Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 28. 5. 2015 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

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

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Podpora meziobecní spolupráce
5) POV Jčk
6) Organizační struktura
7) Příprava valné hromady
8) Diskuze
9) Závěr

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. Hana
Kašparová a p. Pavel Souhrada.
Usnesení č. 34
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková seznamuje přítomné s navrženým programem
představenstva. Předsedkyně SOM se otázala, zda si někdo přeje doplnit body jednání. Nikdo.
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Usnesení č. 35
Představenstvo SOM schvaluje program jednání.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
Předsedkyně SOM informuje o projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, kdy je v současné
době podepsán a odeslán dodatek smlouvy o prodloužení projektu do 30. 11. 2015, ale
realizačnímu týmu končí pracovní smlouvy k 31. 10. 2015.
Realizační tým před prodloužením končí 31. 5. 2015 ve složení:
 Koordinátor MOS - Bc. Monika Hrochová
 Asistentka - Bc. Jana Máchová, DiS.
 Pracovník pro analýzy a strategie – 0,5 úvazku Mgr. Ludmila Barešová
- 0,5 úvazku Ing. Miroslava Houžvičková
 Tématický expert – 0,3 úvazku Ing. Miroslava Houžvičková
Po uskutečněném výběrovém řízení vyhovovaly současné pracovnice projektu, které už celý
projekt znají a navrhuje složení realizačního týmu od 1. 6. 2015 – 31. 10. 2015 takto:
 Koordinátor MOS – Bc. Monika Hrochová
 Pracovník pro analýzy a strategie – Bc. Jana Máchová, DiS.
-

pracovníci budou mít uzavřené celé úvazky

Změna ve složení motivujících starostů:
Dosavadní složení:
 Mgr. Martin Třeštík - místostarosta Města Milevska, místopředseda SOM
 Hana Kašparová – starostka obce Hrejkovice, bývalá předsedkyně SOM
Nové složení:
 Mgr. Martin Třeštík - místostarosta Města Milevska, Místopředseda SOM
 Markéta Honzíková – starostka obce Zbelítov, předsedkyně SOM
Usnesení č. 36
Představenstvo SOM bere na vědomí podané informace předsedkyní SOM a souhlasí se
složením realizačního týmu Koordinátor MOS – Bc. Monika Hrochová a Pracovník pro analýzy a
strategie – Bc. Jana Máchová, DiS. Představenstvo SOM bere na vědomí a souhlasí se změnou
motivující starostky z Hany Kašparové na Markétu Honzíkovou.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 5)
Předsedkyně SOM seznamuje přítomné s aktuálním stavem projektů svazku.
Výměna zkušeností mimo region Milevsko – MMR
-

podáno (145.000,-/žádaná dotace 100.050,-)

-

projekt neschválen

Malovaný venkov – MMR
-

podáno (195.000,-/žádaná dotace 136.000,-)

-

dotace neschválena

-

zažádáno o záštitu Jčk

-

výběr obrázků (14. 5. 2015)

-

realizátorem projektu MAS Střední Povltaví

Po stopách doby husitské (GP Jčk)
-

schválena dotace 60.000,- Kč

-

region Milevsko - vědomostní soutěž pro žáky 7. třídy 2. stupně ZŠ

-

celé jižní Čechy se uskuteční výtvarná soutěž pro žáky 6. – 9. třídy 2. stupně ZŠ

-

vyhlášené soutěže (9. 3. 2015)

-

exkurze pro vítěze vědomostní soutěže do Housova Mlýna v Táboře.

-

září - exkurze pro představitele obcí, nejspíše do Trocnova.

Ucelená propagace, vybavení obcí mobiliářem mikroregionu Milevsko a poradenská činnost pro
Svazek obcí Milevska v roce 2015 (POV Jčk, dt. 7)
-

schválená dotace 667.000,- (70%)



poradenská činnost - realizátorem projektu je MAS Střední Povltaví, jak je v projektu
uvedeno



ucelená propagace - na VH SOM 23. 4. 2015 byl schválen příspěvek ve výši 50.000,- na
Milevský kraj o.p.s. - zajištění výroby reportáží v regionu SOM a jejich odvysílání na
kabelové televizi NEJ TV – JIŽNÍ ČECHY a zveřejnění na portálu milevskem.cz,
v nejbližší době bude sepsána objednávka

 pořízení mobiliáře - bude uspořádán průzkum trhu na realizátora projektu
-

jedná se o pořízení 4 betonových laviček, 4 betonových květníků a 2 betonových
odpadkových košů do jedné obce, celkem se v roce 2015 vybaví 12 obcí

