Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 13. 4. 2015 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

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

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Podpora meziobecní spolupráce
5) Informace o projektech SOM
6) Příspěvek na setkání starostek a starostů okresu Písek
7) Příprava valné hromady
8) Doplňující body
9) Diskuze
10) Závěr
Doplňující body:
-

Db 1) Úprava pracovních smluv u zaměstnanců SOM

-

Db 2) Odstranění nedostatků v účetnictví SOM

-

Db 3) Zřízení datové schránky

-

Db 4) Vyřazení neaktuálního nehmotného majetku

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájila předsedkyně SOM pí. Honzíková, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné, seznámila přítomné s hlavními body
představenstva.
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Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena Bc. Jana Máchová, DiS., a ověřovateli zápisu byli určeni pí. Ing.
Pavlína Bambuškarová a p. Stanislav Češka.
Usnesení č. 21
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Úprava pracovních smluv u zaměstnanců SOM

-

Odstranění nedostatků v účetnictví SOM

-

Zřízení datové schránky

-

Vyřazení neaktuálního nehmotného majetku

Usnesení č. 22
Představenstvo SOM schvaluje doplňující body programu a schvaluje doplněný program
jednání.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
Asistentka Bc. Jana Máchová, DiS., informuje o projektu „Podpora meziobecní spolupráce“.
Souhrnný dokument je akceptován od 10. 4. 2015, což je podmínkou pro uskutečnění 2.
oficiálního setkání představitelů obcí ORP Milevsko.
Usnesení č. 23
Představenstvo SOM bere na vědomí podanou informaci asistentkou Bc. Janou Máchovou, DiS.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Bc. Jana Máchová, DiS., seznamuje přítomné s aktuálním stavem projektů svazku. Projekty jsou
podány tyto: Ucelená propagace, vybavení obcí mobiliářem mikroregionu Milevsko a poradenská
činnost pro Svazek obcí Milevska v roce 2015 (POV Jčk, dt. 7), Živý mikroregion (POV Jčk, GP
Podpora kultury), Včely kolem nás (POV Jčk, RVK, Podopatření 3 Environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)) a v rámci POV Ministerstva pro místní rozvoj – projekt
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Malovaný venkov a Za zkušenostmi mimo region Milevsko. V současné době ještě nevíme jejich
schválení nebo zamítnutí.
V říjnu 2014 byl podán projekt pod názvem „Po stopách doby husitské“ na grantový program
Jižní Čechy husitské na jihočeský kraj. Začátkem roku 2015 byla schválena dotace 60.000,- Kč.
V regionu Milevsko se uskuteční vědomostní soutěž pro žáky 7. třídy 2. stupně ZŠ a pro celé
jižní Čechy se uskuteční výtvarná soutěž pro žáky 6. – 9. třídy 2. stupně ZŠ. V současné době
jsou soutěže vyhlášené od 9. 3. 2015.
 Ucelená propagace, vybavení obcí mobiliářem pro mikroregion Milevsko a poradenská
činnost pro Svazek obcí Milevska v roce 2015
 Milevský zpravodaj
V loňském roce v Milevském zpravodaji vyšla příloha SOM s obsahem 16 stran. Pí.
Kortanová telefonicky zkontaktovala předsedkyni a asistentku SOM, zda i v letošním
roce bude SOM chtít vydat přílohu. Jelikož v loňském roce byla příloha Milevského
