Zápis
z jednání Představenstva Svazku obcí Milevska
dne 25. 2. 2021 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí Honzíková, p. Radosta, p. Češka, pí Dolejšková, pí Kašparová
Omluveni: pí Bambuškarová, pí Hejnová, p. Hroch, p. Souhrada

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Informace o projektu “Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a
rozvoje území“
5) Zaměstnávání OZP/OZZ
6) Koncept účetní závěrky SOM za rok 2020
7) Příprava valné hromady
8) Doplňující body
9) Diskuze
10) Závěr
Doplňující body:
-

Db 1) Projekty SOM

-

Db 2) Převod mobiliáře do vlastnictví obcí
Db 3) Zaměstnávání VPP

-

Db 4) Rozpočtová opatření č. 9/2020 a č. 1/2021

Ad 1)
Zasedání představenstva zahajuje předsedkyně Markéta Honzíková, konstatuje nadpoloviční
většinu a jednání prohlašuje za usnášeníschopné, seznamuje přítomné s hlavními body
představenstva.

Ad 2)
Zapisovatelem je zvolena Bc. Michaela Hrnečková a ověřovateli zápisu jsou určeni Ivana
Dolejšková a Stanislav Češka.
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Usnesení č. 1
Představenstvo souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3)
Předsedkyně Markéta Honzíková seznamuje přítomné s navrženým programem představenstva.
Předsedkyně navrhuje tyto doplňující body:
-

