Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 12. 12. 2013 od 16:00 ve Veselíčku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 21
Omluveno: 4

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Prezentace hostů
5) Zhodnocení činnosti SOM za rok 2013
6) Plán činnosti SOM na rok 2014
7) Schválení rozpočtu na rok 2014
8) Diskuze
9) Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájila předsedkyně SOM Hana Kašparová, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné. Přítomné přivítal starosta obce Veselíčko
Ing. Jiří Lešek a v krátkosti obec představil.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli Ing. Jiří Lešek a Pavel
Procházka.
Usnesení č. 22/13
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 21

pro – 21

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. 23/13
Valná hromada SOM schvaluje program valné hromady podle předloženého návrhu.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 4)
Jednání se na pozvání zúčastnil zástupce úřadu práce – Ing. Jiří Dráb, zástupci Policie ČR plk.
Mgr. Bc. Jaroslav Svoboda a Ing. Jiří Jordán. Jednání se zúčastnili hosté pana starosty
Veselíčka – Marie Sádlová ředitelka Domova sv. Alžběty, kde se ubytovávají matky s dětmi
v tísni, dále pozvání přijal Ing. Václav Tomášek jednatel firmy VETO CZ, s.r.o. a zároveň
zastává i funkci místostarosty obce Veselíčka, Ing. Petr Fořt z firmy PF Nábytek spol. s.r.o.
představil firmu i její historii, Jiří Kotrba jednatel firmy STAKO MF s.r.o. a Jiří Kulhánek ze
SELGEN, a.s. nebo název Testovací středisko Veselíčko, který nás seznámil o šlechtění odrůd
v zemědělství.
Usnesení č. 24/13
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané přítomnými hosty.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 5)
Hana Kašparová hovoří o současném stavu projektů SOM:


MMR


Malovaný venkov – z MMR nepodpořen. Bylo požádáno o záštitu u Mgr.
Ivany Stráské. V rámci projektu byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky
MŠ a 1. stupně ZŠ Jčk, následovalo vyhodnocení zaslaných soutěžních
obrázků a oslovení vítězů. Předání cen proběhlo v rámci kulturního
programu na Zemi Živitelce 2013. V současné době je soutěž ukončena a
vyúčtována poskytnutá záštita. Projekt pro Svazek obcí Milevska
realizovala MAS Střední Povltaví.



POV Jčk


Zastav se a odpočiň – dotace ve výši 405.000,- Kč. V rámci projektu byly
dovybaveny odpočívadly tyto obce: Hrejkovice (místní část Níkovice),
Vlksice, Zhoř, Zbelítov, Osek a Jickovice. Součástí projektu bude rovněž
vydání propagačních materiálů. V současné době je podepsána smlouva
s krajem, hotová finální podoba informačních tabulí ve spolupráci obcí
a tiskárny, rovněž proběhla výroba prvků truhlářem. Jednotlivá místa jsou
osazena mobiliářem. Realizátorem projektu je na základě poptávkového
řízení MAS Střední Povltaví.
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Poradenská činnost – dotace ve výši 100.000,- Kč, realizátorem projektu je
MAS Střední Povltaví, jak je v projektu uvedeno.



GP Podpora živé kultury


Živý mikroregion – dotace ve výši 40.000,- Kč, uspořádány akce
v Branicích, Oseku a Kovářově, realizátorem projektu MAS Střední
Povltaví. V současné době je projekt ukončen a vyúčtován.



