Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 11. 8. 2011 v Chyškách
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 18
Omluveno: 7
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení, prezence
Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu VH SOM
Informace zástupců ČSAD – dopravní obslužnost
Informace o projektech SOM
Příprava projektů SOM na rok 2012
Různé
Diskuze
Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Souhrada, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné.

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena Ivana Dolejšková, ověřovateli Miroslav Maksa a Hana
Kašparová.
Usnesení č. 27/11
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 18
pro – 16
proti – 0
zdržel se – 2

Ad 3)
Předseda SOM Pavel Souhrada seznamuje přítomné s programem valné hromady. Nikdo
z přítomných si nepřeje program VH doplnit. Předseda tedy pokládá otázku, zda přítomní
souhlasí s výše uvedeným programem valné hromady a nechává o programu hlasovat. Všichni
přítomní s programem VH souhlasí.
Usnesení č. 28/11
Valná hromada SOM schvaluje program mimořádné valné hromady SOM dle předloženého
návrhu
Přítomno: 18
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0
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Ad 4)
Vzhledem k tomu, že se zástupci ČSAD bez omluvy nedostavili, bylo s nimi domluveno
náhradní jednání na MěÚ v Milevsku v úterý 16. 8. 2011 od 16:00 hod.. Předseda Pavel
Souhrada na toto jednání přizve ještě obce Olešná, Slabčice, Křenovice, Podolí, popř.
Nadějkov.
Usnesení č. 29/11
Valná hromada SOM souhlasí s náhradním jednáním se zástupci ČSAD, a to na MěÚ
v Milevsku v úterý 16. 8. 2011 od 16:00 hod..
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 18

Ad 5)
Předseda SOM Pavel Souhrada přítomné ve stručnosti seznamuje se stavem realizace projektů
Svazku obcí Milevska:
• Oživení mikroregionu Milevsko – dotace 40.000,- Kč, byly podpořeny akce v Kučeři a
Božeticích. Finanční prostředky byly 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, 200.000,- Kč celkové náklady projektu.
• Kompostéry pro obce Svazku obcí Milevska – žádost se vyhodnocuje
• Putovní kontejner – akce již proběhla. Po drobných nedostatcích je doporučeno akci
zopakovat.
Usnesení č. 30/11
Valná hromada SOM bere na vědomí informace o projektech Svazku obcí Milevska podané
předsedou SOM Pavlem Souhradou.
Přítomno: 18
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 6)
Předseda SOM Pavel Souhrada hovoří o plánu projektů na rok 2012. Navrhuje pokračovat
v projektech
• Zastav se a odpočiň - vybudování dalších pěti odpočívadel + vydání propagačních
materiálů, žádost psát ve stejné výši jako v roce 2010, POV Jčk
• Poradenská činnost - žádost psát ve stejné výši jako v roce 2010, POV Jčk
• Malovaná vesnička – výtvarná soutěž pro děti, vydání pexesa a kalendáře, POV
MMR, celkové náklady cca 195.000,- Kč
• Encyklopedie milevského regionu – vytvoření kompletní publikace o milevském
regionu, POV MMR, celkové náklady cca 195.000,- Kč
• Živá kultura – uspořádání 4 kulturních akcí v mikroregionu, GP Živá kultura JčK,
celkové náklady cca 180.000,- Kč

Usnesení č. 31/11
Valná hromada SOM bere na vědomí plán projektů na rok 2012
Přítomno: 18
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0
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Ad 7)
Martin Třeštík informuje přítomné o tom, že MM připravuje vydání skládacího propagačního
materiálu, který bude zahrnovat cyklotrasy a turistické trasy na milevsku. Pokud by měl SOM
zájem, bylo by možné vytisknout několik kusů i pro svazek. Valná hromada SOM pověřuje
vedení SOM spoluprácí s MM při vydání skládací mapy regionu.
Manažerka SOM žádá obce o poskytnutí propagačních materiálů na připravovanou Zemi
Živitelku 2011.
Martin Třeštík hovoří o aktuální situaci okolo rozpočtového určení daní.
Usnesení č. 32/11
Valná hromada SOM pověřuje představenstvo SOM spoluprácí s MM při vydání skládací
mapy regionu.
Přítomno: 18
pro – 18
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 8)
Předseda Pavel Souhrada ukončil valnou hromadu a přítomným poděkoval za účast.

Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Maksa

……………………………….

Hana Kašparová

………………………………

Zapsal: Ivana Dolejšková

……………………………….

Předseda SOM: Pavel Souhrada

……………………………….
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