Projekty SOM

-

Převod mobiliáře do vlastnictví obcí

-

Zaměstnávání VPP

-

Rozpočtová opatření č. 9/2020 a č. 1/2021

Usnesení č. 2
Představenstvo schvaluje doplňující body programu a schvaluje doplněný program jednání.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
Předsedkyně oznamuje přítomným členům představenstva výsledky výběrového řízení projektu
Svazu měst a obcí ČR „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje
území“. V rámci projektu by měla být vytvořena pracovní pozice „Specialista DSO na rozvoj
lokální ekonomiky“, kterou by od května 2021 vykonávaly stávající pracovnice svazku. Délka
projektu je stanovena na 24 měsíců, po tuto dobu bude svaz přispívat na pracovní pozici
specialisty do výše 0,5 úvazku.
Usnesení č. 3
Představenstvo bere na vědomí informace podané předsedkyní svazku a souhlasí, aby pracovní
pozici Specialista DSO na rozvoj lokální ekonomiky od května 2021 vykonávaly stávající
pracovnice svazku.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Předsedkyně informuje přítomné o přípravě podání Žádosti o uzavření dohody o uznání
zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce týkající se zaměstnávání OZP/OZZ
s tím, že nově bude dohoda uzavřena na dobu neurčitou. Poté bude následovat uzavření Dohody o
uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.
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Usnesení č. 4
Představenstvo bere na vědomí informace podané předsedkyní a pověřuje předsedkyni
podpisem Dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6)
Předsedkyně předkládá k projednání koncept účetní závěrky Svazku obcí Milevska za rok 2020
(viz příloha č. 1).
Usnesení č. 5
Představenstvo bere na vědomí informace podané předsedkyní, projednává účetní závěrku
Svazku obcí Milevska za rok 2020 a doporučuje ji ke schválení na valné hromadě.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
Dle zvyklostí z předešlých let by se nadcházející Valná hromada Svazku obcí Milevska měla
konat ve druhé polovině měsíce března. Předsedkyně, vzhledem k současné situaci kolem
epidemie koronaviru, navrhuje zatím nestanovovat konkrétní termín ani program valné hromady.
S ohledem na současný vývoj je pravděpodobné, že se schůze uskuteční on-line formou či až v
červnu 2021.
Usnesení č. 6
Představenstvo souhlasí s návrhem předsedkyně svazku.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8)
Db 1)
Michaela Hrnečková informuje přítomné starosty a starostky o chystaných projektech v roce
2021. Projekty budou zaměstnanci svazku připravovat a organizovat v závislosti na vývoji
epidemiologické situace. Prioritními projekty jsou zaměstnávání osob se zdravotním
postižením/znevýhodněním a nový projekt na podporu rozvoje lokální ekonomiky.
Usnesení č. 7
Představenstvo bere na vědomí informace podané Michaelou Hrnečkovou.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Db 2)
Předsedkyně předkládá návrh na bezúplatný převod DDHM (mobiliář: 3 betonové lavičky, 1
betonový stůl, 1 odpadkový koš, 1 informační tabule, 1 stojan na kola) do vlastnictví obcí dle
uzavřené Smlouvy o partnerství a finanční spoluúčasti. Mobiliář bude obcím Jetětice, Jickovice,
Kučeř, Květov a městu Milevsku převeden ke dni 31.3.2021. Mobiliář je vedený v účetnictví
SOM na účtu 028. Mobiliář byl pořízen z dotačního titulu POV v roce 2017 a měl dobu
udržitelnosti 3 roky.
Dále předsedkyně předkládá návrh na bezúplatný převod DDHM (mobiliář: 4 betonové lavičky, 2
odpadkové koše, 4 květníky) do vlastnictví obcím dle uzavřené Smlouvy o partnerství a finanční
spoluúčasti. Mobiliář bude obcím Božetice, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Kovářov, Osek,
Přeborov, Přeštěnice, Sepekov, Vlksice, Zbelítov a Zhoř převeden ke dni 31.3.2021. Mobiliář ve
vedený v účetnictví SOM na účtu 028. Mobiliář byl pořízen z dotačního titulu POV v roce 2015 a
měl dobu udržitelnosti 5 let.
Usnesení č. 8
Představenstvo bere na vědomí informace podané předsedkyní a schvaluje převod mobiliáře
(mobiliář: 3 betonové lavičky, 1 betonový stůl, 1 odpadkový koš, 1 informační tabule, 1 stojan na
kola) do vlastnictví obcí (Jetětice, Jickovice, Kučeř, Květov a městu Milevsku) dle uzavřené
Smlouvy o partnerství a finanční spoluúčasti ke dni 31.3.2021.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9
Představenstvo bere na vědomí informace podané předsedkyní a schvaluje převod mobiliáře
(mobiliář: 4 betonové lavičky, 2 odpadkové koše, 4 květníky) do vlastnictví obcí (Božetice,
Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Kovářov, Osek, Přeborov, Přeštěnice, Sepekov, Vlksice, Zbelítov
a Zhoř) dle uzavřené Smlouvy o partnerství a finanční spoluúčasti ke dni 31.3.2021.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 3)
Předsedkyně informuje přítomné starosty a starostky o projektu Úřadu práce České republiky
„Vytvoření

pracovních

příležitostí

v rámci

veřejně

prospěšných

prací“.

Projekt

je

spolufinancován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Přítomní starostové
vyjadřují zájem o zapojení svazku do projektu.
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Usnesení č. 10
Představenstvo bere na vědomí informace podané předsedkyní, pověřuje předsedkyni zjištěním
podmínek pro uzavření dohody.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 4)
Předsedkyně předkládá rozpočtová opatření č. 9/2020 a č. 1/2021 (viz příloha č. 2).
Usnesení č. 11
Představenstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9/2020 a č. 1/2021.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 9)
V rámci diskuze informuje předsedkyně o odložení výplaty finančního příspěvku na provoz
Lékařské pohotovostní služby Poliklinika Milevsko s.r.o. v roce 2021. Příspěvek bude vyplacen
bezprostředně po předložení a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu LPS
v roce 2021. Dále předsedkyně připomíná starostům, kteří jsou zapojeni do projektu na podporu
zaměstnávání, povinnost vybavit zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami. Pracovnice
svazku Michaela Hrnečková informuje o dotačním poradenství pro členské obce za období
11.2020 – 3.2021.

Ad 10)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková a děkuje přítomným za účast a jednání ukončuje.
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Ověřili:
Markéta Honzíková

Stanislav Češka

Ivana Dolejšková

…………..….………………………….

………….….…………………………..

.……….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Michaela Hrnečková

….………………………………………

Dne 1. 3. 2021
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