Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 30. 6. 2015 od 16:00 ve Zběšičkách
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 15
Omluveno: 10

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Prezentace hostů
- Ing. Pavel Pecháček – ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
- Jan Krausam - OPTIK ART, s.r.o.
5) Podpora meziobecní spolupráce
6) Schválení závěrečného účtu SOM a zprávy auditora SOM za rok 2014
7) Účetní závěrka
8) Informace o projektech SOM
9) Doplňující body
10) Diskuze
11) Závěr

Doplňující body:
Db 1) Směrnice SOM
Db 2) Dohody zaměstnávání OZP dle § 78

Ad 1)
Valnou hromadu zahájila předsedkyně SOM Markéta Honzíková, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné. Přítomné přivítal starosta obce Zběšičky
Ladislav Sobotka a v krátkosti obec představil. Všichni přítomní drželi minutu ticha za
bývalého starostu Zběšiček p. Pilečka.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli Ladislav Sobotka a Ing.
Jiří Lešek.
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Usnesení č. 9/15
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková seznamuje přítomné s programem valné hromady.
Předsedkyně navrhuje tyto doplňující body:
-

směrnice SOM

-

dohody zaměstnávání OZP dle § 78

Usnesení č. 10/15
Valná hromada SOM schvaluje doplňující body programu valné hromady a schvaluje
doplněný program valné hromady.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 4)
Jednání se na pozvání zúčastnil Ing. Pavel Pecháček ředitel Domova pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky, který představil vyčerpávajícím způsobem historii vzniku Domov, který
v letošním roce slaví 30 let a nabídl všem přítomným po skončení programu prohlídku Domova
pro osoby se zdravotním postižením.
Dále se zúčastnil valné hromady Jan Krausam z OPTIK ART, s.r.o., který se v krátkosti
představil a nabídl na místě zdarma všem přítomným měření očí.
Usnesení č. 11/15
Valná hromada SOM bere na vědomí informace a prezentace podané přítomnými hosty.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 5)
Předsedkyně SOM vystupuje s projektem Podpora meziobecní spolupráce, kde informovala o
pokračování projektu, kde bylo schválené téma Administrativní podpora malých obcí.
V současné době na tomto projektu pracuje realizační tým v tomto složení:
 Koordinátor projektu – Bc. Monika Hrochová
 Pracovník pro analýzy a strategie - Ing. Miroslava Houžvičková
- Bc. Jana Máchová, DiS.
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Pracovní pozice Pracovník pro analýzy a strategie byl v polovině června rozdělen.
Usnesení č. 12/15
Valná hromada SOM bere na vědomí podané informace předsedkyní SOM a rozdělení
pracovních úvazků. Valná hromada také schvaluje téma Administrativní podpora malých obcí.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 6)
Předsedkyně SOM předkládá valné hromadě ke schválení závěrečný účet SOM a zprávu o
přezkumu hospodaření svazku za rok 2014 (viz příloha č. 1).
Usnesení č. 13/15
Valná hromada SOM schvaluje závěrečný účet s celoročním hospodařením s výhradou a
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO za rok 2014, která budou předložena Krajskému úřadu do 15-ti pracovních
dnů. Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 31. 1. 2016.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 7)
Předsedkyně SOM předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku SOM za rok 2014
(viz příloha č. 2).
Usnesení č. 14/15
Valná hromada SOM schvaluje účetní závěrku Svazku obcí Milevska za rok 2014
s celoročním hospodařením.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 8)
Předsedkyně SOM informuje přítomné o činnosti SOM v roce 2015.
Na letošní rok byly podány žádosti na tyto projekty:
 Po stopách doby husitské (GP Jižní Čechy husitské 2014)
-

V říjnu 2014 byl podán projekt pod názvem „Po stopách doby husitské“ na grantový
program Jižní Čechy husitské na jihočeský kraj. Začátkem roku 2015 byla schválena
dotace 60.000,- Kč. V regionu Milevsko se uskuteční vědomostní soutěž pro žáky 7.
třídy 2. stupně ZŠ a pro celé jižní Čechy se uskuteční výtvarná soutěž pro žáky 6. – 9.
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třídy 2. stupně ZŠ. Vyhlášené soutěže jsou v současné době již ukončené. Dále se
uskutečnila exkurze 27. 5. 2015 pro vítěze vědomostní soutěže do Housova Mlýna
v Táboře. V měsíci září se uskuteční exkurze pro představitele obcí do Trocnova
-

realizátorem projektu – MAS Střední Povltaví

 Ucelená propagace, vybavení obcí mobiliářem mikroregionu Milevsko a
poradenská činnost pro Svazek obcí Milevsko v roce 2015 (POV Jčk – dt. 7)
-

podáno celkem (1.422.000,-/žádaná dotace 995.400,-)

-

schválená dotace 667.000,- Kč (70%)

-

poradenská činnost - realizátorem projektu je MAS Střední Povltaví, jak je v projektu
uvedeno

-

v ucelené propagaci jsou tyto varianty: navrženy tyto varianty: skládačka každé obce
samostatně, účast na veletrzích v roce 2015, pořízení prof. fotografiií každé obce,
pohlednice každé obce SOM, kalendář SOM na rok 2016, videotrasa mikroregionu,
mobilní průvodce QR kódy a zajištění výroby reportáží v regionu SOM a jejich
odvysílání na kabelové televizi NEJ TV – JIŽNÍ ČECHY – realizátorem projektu
Milevský kraj o.p.s.

