na každého trvale žijícího
obyvatele podle stavu k 31. 12. 2012 (viz příloha č.1).
Usnesení č. 41/12
Valná hromada SOM potvrzuje výši členského příspěvku pro rok 2013 ve stávající výši 25,Kč na každého trvale žijícího obyvatele podle stavu k 31. 12. 2012.
Přítomno: 18
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 7)
Předseda SOM seznamuje přítomné s návrhem rozpočtu svazku na rok 2013 (viz. příloha č.
2). Rozpočet SOM na rok 2013 je vyrovnaný – na straně příjmů 505.075,- Kč, na straně
výdajů 505.075,- Kč. K jednotlivým položkám rozpočtu nejsou vzneseny žádné připomínky.
V souvislosti s návrhem rozpočtu předseda zmiňuje, že byla udělena svazku pokuta ze strany
Jihočeského kraje ve výši 6.000,- Kč za porušení povinnosti zveřejnit Zprávu o přezkumu
hospodaření SOM za rok 2010. Zpráva byla vyvěšena dodatečně ihned po zjištění skutečnosti
kontrolním orgánem. Na základě jednání svazku s Krajským úřadem bude pokuta zaplacena
v celé výši.
Předseda SOM přítomným navrhuje, aby bylo pověřeno představenstvo svazku prováděním
veškerých rozpočtových opatření v roce 2013. Všichni s tímto návrhem souhlasí.
Usnesení č. 42/12
Valná hromada SOM schvaluje rozpočet Svazku obcí Milevska na rok 2013 dle předloženého
návrhu, na straně příjmů 505.075,- Kč, na straně výdajů 505.075,- Kč.
Valná hromada SOM bere na vědomí informaci o zaplacení pokuty Jihočeskému kraji ve
výši 6.000,- Kč za nezveřejnění Zprávy z přezkumu hospodaření Svazku obcí Milevska za rok
2010.
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Valná hromada SOM pověřuje představenstvo Svazku obcí Milevska prováděním veškerých
rozpočtových změn v roce 2013.
Přítomno: 18
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 8)
Klára Tesařová seznamuje přítomné s aktualizací Místního programu obnovy venkova SOM
na období 2013 – 2014 (viz příloha č. 3). Nikdo z přítomných nevznáší k aktualizaci MPOV
připomínky.
Usnesení č. 43/12
Valná hromada SOM schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy venkova SOM na
období 2013 – 2014.
Přítomno: 18
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 9)
Předseda SOM informuje přítomné o činnosti SOM v roce 2012:
Realizace projektů ve spolupráci s MAS SP
Poradenská činnost - POV Jčk, dt. 6
- Dotace 100.000,- Kč/143.000,- Kč (celkové náklady)
- Před vyúčtováním
Zastav se a odpočiň – POV Jčk, dt. 7
- Dotace 324.000,-Kč/463.000,- Kč (celkové náklady)
- Zapojeny obce Křižanov, Okrouhlá, Jetětice, Stehlovice, Borovany
- spoluúčast obcí 20.000,- Kč
- Instalace stanovišť – set k posezení, kolostav, odpadkový koš, infotabule, zámková
dlažba
- Vydán nástěnný kalendář na rok 2013
Živá kultura mikroregionu Milevsko – GP Podpora živé kultury
- Schválena dotace 40.000,- Kč/58.000,- Kč (celkové náklady)
- Podpořeny kulturní akce v Hrejkovicích (Pechova Lhota) a Přeborově – stavba a
přeprava párty stanu
- Spoluúčast obce 9.000,- Kč
- Vyúčtován
Malovaný venkov – POV MMR
- Nepodpořeno MMR, požádáno o záštitu (Mgr. Stráská, Ing. Štangl) – schválena záštita
8.000,- Kč
- Vyhlášena výtvarná soutěž, na konci června vyhodnocena, na ZŽ předány výhercům
hodnotné ceny (předávajícími: Mgr. Ivana Stráská, Pavel Hroch)
- přijato celkem 182 obrázků z 13 ZŠ a 10 MŠ
- vyúčtováno
Za zkušenostmi na Opavsko - POV
- Schválena dotace 87.000,- Kč
- 19. – 20. 9. 2012 uspořádána exkurze na Opavsko
- Před vyúčtováním
Kompostéry pro obce SOM – podáno znovu
Putující kontejner – 10. 9. - 2. 10. 2012, zapojilo se 15 obcí
Spolupráce s ÚP - zaměstnávání osob na VS a VPP
Spolupráce s AZV Písek – uspořádání setkání jihočeských MAS dne 6. 12. 2012
v Přeštěnici
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Vytvoření Sociodemografické analýzy v rámci Komunitního plánování sociálních služeb
