Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 9. 6. 2011 ve Zhoři
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 17
Omluveno: 8
Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu VH SOM
4) Prezentace firem Geosense, ROSSI-LED, Tewiko systems s.r.o.
5) Informace k POV
6) Schválení zprávy auditora
7) Schválení závěrečného účtu SOM za rok 2010
8) Rozpočtové změny
9) Různé – projekty SOM, projekt spolupráce MAS Střední Povltaví
10) Diskuze
11) Závěr
Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Souhrada, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem valné hromady.
Zapisovatelem byla zvolena Klára Kolářová, ověřovateli Romana Nohejlová a Jaroslav
Kofroň.
Usnesení č. 16/11
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 17
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 2

Ad 2)
Předseda SOM Pavel Souhrada seznamuje přítomné s programem valné hromady.
Upozorňuje, že se neuskuteční prezentace firem Geosense a ROSSI-LED. Předseda SOM
navrhuje, aby byl program doplněn o bod Schválení smlouvy o spolupráci s rádiem Orlík.
Pokládá otázku, zda přítomní souhlasí se zařazením tohoto bodu do programu. Všichni.
Vzhledem k tomu, že nikdo další nenavrhuje další doplňující bod, nechává předseda hlasovat.
Usnesení č. 17/11
Valná hromada SOM schvaluje doplněný program mimořádné valné hromady SOM dle
předloženého návrhu
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0
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Ad 3)
Předseda SOM předává slovo zástupci firmy Tewiko systems s.r.o, který tuto firmu krátce
představuje. Hovoří o problematice bezdrátových rozhlasů. Vzhledem k velkému počtu
malých obcí v SOM, nabízí možnost realizace společného projektu SOM na pořízení
bezdrátových rozhlasů do menších obcí. Projekt by byl realizován pomocí POV Jihočeského
kraje, dt. 7.
Usnesení č. 18/11
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané zástupcem firmy Tewiko systems
s.r.o..
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 4)
Předseda SOM předává slovo Monice Kurfiřtové, která přítomným podává potřebné
informace k POV Jihočeského kraje. Poté zodpovídá jednotlivé dotazy.
Usnesení č. 19/11
Valná hromada SOM bere na vědomí informace o POV Jčk podané Monikou Kurfiřtovou.
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 5)
Předseda SOM Pavel Souhrada předává slovo účetní SOM Jarmile Sedláčkové. Ta přítomné
informuje o tom, že byl proveden audit hospodaření SOM za rok 2010. Ze závěrečné zprávy
auditora vyplývá, že auditor neshledal chyb a hospodaření SOM za rok 2010 je v pořádku.
Usnesení č. 20/11
Valná hromada SOM bere na vědomí provedený audit, zároveň ho schvaluje.
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 17

Ad 6)
Účetní SOM ještě předčítá přítomným položky závěrečného účtu a vysvětluje je. Vzhledem
k tomu, že nikdo nemá k závěrečnému účtu připomínky, nechává o něm předseda SOM
hlasovat.
Usnesení č. 21/11
Valná hromada SOM schvaluje závěrečný účet roku 2010 bez výhrad.
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 7)
Účetní SOM komentuje rozpočtové opatření č. 2/2011. Do rozpočtu byly zakomponovány
zálohy na zaměstnance OZP. Rozpočet SOM je vyrovnaný, na straně příjmů 728.700,- Kč, na
straně výdajů 728.700,- Kč. Do komentáře vstupuje předseda SOM, který navrhuje, aby
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rozpočtové změny týkající se problematiky zaměstnávání OZP projednávaly pouze na
představenstvu SOM, a to z důvodu frekvence svolávání valných hromad.
Usnesení č. 22/11
Valná hromada SOM schvaluje rozpočtové opatření č. 2, v oblasti příjmů 728.700,- Kč,
v oblasti výdajů 728.700,- Kč.
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. 23/11
Valná hromada SOM pověřuje představenstvo SOM prováděním rozpočtových změn
týkajících se zaměstnávání OZP (zálohy na mzdy)
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 8)
Předseda SOM Pavel Souhrada předává slovo Bc. Kláře Kolářové, která přítomné ve
stručnosti seznamuje se stavem realizace projektů Svazku obcí Milevska:
• Oživení mikroregionu Milevsko – dotace 40.000,- Kč, budou podpořeny akce v Kučeři
a Božeticích. Finanční prostředky budou použity na stavbu párty stanu a propagaci
akcí.
• Zastav se a odpočiň – obce, kterých se projekt týká, poskytnou Bc. Kolářové texty a
fotografie, které se uvedou na jednotlivých infotabulích.
• Poradenská činnost – dotace 100.000,- Kč
• Dotisk Kapliček – dotace 140.000,- Kč, nutno vytvořit smlouvu s městem Milevskem
na poskytnutí vydavatelských práv.
• Kompostéry pro obce Svazku obcí Milevska – spoluúčast 40,- Kč na trvale žijícího
obyvatele.
Klára Kolářová podává informace k připravovanému projektu „Blueinfo“ MAS Střední
Povltaví. Vyzývá obce, které by měly zájem zapojit se do projektu, aby se nahlásily do středy
15. 6. 2011.
Usnesení č. 24/11
Valná hromada SOM bere na vědomí informace o projektech Svazku obcí Milevska podané
Bc. Klárou Kolářovou.
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. 25/11
Valná hromada SOM bere na vědomí informace o projektu MAS Střední Povltaví „Blueinfo“
podané Bc. Klárou Kolářovou.
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 9)
Předseda SOM Pavel Souhrada představuje přítomným smlouvu o spolupráci SOM a rádia
Orlík a nechává o ní hlasovat.
Usnesení č. 26/11
Valná hromada SOM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi SOM a rádiem Orlík s.r.o..
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 17
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Ad 10)
V rámci diskuze vystupuje Mgr. Martin Třeštík. Informuje přítomné, že parkování obecních
automobilů před radnicí bude vyřešeno následovně: kartičky budou umístěny na podatelně.

Ad 11)
Předseda Pavel Souhrada ukončil valnou hromadu a přítomným poděkoval za účast.

Ověřovatelé zápisu:
Romana Nohejlová

……………………………….

Jaroslav Kofroň

………………………………

Zapsal: Klára Kolářová

……………………………….

Předseda SOM: Pavel Souhrada

……………………………….
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