-

pořízení mobiliáře – byl uspořádán průzkum trhu na realizátora projektu, kdy přišly 3
nabídky od dodavatelů:
1) Robro s.r.o – 489.500,-Kč
2) Služby Města Milevska, spol. s.r.o. – 470.400,-Kč
3) Ing. Václav Šmejkal – PARK+ - 480.800,Nejvhodnější nabídka dodavatele - Služby Města Milevska, spol. s.r.o. se 470.400,- Kč
(1 obec = 4 lavičky, 4 květníky, 2 odpadkové koše - 11.760,- (spoluúčast na 1 obec))
12 obcí: Varianta 2015: Kovářov, Hrazany, Hrejkovice, Zbelítov, Osek, Přeborov,
Sepekov, Božetice, Přeštěnice, Vlksice, Chyšky, Zhoř



MMR


Malovaný venkov - z MMR nepodpořen. Bylo požádáno o záštitu u Mgr. Ivany
Stránské, který byla schválena ve výši 5.000,- Kč. Soutěž byla vyhlášena a
ukončena. Projekt pro Svazek obcí Milevska realizuje MAS Střední Povltaví.
Komise pro výběr obrázků zasedala 18. 6. 2015, poté byli osloveni jednotlivý
výherci. Předání cen proběhne v rámci kulturního programu na Zemi Živitelce.



Za zkušenostmi na Hranicko – z MMR nepodpořen, nebude se realizovat.
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Podpora meziobecní spolupráce

-

projekt byl odprezentován v bodě 5)

 Spolupráce s MAS Střední Povltaví, spolupráce s obcemi a městem Milevskem,
Milevským krajem,o.p.s., Toulavou,o.p.s. a spolupráce s ÚP
Usnesení č. 15/15
Valná hromada SOM bere na vědomí informace o projektech od předsedkyně SOM a souhlasí
s činností svazku v roce 2015. Valná hromada SOM schvaluje dodavatele s nejvhodnější
nabídkou 470.400,- Kč Služby Města Milevska, spol. s.r.o. na pořízení mobiliáře v projektu
Ucelená propagace, vybavení obcí mobiliářem mikroregionu a každá obec, kde bude mobiliář
umístěn, souhlasí se spoluúčastí na projektu ve výši 11.760,- Kč.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 9)
Db 1)
Předsedkyně SOM předkládá valné hromadě ke schválení směrnice SOM, které by byly
v platnosti od 1. 7. 2015 (viz příloha č. 3).
Usnesení č. 16/15
Valná hromada SOM schvaluje směrnice Svazku obcí Milevska s platností od 1. 7. 2015.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Db 2)
Předsedkyně SOM předkládá valné hromadě ke schválení dohody zaměstnávání OZP dle § 78
Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., které se musí aktualizovat od 30. 6. 2015 do doby
trvání „Dohody o vymezení chráněných pracovních míst č. PIA-PV-41/2015“, která byla
uzavřena s Úřadem práce České republiky dne 29. 6. 2015.
Usnesení č. 17/15
Valná hromada SOM schvaluje aktualizaci dohod zaměstnávání OZP dle §78 Zákona o
zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 10)
V rámci diskuze vystoupil starosta obce Kovářov Pavel Hroch, který přítomné informuje o
změnách v dotačních programech Jihočeského kraje. Dále informuje o projektu Operačního
5

Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 30. 6. 2015 od 16:00 ve Zběšičkách
_________________________________________________________________________________________________________________

programu věda, výzkum, vzdělávání, kde je podmínkou zapojení 70% ZŠ a 70% MŠ v ORP
Milevsko.
Dále vystupuje místopředseda SOM s výzvou o větší zapojení do nahlašování kulturních akcí
v obcích do kabelové televize NEJ TV – JIŽNÍ ČECHY, která zajišťuje výrobu reportáží
v regionu SOM a jejich odvysílání. Obce se můžou nahlašovat i pí Máchové. Je možnost
natočení reportáže i o samotné obci.
Vystupuje p. Souhrada a informuje o kulturní akci Bernartický sekáč 2015.
Předsedkyně SOM navrhuje uskutečnit příští valnou hromadu SOM v obci Borovany.

Ad 11)
Předsedkyně Markéta Honzíková ukončila valnou hromadu a přítomným poděkovala za účast.
Ověřovatelé zápisu:
Ladislav Sobotka

……………………………….

Ing. Jiří Lešek

………………………………

Zapsal: Bc. Jana Máchová, DiS.

……………………………….

Předsedkyně SOM: Markéta Honzíková

……………………………….
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