Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 21. 11. 2014 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí. Kašparová, p. Češka, p. Hroch, pí. Bambuškarová, p. Třeštík, p.
Maksa (příchod v 8:15 hod.)
Omluveni: p. Souhrada,
Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Představení nových členů představenstva SOM
5) Podpora meziobecní spolupráce
6) Příprava valné hromady ve 4. čtvrtletí
7) Diskuze
8) Doplňující body
9) Závěr
Doplňující body:
-

Db 1) Návrh rozpočtu na rok 2015

-

Db 2) Informace o projektech

-

Db 3) Předání funkce předsedy SOM

-

Db 4) Žádosti o příspěvek – Jihočeské folklorní sdružení, Vejrovské zemanství

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájila předsedkyně SOM pí. Kašparová, 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 p. Stanislav
Češka a pí. Ing. Pavlína Bambuškarová.
Usnesení č. 42
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

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

Návrh rozpočtu na rok 2015

-

Informace o projektech

-

Předání funkce předsedy SOM

-

Žádosti o příspěvek – Jihočeské folklorní sdružení, Vejrovské zemanství

Usnesení č. 43
Představenstvo SOM schvaluje doplňující bod programu a schvaluje doplněný program jednání.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
Po říjnových komunálních volbách 2014 se změnilo osazenstvo představenstva SOM. V městys
Sepekov byla zvolená nová starostka Ing. Pavlína Bambuškarová.
Usnesení č. 44
Představenstvo SOM bere na vědomí informace o změně člena představenstva SOM a vítá
nového člena Ing. Pavlínu Bambuškarovou.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Jednání se zúčastnil v 8:15 pan Maksa, přítomno je tedy přítomno 6 zástupců představenstva.
Předsedkyně SOM Hana Kašparová informuje o telefonátu s regionálním koordinátorem Mgr.
Evženem Jirouškem ohledně projektu „Podpora meziobecní spolupráce“. Pan Bc. Zdeněk Herout
motivující starosta nebyl znovu zvolen do funkce starosty Města Milevska a jedná se, zda
dokončí funkci motivujícího starosty tj. do 30. dubna. 2015. Je nutné si domluvit s motivujícími
starosty a p. Jirouškem osobní schůzku, aby tuto situaci uvedl na pravou míru.
Koordinátorka Bc. Monika Hrochová informuje o práci realizačního týmu, který pracuje
v listopadu na indikátorech, které mají být do konce měsíce 30. 11. 2014 opět odeslány na SMO.
Usnesení č. 45
Představenstvo SOM souhlasí s osobní schůzkou s p. Mgr. Evženem Jirouškem a motivujícími
starosty ORP Milevsko a bere na vědomí podané informace koordinátorkou projektu Bc.
Monikou Hrochovou.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 6)
V rámci přípravy valné hromady, která se bude konat 11. 12. 2014 v obci Přeštenice od 16:00 hodin
v penzionu MAVL, navrhuje předsedkyně SOM následující:

1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Prezentace hostů
-

Faktor Team

-

Ing. Jiří Dráb

-

Ing. Lenka Šímová – RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území)

5) Schválené rozpočtu na rok 2015
6) Schválení MPOV SOM pro období 2015 - 2019
7) Zhodnocení činnosti SOM na rok 2014
8) Plán činnosti SOM na rok 2015
9) Volba předsedy, místopředsedy SOM
10) Volba členů představenstva SOM
11) Volba členů revizní komise SOM
12) Diskuze
13) Závěr
Usnesení č. 46
Představenstvo SOM souhlasí s termínem, místem konání a s programem valné hromady SOM.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
V rámci diskuze oznamuje předsedkyně SOM Hana Kašparová, že ve dnech 13. – 14. dubna 2015
proběhne v Hradci Králové Konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Více
informací na: www.isss.cz. Zájemci se mohou hlásit u asistentky SOM Jany Máchové.
Pavel Hroch se ptá p. Mgr. Martina Třeštíka na Regiontour 2015. P. Třeštík předkládá přítomným
návrh spolupráce jako při předešlých ročnících mezi svazkem a městem Milevskem při akci
Regiontour 2015 konané v Brně od 15. – 18. 1. 2015. Součástí spolupráce by byla finanční
podpora a zajištění akce na místě samém. Akce by se zúčastnily pravděpodobně Bc. Jana
Máchová, DiS. a Ing. Miroslava Houžvičková stejně jako v posledním ročníku. Předseda SOM
navrhuje oslovit starosty a uspořádat organizovanou návštěvu veletrhu v rámci čtvrtečního dne
pro veřejnost. Pavel Hroch navrhuje exkurzi uspořádat ještě jednu v září 2015 týkající se výměny

Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 21. 11. 2014 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

zkušeností např. do MAS Hranicko (Olomoucký kraj). V rámci diskuze vystupuje pí. Ing. Pavlína
Bambuškarová ohledně problematiky DPH obcí. Pavel Hroch navrhuje oslovit město Milevsko,
Příbram, Strakonice apod., kde se nachází daňový poradci, kteří se zabývají daňovým
poradenstvím týkající se obcí. Jednalo by se o sezení v Milevsku např. 2hod. 1x za měsíc a první
půl roku by byl zkušební. Sezení by se týkalo starostů ORP Milevsko a jejich účetních, kde by
byl daňový poradce pro ně a pomohl by jim ohledně dané problematiky, podoba breakstormingu.
Aby byla účast podpořena, sezení by se účastnilo např. 10 uvolněných starostů povinně. Účetní
SOM Jarmila Sedláčková dále vystupuje k projektu „Zastav se a odpočiň“, kdy bylo zastavení
v Milevsku postaveno v roce 2004 a bylo převedeno do majetku města Milevsko. Celé zastavení
bylo nahrazeno jiným z důvodu stáří a chybí prohlášení o jeho zrušení. Pí. Sedláčková žádá p.
Třeštíka o jeho dodání. V rámci diskuse vystupuje předsedkyně SOM a informuje o knize Jiřího
Hladkého „Kříže a křížky na Písecku a Milevsku“, na níž bude sepsána objednávka v počtu 1000
kusů. Cena jednoho výtisku včetně DPH bude 254,83,- Kč, celková částka, tak bude činit
254.830,- Kč. 50% knih (tj. 500 ks) uhradí SOM z vlastních prostředků a 50% knih (tj. 500 ks)
bude rozděleno mezi členské obce SOM podle počtu trvale žijících obyvatel. Členským obcím
bude vystavena faktura na příslušnou částku, dle počtu knih. Cena bude zaokrouhlena na 255,Kč za 1 kus.

Ad 8)
Db 1)
Účetní SOM Jarmila Sedláčková předkládá přítomným návrh rozpočtu SOM na rok 2015 (viz
příloha č. 1). Rozpočet svazku je vyrovnaný, na straně příjmů 506.850,- Kč, na straně výdajů
506.850,- Kč. Představenstvo doporučuje návrh rozpočtu k projednání na VH svazku.
Usnesení č. 47
Představenstvo SOM bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2015, na straně příjmů
506.850,- Kč, na straně výdajů 506.850,- Kč a doporučuje ho k projednání na VH SOM.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 2)
Jana Máchová seznamuje přítomné s aktuálním stavem projektů svazku (viz příloha č. 2).
Usnesení č. 48
Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu Jany Máchové o realizovaných projektech svazku.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Db 3)
Hana Kašparová oznamuje své rozhodnutí rezignovat na post předsedkyně Svazku obcí Milevska.
Na post předsedy navrhuje Markétu Honzíkovou, která kandidaturou přijímá. Všichni s její
kandidaturou souhlasí, jiný kandidát nebyl navržen.
Usnesení č. 49
Představenstvo SOM souhlasí s kandidaturou Markéty Honzíkové na post předsedy a
doporučuje její zvolení do funkce předsedy na valné hromadě SOM.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 4)
Do kanceláře SOM byly podány 2 žádosti o finanční příspěvek na rok 2015. Jihočeský folklorní
soubor Kovářovan žádá 20.000,- Kč na podporu jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2015
a Vejrovské zemanství žádá 15.000,- Kč na podporu rozšíření Naučné stezky a na akce spojené se
spolkem. Představenstvo SOM doporučuje uzavření dohod o poskytnutí finančního příspěvku.
Usnesení č. 50
Představenstvo SOM schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč Jihočeskému folklornímu souboru
Kovářovan, Kovářov 3, 398 55 Kovářov, 10.000,- Kč Spolku Vejrovskému zemanství, Branice
20, 398 43 Bernartice. Představenstvo SOM souhlasí s uzavřením dohod o poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2015.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 9)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.
Ověřili:
Hana Kašparová

……………..….…………………………

Stanislav Češka

………….….…………………………….

Ing. Pavlína Bambuškarová

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

