Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 5. 9. 2013 od 9:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Himl, pí. Kašparová, p. Třeštík, p. Hroch, p. Maksa
Omluveni: p. Češka, p. Souhrada

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Výběrové řízení projektu „Kompostéry“
5) Informace z ÚP
6) Nová pojistná smlouva od Kooperativy
7) Informace o projektech
8) Určení místa, termínu a programu valné hromady
9) Doplňující body
10) Diskuze
11) Závěr
Doplňující body:
Db 1) Rozpočtové opatření č. 2
Db 2) Dlužný členský příspěvek města Milevska
Db 3) Směrnice na zadávání veřejných zakázek
Db 4) Projekt „Podpora meziobecní spolupráce“

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájila předsedkyně SOM pí. Kašparová, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné, seznámila přítomné s hlavními body
představenstva.

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena sl. Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli zápisu byli určeni p. Ing.
Miroslav Maksa a p. Pavel Hroch.
Usnesení č. 22
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 3)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová seznamuje přítomné s programem představenstva.
Předsedkyně SOM navrhuje tyto doplňující body:
- Rozpočtové opatření č. 2
- Dlužný členský příspěvek města Milevska
- Směrnice na zadávání veřejných zakázek
- Projekt „Podpora meziobecní spolupráce“
Doplňující body budou zařazeny do programu před diskuzi.
Usnesení č. 23
Představenstvo SOM schvaluje doplňující body programu představenstva a schvaluje doplněný
program jednání.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
Představenstvo bylo informováno o ukončení spolupráce s firmou LIMEX CB a.s., Střížkovská 3,
180 00 Praha 8, IČ: 26030845, zastoupená Ing. Kulířem v rámci projektu „Zajištění ekologického
nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území Svazku obcí Milevska“.
Spolupráce byla ukončena k 1. 8. 2013. Veškeré závazky jsou mezi organizacemi vyrovnány.
Dále byla zahájena spolupráce s firmou LEGRO Consult s.r.o., U Výstaviště 1485, 370 05 České
Budějovice zastoupenou panem Novákem. V současné době probíhá výběrové řízení – ve stádiu
schvalování zadávací dokumentace ze strany fondu. Výběrové řízení bude standardní tj. obálková
metoda. Cena za výběrové řízení bude cca 15.000,- Kč. Osloveno bude minimálně 5 firem. Pavel
Hroch informuje o zdlouhavém schvalovacím procesu ze strany fondu.
Usnesení č. 24
Představenstvo SOM bere na vědomí informace podané k výběrovému řízení projektu „Zajištění
ekologického nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území Svazku obcí
Milevska“.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Ing. Jiří Dráb informoval o nárůstu nezaměstnanosti v milevském regionu. Pro letošní rok nemá
SOM počítat s pokračováním zaměstnávání osob v rámci veřejně prospěšných prací. Ing. Jiří
Dráb seznámil přítomné o projektech od úřadu práce, například projekt „Se sousedy ke vzdělání“
bude pokračovat i v dalších obcích (dotace činí na jedno místo 105.000,- Kč). Pí. Hana
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Kašparová navrhuje představenstvu přijmout novou zaměstnankyni pí. Evu Homolkovou na
zkrácený pracovní úvazek (6 hod./den) od října 2013. Její pracovní náplní bude mzdové
účetnictví a administrativa.
Usnesení č. 25
Představenstvo bere na vědomí informace od Ing. Jiřího Drába a schvaluje přijetí pí. Evy
Homolkové od počátku října na zkrácený pracovní úvazek (6 hod./den) s pracovní náplní mzdové
účetnictví a administrativa.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6)
Tento bod byl z programu odstraněn a přeložen do budoucího jednání představenstva.

Ad 7)
Ing. Klára Tesařová seznamuje přítomné se stavem projektů svazku:


MMR


Malovaný venkov – z MMR nepodpořen. Bylo požádáno o záštitu u Mgr.
Ivany Stráské (Jihočeský kraj), která poskytla záštitu ve výši 7.000,- Kč.
Soutěž byla vyhlášena, hodnoceno bylo 123 obrázků z 9 základních škol a z 9
mateřských škol. Komise pro výběr obrázků zasedala 27. 6. 2013, poté byli
jednotlivý výherci osloveni a pozváni na předávání cen v rámci kulturního
programu na Zemi Živitelce dne 1. 9. 2013. Vyúčtování poskytnuté záštity
proběhlo následující den, tj. 2. 9. 2013. Projekt pro Svazek obcí Milevska
realizovala MAS Střední Povltaví.



POV Jčk


Zastav se a odpočiň – dotace ve výši 405.000,- Kč, v současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele/realizátora projektu – bude ukončeno 9. 9. 2013.
V projektu se jedná o 6 zastavení – Hrejkovice (Níkovice), Jickovice, Osek,
Vlksice, Zbelítov a Zhoř. Vydání propagačních materiálů – 3., přepracované
vydání brožury Mikroregionu Milevsko, 2., přepracované vydání skládačky
(mapy) Zastav se a odpočiň – Milevský čtyřlístek



Poradenská činnost – dotace ve výši 100.000,- Kč, realizátorem projektu je
MAS Střední Povltaví, jak je v projektu uvedeno



GP Podpora živé kultury
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Živa kultura – schválena dotace ve výši 40.000,- Kč, uskutečněny akce
v Branicích, Oseku a Kovářově (Chrást), vyhotovena závěrečná zpráva, před
odesláním na Jihočeský kraj, realizátorem projektu MAS Střední Povltaví



Kompostéry – ukončena spolupráce s firmou LIMEX CB a.s., Střížkovská 3, 180 00
Praha 8, IČ: 26030845 a nově je navázána spolupráce s firmou LEGRO Consult s.r.o.,
U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice, která bude mít na starost výběrové
řízení, postarají se i o monitoring projektu.



