Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
konaného dne 22. 11. 2011 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí. Kašparová, p. Hroch, p. Himl , p.Souhrada, p. Třeštík
Omluveni: p. Češka, p. Maksa
Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Zaměstnávání OZP v roce 2012
5) Stav nápravy zjištěných nedostatků kontrolním orgánem
6) Členský příspěvek města Milevska
7) Zpráva o projektech SOM – „Kompostéry“
8) Určení termínu, programu a místa VH SOM
9) Různé
10) Diskuze
11) Závěr

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájil předseda SOM p. Souhrada, konstatoval nadpoloviční
většinu a jednání prohlásil za usnášeníschopné, seznámil přítomné s hlavními body
představenstva.

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena pí. Tesařová, ověřovateli zápisu byli určeni p. Hroch a pí.
Kašparová.
Usnesení č. 55
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 3)
Předseda SOM se otázal, zda si někdo přeje doplnit body jednání – nikdo. Nechává
tedy o programu jednání hlasovat.
Usnesení č. 56
Představenstvo SOM schvaluje program představenstva
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 4)
Předseda Pavel Souhrada předává slovo řediteli Úřadu práce Milevsko Ing. Drábovi.
Ten přítomné seznamuje s možností zaměstnávání OZP přes SOM. Kritéria pro zaměstnávání:
uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP déle než rok nebo uchazeči, kteří byli v evidenci ÚP
v posledních 3 letech souhrnně déle než 1 rok. Dále přítomné seznamuje s možností vytvoření
dvou chráněných pracovních míst v rámci SOM. Místem výkonu práce by byla kancelář
SOM, Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko a předmětem činnosti zabezpečení veřejné
služby. Místa by byla vytvořena v souladu se zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.. Na
vytvoření zřízených pracovních míst je možné požádat o dotaci na vybavení kancelářskou
technikou. Představenstvo SOM na základě těchto informací pověřuje předsedu SOM ve
spolupráci s ÚP Milevsko vypracováním a podáním žádosti o dotaci a podpisem příslušných
dohod.
Usnesení č. 57
Představenstvo SOM souhlasí s vytvořením dvou chráněných pracovních míst. Místem
výkonu práce bude kancelář SOM, Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko. Předmětem
činnosti bude zabezpečení veřejné služby. Místa budou vytvořena v souladu se zákonem o
zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.. Na vytvoření zřízených pracovních míst bude požádáno o
dotaci na vybavení kancelářskou technikou. Představenstvo SOM pověřuje předsedu SOM ve
spolupráci s ÚP Milevsko vypracováním a podáním žádosti o dotaci a podpisem příslušných
dohod.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 5)
Předseda Pavel Souhrada informuje přítomné, že byla zjednána náprava zjištěných
nedostatků kontrolním orgánem.
Usnesení č. 58
Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu předsedy SOM o stavu nápravy zjištěných
nedostatků kontrolním orgánem.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 6)
Předseda SOM přechází k projednání členského příspěvku města Milevska svazku.
Slovo přebírá Mgr. Martin Třeštík. Letošní členský příspěvek uhradí MM podle Třeštíka ještě
tento rok. Členský příspěvek za rok 2010 zaplatí MM v průběhu příštího roku. Na nejbližším
zastupitelstvu MM by měla být podle M. Třeštíka vytvořena Dohoda o narovnání mezi
Svazkem obcí Milevska a městem Milevskem, která by řešila způsob zaplacení členských
příspěvků města Milevska svazku. Dále by dohoda řešila uznání členství města Milevska ve
svazku.
Martin Třeštík v krátkosti hovoří o projektu z OPLZ, v rámci kterého by byla
vytvořena spolupráce s Rakouskem. Projekt by d regionu přinesl kromě nových propagačních
materiálů a vytvoření pracovních příležitostí pro několik lidí i cca 6 - 7 milionů korun.
Důležitou roli v projektu by měl i SOM.

Usnesení č. 59
Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu Mgr. Martina Třeštíka o stavu příspěvků města
Milevska SOM a projektu města Milevska s rakouským partnerem v rámci přeshraniční
spolupráce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 7)
Předseda SOM hovoří o nepodpoření projektu „Zajištění ekologického nakládání s biologicky
rozložitelným komunálním odpadem na území Svazku obcí Milevska“. Bližší informace a
zdůvodnění neúspěchu projektu vysvětlí pan Jiří Koleček, zpracovatel projektu“ na nejbližší
valné hromadě SOM.
Usnesení č. 60
Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu předsedy SOM o stavu projektu „Zajištění
ekologického nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území Svazku
obcí Milevska“

Ad 8)
Předseda SOM předkládá představenstvu návrh na uzavření DPP s Jarmilou Sedláčkovou na
zpracování mzdové agendy spojené se zaměstnáváním OZP v SOM v roce 2011.
Představenstvo schvaluje vytvoření této DPP.
Účetní SOM upozorňuje na nutnost zřízení pokladny SOM. Představenstvo pověřuje účetní
SOM zavedením pokladny, ukládá jí hmotnou odpovědnost za pokladnu a určuje pokladní
limit ve výši 5.000,- Kč.
Předseda SOM hovoří o distribuci knihy Kapličky, boží muka, výklenkové kapličky a
zvoničky na Milevsku a Písecku. Navrhuje, aby 20 výtisků bylo datováno autorovi knihy J.
Hladkému. Vzhledem k tomu, že podmínky projektu nezakazují prodej vydaných knih,
navrhuje předseda jejich distribuci do maloobchodní sítě, infocenter a případně obcí. Prodejní
cena SOM je navržena na 120,- Kč za kus.
Představenstvo SOM navrhuje datum konání příští valné hromady dne 15. 12. 2011 od 16:00
hod. v Přeštěnici.
Usnesení č. 61
Představenstvo schvaluje DPP uzavřenou s Jarmilou Sedláčkovou na zpracování mzdové
agendy spojené se zaměstnáváním OZP v SOM v roce 2011.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 62
Představenstvo SOM pověřuje účetní SOM zřízením pokladny Svazku obcí Milevska a ukládá
jí hmotnou odpovědnost za pokladnu. Pokladní limit stanovuje představenstvo SOM na
5.000,- Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 63
Představenstvo SOM souhlasí s prodejem publikace Kapličky, boží muka, výklenkové
kapličky a zvoničky na Milevsku a Písecku. Prodejní cena SOM je stanovena na 120,- Kč.
Dále představenstvo SOM souhlasí s darováním 20 výtisků publikace Kapličky, boží muka,
výklenkové kapličky a zvoničky na Milevsku a Písecku autorovi knihy panu J. Hladkému.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 64
Představenstvo SOM souhlasí s konáním příští VH SOM dne 15. 12. 2011 od 16:00 hod.
v Přeštěnici.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 19)
Předseda SOM Pavel Souhrada poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Ověřili:
Pavel Hroch

……………..….…………………………

Hana Kašparová

………….….…………………………….

Zapsal:
Ing. Klára Tesařová ….………………………………………..