zpravodaje velmi obsáhlá, tak v letošním roce bychom mohli vydat maximálně 2
strany s novinkami ze SOM. Pí. Máchová kontaktovala telefonicky p. Třeštíka, aby
zjistila více informací o cenové kalkulaci přílohy o 2 stranách do Milevského
zpravodaje. P. Třeštík sdělil, že by příloha mohla stát stejně jako minulá příloha s 16
stranami a zjistí více přesnější informace o cenové kalkulaci. Množství by v letošním
roce bylo v nákladu stejné při vydávání Milevského zpravodaje jako každý měsíc a ne
do každé domácnosti v mikroregionu Milevsko.
Větší obce v regionu odebírají Milevský zpravodaj. Obec Kovářov odebírá 150 ks a
chtělo by snížit na 50 ks. Přítomní zástupci obcí jsou s počtem na obec spokojeni a
naopak zástupci obcí, kteří Milevský zpravodaj neodebírají, by odebírat chtěli.
Branice – 30 ks, Borovany – 20 ks. Pí. Máchová zajistí snížení počtu obci Kovářov a
zajistí dalším dvěma obcím odebírání Milevského zpravodaje.
 Kříže a křížky na Písecku a Milevsku
P. Souhrada vystupuje s objednáním knih od p. Hladkého „Kříže a křížky na Písecku a Milevsku“
o jiném způsobu pořízení knih: SOM objedná celkem 1000 ks knih. Cena jednoho výtisku včetně
DPH bude 254,83,- Kč, celková částka, tak bude činit 254.830,- Kč. 500 ks zaplatí SOM a
dalších 500 ks se rozdělí mezi obce svazku podle počtu obyvatel za poloviční cenu pořizovací
ceny tj. 127,415,- Kč za jeden výtisk.
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Pořízení knih Jiřího Hladkého „Kříže a křížky na Písecku a Milevsku“, ale byla rozdělena takto:
pořízení knih v počtu 1000 kusů. Cena jednoho výtisku včetně DPH je 254,83,- Kč, celková
částka, tak činí 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.
Usnesení č. 24
Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu o projektech od Bc. Jany Máchové, DiS.
Představenstvo SOM bere na vědomí zjištění informací od p. Třeštíka o cenové kalkulaci přílohy
2 stran Milevského zpravodaje, pokud bude cenová kalkulace stejná za obsah jako v loňském
roce, tak nesouhlasí s vydáním přílohy v Milevském zpravodaji. Představenstvo SOM souhlasí
s pořízením a rozdělením knih „Kříže a křížky na Písecku a Milevsku“, jak už bylo učiněno.
Pořízení knih v počtu 1000 kusů. Cena jednoho výtisku včetně DPH je 254,83,- Kč, celková
částka, tak činí 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.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6)
Místní akční skupina Střední Povltaví organizuje Setkání starostek a starostů okresu Písek a žádá
Svazek obcí Milevska o poskytnutí příspěvku v hodnotě 5.000,- Kč. Příspěvek bude použit na
relaxační procedury.
Usnesení č. 25
Představenstvo SOM souhlasí s poskytnutím příspěvku v hodnotě 5.000,- Kč Místní akční
skupině od Svazku obcí Milevska.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
Předsedkyně SOM pí. Honzíková navrhuje v rámci přípravy valné hromady o doplnění programu
v bodě 4) prezentace hostů. Doplnění hostů – Mgr. Marie Jarošová (vedoucí terénní pečovatelské
služby) a o Ing. Ladislava Kotalíka (vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Milevsko). Místo
konání, datum a čas zůstává - obec Zbelítov, místním pohostinství, 23. 4. 2015 od 15:30 hodin.
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Předsedkyně navrhuje tyto body programu:

