Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 24. 4. 2015 od 7:30 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí. Dolejšková, p. Češka, pí. Kašparová, pí. Honzíková, p. Hroch, p.
Třeštík, p. Souhrada (příchod v 7:45)
Omluveni: pí. Bambuškarová, p. Maksa

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Organizační důvody
5) Diskuze
6) Závěr

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájila předsedkyně SOM pí. Honzíková, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné, seznámila přítomné s hlavními body
představenstva.

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena Bc. Jana Máchová, DiS., a ověřovateli zápisu byli určeni pí. Ivana
Dolejšková a p. Pavel Hroch.
Usnesení č. 31
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková seznamuje přítomné s programem představenstva.
Usnesení č. 32
Představenstvo SOM schvaluje body programu jednání.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 4)
Jednání se zúčastnil v 7:45 p. Souhrada, přítomno je tedy přítomno 7 zástupců představenstva.

Dne 21. 4. 2015 se uskutečnil audit v kanceláři SOM na Husově náměstí 391 v Milevsku.
Auditorka pí. Vladimíra Achatzová z Jihočeského krajského úřadu přezkoumávala účetnictví
SOM. Závěrečná zpráva auditorky není pro svazek vyhovující z důvodu z dlouhodobých
nedostatků vedení účetnictví pí. Jarmilou Sedláčkovou. Statutární orgán SOM je vždy
představitel obce, musí být v kanceláři SOM účetní, na kterou se může předseda SOM
spolehnout, jelikož svazek vede jako další pracovní úvazek, za který není finančně ohodnocen.
Pavel Hroch navrhuje uskutečnit mimořádný audit na kontrolu celého účetnictví v kanceláři
SOM. Mgr. Martin Třeštík se informuje u komerčních auditorů z města Milevska, zda by tento
úkon vykonal některý auditor bezplatně.
Účetnictví by převzala pí. Eva Homolková, která má v současné době mzdové účetnictví.
Z důvodu, že v kanceláři jsou dvě chráněná administrativní místa, předsedkyně Markéta
Honzíková si domluví schůzi s p. Ing. Jiřím Drábem, který je v současné době jako vedoucí
oddělení trhu práce v Písku, aby se informovala o podmínkách chráněného místa v kanceláři
SOM.
Usnesení č. 33
Představenstvo SOM rozhodlo a souhlasí kvůli nedostatkům ve vedení účetnictví přeřadit pí.
Jarmilu Sedláčkovou z místa výkonu práce kancelář SOM Husovo náměstí 391, Milevsko na
místo výkonu práce městys Sepekov. Představenstvo SOM bere na vědomí informování u
komerčních auditorů z města Milevska p. Mgr. Martinem Třeštíkem a souhlasí s mimořádným
auditem v kanceláři SOM. Představenstvo SOM souhlasí s převzetím účetnictví SOM pí. Evou
Homolkovou. Představenstvo SOM bere na vědomí zjištění více informací od p. Ing. Jiřího
Drába o chráněném místě v kanceláři SOM předsedkyní Markétou Honzíkovou.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
V diskuzi nikdo nevystoupil.

Ad 6)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.
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Ověřili:
Markéta Honzíková

……………..….…………………………

Ivana Dolejšková

………….….…………………………….

Pavel Hroch

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