Putující kontejner – zapojuje se 10 obcí, celkem bude umístěn na 16 stanovištích na
území SOM v termínu od 23. 9. 2013 do 15. 10. 2013. V současné době probíhá
předávání plakátů zúčastněným obcím. Odměna bude vypočtena podle výtěžnosti
elektroodpadu (v kg) na obyvatele a počtu zapojených obcí.



Nový projekt z POV Jčk 2014, dt. 7 na rok 2014

Ke konci roku bude ukončen projekt „Zastav se a odpočiň“. Na představenstvu byl předložen
seznam schválených projektů ostatních mikroregionů z dt. 7 z loňských let (2011, 2012). Byly
navrženy tyto varianty projektů: zřízení a dovybavení dětských hřišť/fit hřiště nebo ucelená
propagace regionu Milevsko (za účelem zatraktivnění turistického ruchu v regionu, webové
stránky regionu nebo vytvoření reklamního spotu v TV). Představenstvo se přiklání k realizaci
projektu na vytvoření ucelené propagace mikroregionu.
Usnesení č. 26
Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu o projektech a schvaluje podání žádosti na
vytvoření ucelené propagace mikroregionu Milevsko v rámci POV Jihočeského kraje v roce
2014, dt. 7.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8)
V rámci přípravy valné hromady navrhuje předsedkyně SOM následující:
Valná hromada se bude konat dne 17. 10. 2013 v Sepekově od 16:00, restaurace Obecní Dům
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Prezentace hostů – bude upřesněno
5) Informace o projektech SOM
6) Elektronická aukce
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7) Projekt „Podpora meziobecní spolupráce“
8) Diskuze
9) Závěr
Usnesení č. 27
Představenstvo SOM souhlasí s navrženým programem a místem konání valné hromady Svazku
obcí Milevska.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 9)

Db 1)
Účetní SOM seznamuje přítomné s RO č. 2/2013 (viz příloha č. 1) vzniklé v důsledku příjmu
dotací na OZP a výplaty mezd. Na straně příjmů 1.121.8377,- Kč, na straně výdajů 1.121.837,Kč.
Usnesení č. 28
Představenstvo SOM schvaluje RO č. 2/2013 vzniklé v důsledku příjmu dotací na OZP a
výplaty mezd. Na straně příjmů 1.121.8377,- Kč, na straně výdajů 1.121.837,-Kč.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 2)
Předsedkyně SOM upozorňuje na neuhrazený členský příspěvek města Milevska za rok 2010.
Dlužná částka činí 127.030,- Kč. Mgr. Martin Třeštík zjistí k této záležitosti více informací.
Usnesení č. 29
Představenstvo bere na vědomí upozornění předsedkyně SOM na dlužný členský příspěvek
města Milevska za rok 2010 ve výši 127.030,- Kč.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 3)
Ing. Klára Tesařová seznamuje přítomné o potřebě vytvoření „Směrnice na zadávání veřejných
zakázek Svazku obcí Milevska“. Návrh směrnice bude připraven v průběhu října – listopadu a
následně předložen na závěrečné valné hromadě svazku.
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Usnesení č. 30
Představenstvo bere na vědomí návrh na vytvoření „Směrnice na zadávání veřejných zakázek
Svazku obcí Milevska“ a pověřuje Bc. Janu Máchovou Dis. vytvořením návrhu směrnice do
závěrečné valné hromady svazku.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 4)
Předsedkyně SOM hovoří o projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, jenž běží již od května
2013. V rámci projektu je možné obsadit tyto pracovní pozice:
-

Koordinátor meziobecní spolupráce v území (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců od začátku
projektu)

-

Pracovník pro tvorbu analýz a strategií (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců od začátku
projektu)

-

Tématický expert pro volitelnou oblast (0,3 – 1,2 úvazku na dobu 12 měsíců od začátku
projektu)

-

Asistent (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců od začátku projektu)

O zapojení do projektu projevilo zájem jak město Milevsko, tak i Svazek obcí Milevska. Mgr.
Martin Třeštík a předsedkyně SOM Hana Kašparová zkontaktují Ing. Ivana Černého ohledně
podrobnějších informací k projektu a případné spolupráci města a SOM na projektu.
Usnesení č. 31
Představenstvo bere na vědomí informace podané předsedkyní SOM o projektu „Podpora
meziobecní spolupráce“ a pověřuje Mgr. Martina Třeštíka a předsedkyni SOM Hanu Kašparovou
zkontaktováním Ing. Ivana Černého ohledně podrobnějších informací k projektu a případné
spolupráci města a SOM na projektu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 10)
V rámci diskuze seznámil pan Mgr. Martin Třeštík přítomné s návrhem o rozšíření Milevského
zpravodaje na obecní radnice, pošty, obchody, atd… Pavel Hroch navrhuje začlenit do
Milevského zpravodaje aktuální informace ze svazku. Mgr. Martin Třeštík zjistí náklady na
rozšíření zpravodaje.
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Ad 11)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.

Ověřili:
Hana Kašparová

……………..….…………………………

Pavel Hroch

………….….…………………………….

Ing. Miroslav Maksa

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