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

Lenka Pravdová z Ekokomu

-

Ing. Andrea Rucká – vedoucí odboru životního prostředí MÚ Milevsko

-

Mgr. Marie Jarošová - vedoucí terénní pečovatelské služby

-

Ing. Ladislav Kotalík - vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Milevsko

5) Podpora meziobecní spolupráce – 2. oficiální setkání představitelů obcí ORP Milevsko
1. Prezence účastníků
2. Organizační pokyny
3. Zhodnocení průběhu prací na projektu v území ORP v období od 1. oficiálního
setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí
4. Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství, sociálních
služeb, školství, volitelného tématu (případně aglomerace) včetně uvedení hlavních
výsledků benchmarkingu
5. Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých
obcí“
6. Prezentace připravených právních dokumentů
7. Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
8. Závěr

6) Schválení nových stanov SOM
7) Informace o projektech SOM
8) Diskuze
9) Závěr
Usnesení č. 26
Představenstvo SOM souhlasí s doplněním programu valné hromady 23. 4. 2015 o prezentace
hostů Mgr. Marie Jarošovou (vedoucí terénní pečovatelské služby) a o Ing. Ladislava Kotalíka
(vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Milevsko).
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 8)
Db 1)
Pracovní smlouva pro dělnické profese, která se uzavírá se zaměstnanci SOM, obsahuje bod:
2. Účastníci smlouvy se dohodli v souladu s §42 odst. 1 zákoníku práce na možnosti vysílat
zaměstnance zaměstnavatelem na pracovní cestu. Zaměstnanec se svým vysláním na pracovní
cestu souhlasí. Cestovní náhrady se řeší podle §173a následující zákoníku práce.
Bod č. 2. je navržen k odstranění v pracovní smlouvě od 1. 7. 2015.
Dále bude v pracovní smlouvě sjednocená pracovní doba z důvodu nesouladu u některých
zaměstnanců. Pracovní doba bude činit 20 hodin týdně, tj. 4 hodiny denně.
Pracovní smlouva bude mít od 1. 7. 2015 přehlednější, srozumitelnější a formální úpravu.
V současné době svazek zaměstnává 30 zaměstnanců na dělnických profesích a 2 zaměstnance na
administrativních pozicích. V budoucnu by se měl tento počet navýšit na 34 zaměstnanců v
dělnických profesích.
Usnesení č. 27
Představenstvo SOM souhlasí s odstaněním bodu 2. v pracovní smlouvě a souhlasí se
sjednocením pracovní doby na 20h týdně, tj. 4 hodiny denně. Dále představenstvo SOM souhlasí
s úpravou pracovní smlouvy a souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců ve Svazku obcí
Milevska.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 2)
Opravit položku 408 opravy minulých období, kde se nachází cca 1.200.000,- Kč. Tato položka
vznikla již v minulých letech a je třeba ji odúčtovat. P. Třeštík po telefonickém kontaktu zjistí
více informací o způsobu uvést nápravu účtování.
Usnesení č. 28
Představenstvo SOM bere na vědomí informace z účetnictví Svazku obcí Milevska o položce
408 opravy z minulých období a souhlasí se zjištěním informací ohledně náprav od Mgr. Martina
Třeštíka.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Db 3)
U zřízení datové schránky byla podána změna odpovědné osoby ze zaměstnance SOM z Evy
Homolkové na předsedkyni SOM Markétu Honzíkovou, která je statutární orgán Svazku obcí
Milevska.
Usnesení č. 29
Představenstvo SOM bere na vědomí informace o změně odpovědné osoby u zřízení datové
schránky Svazku obcí Milevska a souhlasí se změněnou.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 4)
Pí. Sedláčková vystupuje s neaktuálním majetkem např. územně energetická koncepce z roku
2005 a studie IVVS, které jsou zastaralé, zda by bylo vhodné je vyřadit.
Usnesení č. 30
Představenstvo SOM navrhuje připravit na příští setkání představenstva SOM návrh na vyřazení
konkrétních koncepcí i se zjištěnými daty pořízení.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 9)
V diskuzi vystoupila Eva Homolková s nedostatkem místa na dokumenty, které se musí
archivovat podle Předpisu č. 499/2004 Sb. Předsedkyně pí. Honzíková se pokusí domluvit s p.
Radostou starostou Města Milevska, zda by se nerozdělila místnost ½ na ½ vedle kanceláře SOM.
Místnost se nachází na Husově náměstí 391 a je uzamykatelná a momentálně slouží
informačnímu centru Milevsko jako sklad na propagační materiály.
Pí. Honzíková vystupuje s novým návrhem stanov pro SOM, které byly zaslány od SMO
z projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ z nabídnuté právní pomoci týkající se upravení
stanov apod. Představenstvo SOM chce zaslat elektronicky starou verzi stanov SOM a návrh
nových stanov.
Pí. Honzíková vystupuje, jestli by nebylo lepší zaměstnávat další pracovníky v SOM a posílat na
ně příspěvky. V současné době se příspěvky na pracovníky zasílají do SORP, kteří tím to
pracovníky zaměstnávají. Představenstvo SOM nemá žádné výtky proti tomuto návrhu a chtělo
by více informací a postup, jak vše uskutečnit.
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Ad 10)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.
Ověřili:
Markéta Honzíková

……………..….…………………………

Ing. Pavlína Bambuškarová

………….….…………………………….

Stanislav Češka

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