na území ORP Milevsko
Toulava o.p.s. – svazek jedním ze zakládajících členů společnosti
Představenstvo SOM – leden, únor, květen, srpen, říjen, listopad
VH SOM – únor (Zbelítov), červen (Kučeř), říjen (Hrazánky), prosinec (Velká)
Usnesení č. 44/12
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu předsedy SOM o činnosti svazku v roce 2012.
Přítomno: 18
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 10)
Předseda SOM seznamuje přítomné s plánem činnosti SOM na rok 2013.
Plán projektů na rok 2013:
- Poslední fáze projektu „Zastav se a odpočiň“ (POV Jčk 2013), v rámci projektu budou
dovybaveny odpočívadly tyto obce: Hrejkovice, Vlksice, Zhoř, Zbelítov, Osek a
Jickovice. Součástí projektu bude rovněž vydání propagačních materiálů.
- „Poradenská činnost pro Svazek obcí Milevska v roce 2013“ (POV Jčk 2013) –
poradenskou činnost by pro svazek zajišťovala Místní akční skupina Střední Povltaví,
o.s.
- „Malovaný venkov“ (POV MMR) – v rámci projektu by byla vyhlášena výtvarná
soutěž pro žáky MŠ a 1. Stupně ZŠ Jčk, následuje vyhodnocení projektu a vyhlášení
výsledků na Zemi Živitelce 2013. Výstupem projektu bude DVD z předávání cen a
pexeso, příp. kalendář z úspěšných prací.
- Další etapa projektu „Zkušenosti“, případně vydání propagačních materiálů pro SOM
(POV MMR, dt. 3)
- „Živá kultura na území SOM“ (GP Podpora živé kultury) – uspořádání kulturních akcí
na území SOM
- Kompostéry pro obce SOM – v současné době akceptována žádost ze strany Státního
fondu ŽP
V příštím roce chce svazek nadále pokračovat ve spolupráci s ÚP. Předpokladem je i zapojení
do akce Putující kontejner.
Usnesení č. 45/12
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu předsedy SOM o plánu činnosti SOM v roce
2013.
Přítomno: 18
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 11)
Pavel Souhrada oznamuje své rozhodnutí rezignovat na post předsedy Svazku obcí Milevska
a krátce pohovořil o své působnosti v této funkci. Slovo přebírá Mgr. Martin Třeštík, který
děkuje Pavlu Souhradovi za práci, kterou v rámci své funkce odvedl. Na základě jednání
představenstva SOM je na post předsedy navržena Hana Kašparová, ta kandidaturu přijímá.
Všichni s její kandidaturou souhlasí, jiný kandidát nebyl navržen. Valná hromada volí
předsedkyní svazku Hanu Kašparovou. Pí. Kašparová děkuje přítomným za vloženou důvěru
a doufá v dobrou spolupráci.
Usnesení č. 46/12
Valná hromada SOM bere na vědomí rezignaci Pavla Souhrady na post předsedy Svazku
obcí Milevska.
Valná hromada SOM volí předsedou Svazku obcí Milevska Hanu Kašparovou, starostku obce
Hrejkovice, narozenou dne 21. 4. 1955, bydlištěm Hrejkovice 91, Hrejkovice 398 59.
Přítomno: 18
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 1
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Ad 12)
Mgr. Martin Třeštík navrhuje zvolit na uvolněné místo v představenstvu svazku Pavla
Souhradu, ten s kandidaturou souhlasí. Všichni s jeho kandidaturou souhlasí, jiný kandidát
nebyl navržen
Usnesení č. 47/12
Valná hromada SOM volí Pavla Souhradu do funkce člena představenstva Svazku obcí
Milevska.
Přítomno: 18
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 1

Ad 13)
V rámci diskuze vystupuje Pavel Hroch s návrhem sepsat prohlášení proti rušení poštovních
poboček na vesnicích. Toto téma zůstává otevřené.

Ad 14)
Předsedkyně Hana Kašparová ukončila valnou hromadu a přítomným poděkovala za účast.

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Martin Třeštík

……………………………….

Markéta Honzíková

………………………………

Zapsal: Ing. Klára Tesařová

……………………………….

Předseda SOM: Pavel Souhrada

……………………………….

Hana Kašparová

……………………………….
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