Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 10. 10. 2013 od 9:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

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

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Projekt „Meziobecní spolupráce“
5) Projekt POV Jčk 2014
6) Nábytek do kanceláře SOM
7) Příprava valné hromady
8) Diskuze
9) Doplňující body
10) Závěr
Doplňující body:
Db 1) Nová pojistná smlouva od Kooperativy

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 pí. Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli zápisu byli určeni p. Mgr.
Martin Třeštík a p. Stanislav Češka.
Usnesení č. 33
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:
- Nová pojistná smlouva od Kooperativy
Usnesení č. 34
Představenstvo SOM schvaluje doplňující bod programu představenstva a schvaluje doplněný
program jednání.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
Pavel Hroch informuje o problematice financování projektu „Meziobecní spolupráce“. Bude
vyplácena záloha ve výši 30%, poté musí být 1x za čtvrt roku vytvořena administrátorem
monitorovací zpráva (čekáme, až dodají monitorovací zprávu všechny ORP a až poté bude
vyplacena další záloha na vyplácení mezd pracovníkům). Představenstvo navrhuje, aby byl
s bankou předjednán kontokorent nebo úvěr pro snazší financování v rámci projektu. Výstupem
projektu bude zpracovávání strategických dokumentů z různých odvětví (mimo jiné by tyto
výstupy mohly být nápomocné při tvorbě ISÚ na období 2014 -2020, kterou bude zpracovávat
MAS SP). Na valné hromadě 17. 10. 2013 se uskuteční prezentace p. Pavlem Hrochem na tento
projekt.
Usnesení č. 35
Představenstvo SOM bere na vědomí informace podané k projektu „Meziobecní spolupráce“ a
schvaluje prezentaci na valné hromadě o projektu „Meziobecní spolupráce“.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Ing. Klára Tesařová seznamuje přítomné, že došlo ke sloučení dotačních titulů 6 a 7 do jednoho.
Poradenská činnost se stane součástí projektu na ucelenou propagaci regionu, jako jeden
z parametrů. Podávat se může rámci dt. maximálně jedna žádost v hodnotě max. 1.000.000,- Kč.
Na poradenskou činnost se dosud žádalo 170.000,- Kč, tato výše bude v žádosti přibližně
ponechána.
Prvotní návrhy na materiál ucelené propagace regionu: skládačka o jednotlivých obcích,
komplexní zpracování cyklotras na Milevsku včetně zapracování Milevského čtyřlístku, pořízení
profesionálního ozvučení. Další návrhy na ucelenou propagaci regionu budou podány
zastupitelům obcím na valné hromadě 17. 10. 2013, aby se vyjádřili a popřípadě návrhy doplnili.
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Bc. Jana Máchová DiS. Se zúčastní na toto téma pracovní schůze dne 16. 10. 2013 v Milevsku,
kde bude problematika propagace regionu řešena.
Usnesení č. 36
Představenstvo bere na vědomí informace od Ing. Kláry Tesařové k problematice
připravovaného projektu v rámci POV Jčk 2014.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6)
Předsedkyně navrhuje pořízení nábytku do kanceláře SOM (1 stůl + 6 židlí) za 5.095,- Kč.
Usnesení č. 37
Představenstvo SOM souhlasí s pořízením nábytku do kanceláře SOM (stůl a 6 židlí) za 5.095,Kč a pověřuje Jarmilu Sedláčkovou jeho objednáním.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
V rámci přípravy valné hromady, která se bude konat 17. 10. 2013 v Sepekově od 16:00 hodin
v restauraci Obecní Dům, navrhuje předsedkyně SOM následující:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Prezentace hostů - Úp
5) Projekt „Podpora meziobecní spolupráce“
6) Informace o projektech SOM
7) Výhled činnosti SOM na rok 2014
8) Diskuze
9) Závěr
Usnesení č. 38
Představenstvo SOM souhlasí s programem a místem konání valné hromady Svazku obcí
Milevska.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8)
Db 1) Nová pojistná smlouva od Kooperativy
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-

doplnění staré smlouvy a nové body (zkompletování škod), z čehož vyplývá navýšení
smlouvy ze 4.321,- Kč na 4.628,- Kč/ročně.

Usnesení č. 39
Představenstvo souhlasí s rozšířeným zněním pojistné smlouvy od Kooperativy a jejím
navýšením na celkovou roční splátku 4.608,- Kč.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 9)
V rámci diskuse bylo navrženo místo pro konání závěrečné VH SOM – Veselíčko, nově otevřená
restaurace u Klatovského. Návrh na pozvání hasičů, obecní policie.
Usnesení č. 40
Představenstvo bere na vědomí navržené místo konání závěrečné VH SOM a pozvání zástupců
policie a hasičů na jednání.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 10)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.

Ověřili:
Hana Kašparová

……………..….…………………………

Stanislav Češka

………….….…………………………….

Mgr. Martin Třeštík

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