-

12 obcí: Kovářov, Hrazany, Hrejkovice, Zbelítov, Osek, Přeborov, Sepekov, Božetice,
Přeštěnice, Vlksice, Chyšky, Zhoř

-

betonové lavičky budou mít sedáky ze dřeva – dekor dub

Usnesení č. 37
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Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu o projektech od předsedkyně SOM Markéty
Honzíkové. Představenstvo SOM souhlasí s výběrovým řízením na realizátora projektu na
pořízení mobiliáře, souhlasí s vybranými obcemi pro rok 2015 a souhlasí s dekorem dub na
pořízený mobiliář.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6)
Předsedkyně SOM vystupuje ohledně náprav nedostatků v účetnictví, kdyby se na dohodu o
provedení práce zaplatila účetní, která by pomohla Evě Homolkové s obecním účetnictvím.
Předsedkyně SOM kontaktuje nepřítomného místopředsedu SOM Mgr. Martina Třeštíka, který
kontaktuje paní Alenu Veselou starostku obce Květov, účetní v Milevském softwaru společnost
s ručením omezeným. Eva Homolková dále navrhuje, pokud pí. Veselá kvůli své vytíženosti
nepřijme, tak oslovit pí. Sádlovou.
Předsedkyně SOM vystupuje, že Jarmila Sedláčková bude dále pomáhat Evě Homolkové do 30.
6. 2015 v kanceláři SOM v Milevsku.
Dále Eva Homolková vystupuje se zvýšenými finančními náklady na kancelářské potřeby –
papíry, šanony, zakládací složky apod.).
Eva Homolková vystupuje ohledně faktur na knihy „Kříže a křížky na Milevsku a Písecku“, které
jsou vystavené v současné době s daty po splatnosti, aby se nemusely stornovat v účetnictví a
opět vystavovat.
Předsedkyně SOM vystupuje o Bc. Janě Máchové, DiS., která by byla převedena do kanceláře
SOM, Husovo náměstí 391, Milevsko z důvodu znalostí chodu kanceláře, projektů a zaučování se
v administrativě SOM od pí. Homolkové, kterou by mohla v nepřítomnosti pí. Homolkovou
částečně zastoupit, aby chod kanceláře se úplně nezastavil. Předsedkyně SOM navrhuje, aby pí.
Máchová byla 4 dny v Milevsku a 1 den v kanceláři v Kovářově od 1. 6. 2015.
Předsedkyně SOM předkládá ke schválení vnitřní směrnice SOM o veřejných zakázek (příloha č.
1.), nabývající účinnosti dnem 1. 6. 2015. Nikdo z přítomných nemá připomínky.
Usnesení č. 38
Představenstvo SOM souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s účetní, která vypomůže
s obecním účetnictvím Evě Homolkové.
Představenstvo SOM souhlasí s působením Jarmily Sedláčkové v kanceláři SOM v Milevsku do
30. 6. 2015.
Představenstvo SOM souhlasí se zvýšením finančních nákladů na kancelářské potřeby.
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Představenstvo SOM souhlasí se zachováním vydaných faktur na knihy „Kříže a křížky na
Milevsku a Písecku“.
Představenstvo SOM souhlasí s přeřazením Bc. Jany Máchové, DiS., do kanceláře SOM
v Milevsku na 4 dny v týdnu a 1 den v kanceláři Kovářov.
Představenstvo SOM schvaluje vnitřní směrnice o veřejných zakázek Svazku obcí Milevska,
nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2015.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
V rámci přípravy valné hromady navrhuje předsedkyně SOM následující:
Valná hromada se bude konat dne 30. 6. 2015 ve Zběšičkách od 16:00 v místním pohostinství
Předsedkyně navrhuje tyto body programu:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Prezentace hostů
-

Ing. Pavel Pecháček – ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením
Zběšičky

-

Jan Krausam - OPTIK ART, s.r.o.

5) Podpora meziobecní spolupráce
6) Schválení závěrečného účtu SOM a zprávy auditora SOM za rok 2014
7) Účetní závěrka
8) Informace o projektech SOM
9) Diskuze
10) Závěr
Usnesení č. 39
Představenstvo SOM souhlasí s programem, termínem a místem konání valné hromady Svazku obcí
Milevska.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8)
V diskuzi nikdo nevystoupil.
Ad 9)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.
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Ověřili:
Markéta Honzíková

……………..….…………………………

Hansa Kašparová

………….….…………………………….

Pavel Souhrada

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

