Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 29. 6. 2015 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí. Kašparová, pí. Honzíková, pí. Bambuškarová, p. Hroch, p. Třeštík,
p. Maksa, p. Češka
Omluveni: p. Souhrada, pí. Dolejšková

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Podpora meziobecní spolupráce
5) Doplňující body
6) Diskuze
7) Závěr
Doplňující body:
-

Db 1) Odměna v DPP

-

Db 2) Organizační struktura

-

Db 3) Účetní závěrka

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. Ing.
Pavlína Bambuškarová a p. Stanislav Češka.
Usnesení č. 45
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 3)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková seznamuje přítomné s navrženým programem
představenstva. Předsedkyně navrhuje tyto doplňující body:
-

Odměna v DPP

-

Organizační struktura SOM

-

Účetní závěrka

Usnesení č. 46
Představenstvo SOM schvaluje doplňující body programu a schvaluje doplněný program
jednání.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
V projektu se musí vybrat a schválit jedno z uvedených témat, s kterým se bude v rámci
Územního obvodu nadále pracováno.
1) APO (administrativní podpora malých obcí)
2) Zaměstnanost, podnikání
3) Volitelné téma (dle souhrnného dokumentu – cestovní ruch)
Koordinátorka projektu Bc. Monika Hrochová navrhuje APO, které v současné době je pro území
přínosné z důvodu nadměrné administrace.
Usnesení č. 47
Představenstvo SOM schvaluje téma APO (administrativní podpora malých obcí).
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Db 1)
Z organizačních důvodů dochází do kanceláře SOM v Milevsku externí účetní pí. Janoušková,
které byla na představenstvu 28. 5. 2015. Předsedkyně SOM navrhuje odměnu 250,- Kč/1 hod.,
kde je zahrnuto i jízdné. Dohoda o provedení práce bude uzavřena od 15. 6. 2015 do 31. 12.2015.
Usnesení č. 48
Představenstvo SOM souhlasí s výší finanční odměny 250,- Kč/1hod. v dohodě o provedení
práce s pí. Janou Janouškovou a souhlasí s dobou uzavření dohody o provedení práce.
Pro: 7

Proti: 0

Db 2)

Zdržel se: 0
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Předsedkyně SOM předčítá přítomným vyhotovenou zprávu od pí. Janouškové o nedostatkách
v účetnictví SOM (viz příloha č. 1).
Dále předsedkyně SOM vystupuje ohledně uzavření nové dohody o vymezení chráněného
pracovního místa č. PIA-PV-41/2015 mezi úřadem práce a Svazkem obcí Milevska na
zaměstnávání zaměstnanců na § 78, že budou se všemi zaměstnanci uzavřené nové pracovní
smlouvy zaměřené pouze na dohodu od ÚP a po dobu její trvání. Dohoda je uzavřena do 29. 6.
2018, tj. 3 roky.
Z důvodu uvolněného místa Uklízeči veřejných prostranství bude přeřazena pí. Sedláčková
z místa všeobecné administrativní pracovnice tím i spojená změna výše mzdy odpovídající k dané
pozici. Do budoucna možnost obsazení všeobecné administrativní pracovnice na § 78 do
kanceláře SOM. Informovat se bude pí. Sedláčková pomocí dopisu, který bude v souladu se
zákoníkem práce.
Se zaměstnanci SOM na § 78, kterým je zasílána mzda složenkou prostřednictvím pošty, budou
uzavřené nové prohlášení o srážkách k datu nové pracovní smlouvy. Náklady na poštovné budou
strhávány z čisté mzdy daného zaměstnance.
Usnesení č. 49
Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu o stavu účetnictví SOM. Představenstvo SOM bere
na vědomí uzavření nové dohody o vymezení chráněného pracovního místa č. PIA-PV-41/2015
mezi úřadem práce a Svazkem obcí Milevska na zaměstnávání zaměstnanců na § 78 a souhlasí
s uzavřením nových pracovních smluv se zaměstnanci SOM na § 78 po dobu trvání uzavřené
dohody. Představenstvo SOM souhlasí s přeřazením pí. Jarmily Sedláčkové z místa všeobecné
administrativní pracovnice na pozici uklízeči veřejných prostranství i se změnou výše mzdy
odpovídající dané pozici a souhlasí s odesláním informativního dopisu v souladu se zákoníkem
práce. Dále Představenstvo SOM souhlasí s uzavřením prohlášení o srážkách z čisté mzdy
zaměstnanců SOM na § 78, kterým je zasílána mzda složenkou prostřednictvím pošty od data
uzavření nových pracovních smluv.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 3)
Předsedkyně SOM předkládá představenstvu SOM ke schválení účetní závěrku SOM za rok 2014
(viz příloha č. 2).
Usnesení č. 50
Představenstvo SOM schvaluje účetní závěrku SOM za rok 2014 s celoročním hospodařením.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 6)
V diskuzi vystoupili přítomní, kterým byla zaslána nabídka od firmy Vodafone na neomezené
volání za 300,- Kč s DPH.

Ad 7)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.
Ověřili:
Markéta Honzíková

……………..….…………………………

Ing. Pavlína Bambuškarová

………….….…………………………….

Stanislav Češka

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

