Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 29. 3. 2010 v KD Hrejkovice
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 19
Omluveno:6
Program: 1. zahájení jednání,schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zápisu
prezentace firmy Pohl cz, a.s.
projednání Statutu, Stanov, Jednacího řádu
volba kontrolní a revizní komise
Vesnice roku 2010
SPOV JčK
ukončení činnosti Milevského kraje o.p.s.
diskuse
závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Hroch, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné. Ověřovateli byli určeni Souhrada Pavel a Maksa
Miroslav, zapisovatelem Bc. Kolářová Klára. Poté seznámil přítomné s programem VH.
Usnesení č. 1/10
VH souhlasí s programem Valné hromady SOM a souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem
zápisu.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 2)
Předseda Hroch dává slovo panu Burešovi, který reprezentuje firmu POHL cz, a.s.. Pan Bureš
představuje přítomným firmu POHL cz, a.s. a mluví o činnosti firmy. Po ukončení své
prezentace upozorňuje přítomné, že bude na VH SOM nadále přítomný a je připraven
společně se svou kolegyní zodpovídat dotazy týkající se činnosti této firmy.
Usnesení č. 2/10
VH bere na vědomí prezentaci firmy POHL cz, a.s..
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 3)
Předseda Hroch cituje dopis z 19. 2. 2010 zaslaný Městem Milevskem a promítá návrh Města
Milevska na změnu Stanov a Statutu. Proběhla diskuze mezi přítomnými na toto téma.
Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem bylo projednání Stanov, Statutu a Jednacího řádu
přesunuto na příští VH SOM, která by se měla konat nejpozději do třiceti dnů od tohoto dne.
Usnesení č. 3/10
VH SOM ukládá předsednictvu SOM vytvoření návrhu Stanov, Jednacího řádu a Statutu a
předložení ke schválení na nejbližší valné hromadě SOM a pověřuje předsedu svoláním valné
hromady do třiceti dnů.
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 1
Přítomno: 19

Ad 4)
Předseda Hroch seznamuje přítomné s kandidáty do kontrolní a revizní komise. Kandidáty
jsou Bartůněk Bohuslav, Dolejšková Ivana, Kofroň Jaroslav (Božetice).
Usnesení č. 4/10
VH SOM souhlasí s volbou kontrolní a revizní komise ve složení Bartůněk Bohuslav,
Dolejšková Ivana, Kofroň Jaroslav (Božetice).
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 5)
Předseda Hroch hovoří o soutěži Vesnice roku 2010. Zmiňuje úspěch Branic v této soutěži a
nabádá přítomné, aby se do této soutěže zapojili.
Usnesení č. 5/10
VH hromada SOM bere na vědomí informace o soutěži Vesnice roku 2010.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 6)
Předseda Hroch dále podává přítomným informace o Programu obnovy venkova – zpráva
SPOV JčK. Upozorňuje přítomné na dotační titul 1.4. Dále přítomným oznamuje schválení
projektu ,,Zastav se a odpočiň“ a přidělení dotace ve výši 370.000,- Kč. Žádá dotčené obce
(Branice, Hrazany, Květov, Přeštěnice, Zběšičky), aby si vytipovali prostranství pro umístění
mobiliáře. Dále hovoří o tom, že v rámci tohoto projektu bude po dotčených obcích
požadována spoluúčast ve výši cca 20.000,- Kč.
Usnesení č. 6/10
VH SOM bere na vědomí informaci z POV- zprávu SPOV JčK.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 7)
Předseda Hroch hovoří o přijmutí usnesení Svazku obcí Milevska k ukončení činnosti
Milevského kraje o.p.s. na žádost Ing. Petra Bašíka předsedy dozorčí rady.
Usnesení č. 7/10
Svazek obcí Milevska se rozhodl ukončit činnost jako zakladatel organizace Milevský kraj
o.p.s.. Pro naplnění tohoto záměru žádá Svazek obcí Milevska ostatní zakladatele Milevského
kraje o.p.s. o uzavření dohody, která umožní příslušnou změnu zakladatelské listiny.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 8)
V rámci diskuze připomíná předseda Hroch přítomným zaplacení členského příspěvku ve výši
25 Kč,- na každého trvale žijícího obyvatele k 31.12 do 31. 3. 2010. Připomíná, že v případě
nezaplacení ani po upomínkování ,,neplatičů“ hrozí těmto penalizace.
Dále přednáší žádost Vejrovského zemanství o finanční pomoc ve výši 15.000,- Kč při
přestěhování a úpravě nových prostor Vejrovského zemanství. Předseda Hroch navrhuje
poslat Vejrovskému zemanství dopis, v kterém by bylo zemanství požádáno o doložení
účelovosti případné finanční podpory poskytnuté SOM.
Předseda Hroch dále hovoří o faktuře za elektřinu na 4.552,- Kč zaslanou společností E.ON
Energie, a.s.. Hovoří o tom, že SOM ukončil s touto společností smlouvu koncem října a od té
doby je to již druhá faktura zaslaná touto společností. Faktura se týká vyúčtování spotřeby
elektřiny v nebytových prostorách na adrese Náměstí E. Beneše 6, 399 01 Milevsko. Bc.
Zdeněk Herout se nabízí, že vzniklou situaci prověří.

P. Souhrada oznamuje přítomným, že i po opakovaném jednání se zástupci Kostelce nad
Vltavou, zastupitelstvo Kostelce nad Vltavou nesouhlasí s přistoupením do územní
působnosti MAS SP..
Ad 9)
Předseda SOM poděkoval přítomným za účast a ukončil VH SOM.
Ověřovatelé zápisu:
…………………………….
…………………………….

