Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 10. 6. 2021 od 16:00 v Přeštěnici
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 14
Omluveno: 12

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

Mgr. Ján Czop (odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR)

5) Informační akce MAS SP k SCLLD období 2014-2020 a k novému období 2021-2027
6) Účetní závěrka SOM za rok 2020
7) Závěrečný účet SOM a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
8) Informace o projektech SOM
9) Doplňující body
10) Diskuze
11) Závěr
Doplňující body:
Db 1) Zákon o střetu zájmů, Bc. Jiří Batysta, DiS.,
Db 2) Rozpočtové opatření č. 5/2021
Db 3) Aktualizace ceníku

Ad 1)
Valnou hromadu zahajuje předsedkyně Markéta Honzíková, konstatuje nadpoloviční většinu a
jednání prohlašuje za usnášeníschopné.

Ad 2)
Zapisovatelem je jmenována Bc. Michaela Hrnečková, ověřovateli Ing. Romana Nohejlová a
Pavel Procházka.
Usnesení č. 6/21
Valná hromada souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 3)
Předsedkyně seznamuje přítomné s programem valné hromady. Předsedkyně navrhuje tyto
doplňující body:
-

Zákon o střetu zájmů, Bc. Jiří Batysta, DiS.,

-

Rozpočtové opatření č. 5/2021

-

Aktualizace ceníku

Usnesení č. 7/21
Valná hromada schvaluje doplňující body programu valné hromady a schvaluje doplněný
program valné hromady.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 4)
Jednání valné hromady se účastní Mgr. Ján Czop, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra ČR, který hovoří o nové odpadové legislativě, především o místním
poplatku za komunální odpad.
Usnesení č. 8/21
Valná hromada bere na vědomí informace podané Mgr. Jánem Czopem.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 5)
Na valné hromadě vystupuje členka výboru MAS Střední Povltaví, z.s., Mgr. Ludmila
Kolářová, která hovoří o realizaci SCLLD v období 2014 – 2020 a k novému období SCLLD
2021 – 2027. Ve svém projevu zmiňuje zejména připravovanou strategii komunitně vedeného
místního rozvoje.
Usnesení č. 9/21
Valná hromada bere na vědomí informace podané Mgr. Ludmilou Kolářovou k realizaci
SCLLD v období 2014 – 2020 a k budoucímu období 2021 – 2027.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 6)
Předsedkyně předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku Svazku obcí Milevska za
rok 2020 (viz příloha č. 1).
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Usnesení č. 10/21
Valná hromada schvaluje účetní závěrku Svazku obcí Milevska za rok 2020.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 7)
Předsedkyně předkládá valné hromadě ke schválení závěrečný účet Svazku obcí Milevska a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 (viz příloha č. 2).
Usnesení č. 11/21
Valná hromada schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Milevska s celoročním hospodařením a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 8)
Předsedkyně informuje přítomné o projektech Svazku obcí Milevska a o aktuální činnosti.
Centrum společných služeb
– od 1.1.2021 do 31.10.2021 probíhá udržitelnost projektu Centra společných služeb
Malovaný venkov
– z důvodu epidemie koronaviru byl letošní 14. ročník výtvarné soutěže odložen na rok 2022
Setkání starostek a starostů okresu Písek ve Vráži
– v případě zájmu, ze strany starostů, se setkání uskuteční v podzimním termínu
Seminář – Praktické aspekty GDPR ve školství III
– vzdělávací akce pro zástupce školských zařízení v jednání
Zaměstnávání OZP/OZZ
– podání Opakované žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na
chráněném trhu práce
– podepsána Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce č.
PIA-UZ-24/2021
– od 1.6.2021 je dohoda uzavřena na dobu neurčitou
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– aktuálně svazek zaměstnává 32 osob OZP/OZZ
Zaměstnávání VPP
– dne 25.3.2021 došlo k uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. PIA-VZ-7/2021
– realizace projektu od 1.4.2021 – do 30.9.2021
– v rámci projektu svazek zaměstnává 7 osob
– do nového projektu se zapojily obce (Branice, Božetice, Chyšky, Kostelec nad Vltavou,
Veselíčko a Zbelítov)
Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území
– realizace projektu od 1.5.2021 do 30.4.2023
– vytvoření nové pracovní pozice „Specialista DSO na rozvoj lokální ekonomiky“ (0,5 úvazku)
– příspěvek ze SMO ČR na 0,5 úvazku
– Specialista DSO na rozvoj lokální ekonomiky bude zejména zajišťovat naplňování cílů
strategie rozvoje lokální ekonomiky
Usnesení č. 12/21
Valná hromada bere na vědomí informace o projektech podané předsedkyní svazku.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 9)

Db 1)
Předsedkyně předává slovo Bc. Jiřímu Batystovi, DiS. z Městského úřadu v Milevsku, jehož
tématem je zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a s ním spojené povinnosti veřejného
funkcionáře podat do 30. 6. 2021 průběžné oznámení.
Usnesení č. 13/21
Valná hromada bere na vědomí informace podané Bc. Jiřím Batystou DiS.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0
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Db 2)
Předsedkyně informuje valnou hromadu o rozpočtovém opatření č. 5/2021 (viz příloha č. 3).
Usnesení č. 14/21
Valná hromada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Db 3)
Valná hromada projednává navýšení příspěvku na zpracování mezd týkající se zaměstnávání
OZP/OZZ na 450,- Kč měsíčně z dosavadních 400,- Kč. Dále hlasuje o zrušení navýšení
příspěvku v případě exekucí a insolvencí zaměstnance s účinností od 1.7.2021. Hlavním
důvodem je sjednocení plateb.
Usnesení č. 15/21
Valná hromada bere na vědomí informace podané předsedkyní a schvaluje navýšení
příspěvku za zpracování mezd týkající se pracovníků OZP/OZZ na 450,- Kč měsíčně
s účinností od 1.7.2021.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 16/21
Valná hromada schvaluje zrušení navýšení příspěvku na zpracování mezd v případě exekucí a
insolvencí zaměstnanců s účinností od 1.7.2021.
Přítomno: 14

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 10)
V rámci diskuze vystupuje náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, pan Pavel Hroch, a hovoří o
dotačních programech Jihočeského kraje.
S připraveným příspěvkem o činnosti společnosti Toulava vystupuje členka Správní rady a
Dozorčí rady paní Hejnová.
Starostka obce Zbelítov, paní Markéta Honzíková, informuje přítomné starosty o vystoupení
obce Zbelítov ze Svazku obcí regionu Písecko a táže se přítomných starostů a starostek, zda
nechtějí být nominováni do Rady Svazku obcí regionu Písecko.
Závěrem předsedkyně svazku nabízí propagaci členských obcí v příloze MF DNES.
Příští valná hromada se bude konat v měsíci září v obci Zběšičky. Přesné místo, datum, čas a
program Valné hromady Svazku obcí Milevska budou včas upřesněny.
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Ad 11)
Předsedkyně Markéta Honzíková ukončuje valnou hromadu a přítomným děkuje za účast.

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Romana Nohejlová

……………………………

Pavel Procházka

…………………………….

Zapsala: Bc. Michaela Hrnečková

……………………………..

Předsedkyně SOM: Markéta Honzíková

……………………………

Dne 18. 6. 2021
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