Kompostéry – ukončena spolupráce s firmou LIMEX CB a.s., Střížkovská 3, 180
00 Praha 8, IČ: 26030845 a nově je navázána spolupráce s firmou LEGRO Consult
s.r.o., U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice, která měla na starost
výběrové řízení. Ve výběrovém řízení zvítězila firma BRM-OIL, s.r.o a na druhém
místě Agrozet ČB, a.s., kde byl rozhodující parametr cena. Firma se rovněž
postará o monitoring projektu. Lhůta pro odvolání proběhla, došlo k podpisu
smlouvy s dodavatelem, součástí smlouvy byl podepsán i dodatek na dodání 1692
ks kompostérů o objemu 700-800l na jaře roku 2014 (tj. do 31. 3. 2014). Dále
bude následovat odeslání dokumentů na fond. SOM bude čekat na vyjádření fondu
k formě financování (2 varianty – fond zašle peníze předem nebo až po realizaci).
Předpokládaným termínem rozdělení kompostérů (1692 ks) mezi lidi je jaro 2014.



Putující kontejner – odměna podle výtěžnosti elektroodpadu (v kg) na obyvatele a
počtu zapojených obcí (podmínky projektu viz příloha č. 1). V letošním roce se
zapojilo do projektu 11 obcí. Celkově byl kontejner umístěn na 16 stanovištích na
území SOM ve dnech 23. 9. – 15. 10. 2013. V současné době je projekt ukončen a
vyúčtován.



Podpora meziobecní spolupráce – zapojení se do projektu.

Usnesení č. 25/13
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu o projektech, které proběhli v roce 2013.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 6)
Plán projektů na rok 2014:
-

Podání projektu do POV Jčk – dt. 7 - „Ucelená propagace mikroregionu Milevsko“ +
„Poradenská činnost pro Svazek obcí Milevska v roce 2014“ (POV Jčk 2014) – vydání
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ucelené řady propagačních materiálů pro SOM + 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 2014.

-

Další etapa projektu „Zkušenosti“, případně vydání propagačních materiálů pro SOM
(POV MMR, dt. 3)

-

„Živá kultura na území SOM“ (GP Podpora kultury) – uspořádání kulturních akcí na
území SOM

-

Ukončení projektu „Kompostéry“

-

Spolupráce a realizace projektů s MAS Střední Povltaví, spolupráce s obcemi a
městem Milevskem, Toulavou, o.p.s.

-

Pokračování v projektu „Podpora meziobecní spolupráce“

Usnesení č. 26/13
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu o výhledu činnosti SOM na rok 2014 a s tímto
předběžným plánem souhlasí.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 7)
Účetní SOM Jarmila Sedláčková seznamuje přítomné s návrhem rozpočtu svazku na rok 2014
(viz. příloha č. 1). Rozpočet SOM na rok 2014 je vyrovnaný – na straně příjmů 506.550,- Kč,
na straně výdajů 506.550,- Kč. K jednotlivým položkám rozpočtu nejsou vzneseny žádné
připomínky.
Usnesení č. 27/13
Valná hromada SOM schvaluje rozpočet Svazku obcí Milevska na rok 2014 dle předloženého
návrhu, na straně příjmů 506.550,- Kč, na straně výdajů 506.550,- Kč.
Přítomno: 21

pro – 21

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 8)
Pavel Hroch se pokusí s Mgr. Martin Třeštíkem přesvědčit Kostelec n. Vltavou na zasedání
zastupitelstva v Kostelci n. Vltavou 30. 12. 2013, aby se zapojili do SOM.
Dále v rámci diskuse Pavel Hroch vystupuje s tématy„Zrušení venkovských pošt“ a prosí
přítomné o podepsání petice a jejich rozšíření např. do obchodů. Česká pošta chce zrušit
provozovny v obcích a centralizovat vše do města Milevsko.
Pavel Hroch vystoupil s návrhem na tématickou exkurzi v rámci REGIONTOUR 2014, který
se uskuteční v polovině ledna (16. – 19. 1. 2014).

Ad 9)
Předsedkyně Hana Kašparová ukončila valnou hromadu a přítomným poděkovala za účast.

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Lešek

……………………………….

Pavel Procházka

………………………………

Zapsal: Bc. Jana Máchová, DiS.

……………………………….

Předsedkyně SOM: Hana Kašparová

……………………………….
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