Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 11. 12. 2014 od 16:00 v Přeštěnici
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 20
Omluveno: 5

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

Faktor Team

-

Úřad práce – Ing. Jiří Dráb

-

Ing. Lenka Šímová – prezentace RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území)

5) Schválení rozpočtu na rok 2015
6) Schválení MPOV SOM pro období 2015 - 2019
7) Zhodnocení činnosti SOM za rok 2014
8) Plán činnosti SOM na rok 2015
9) Volba předsedy, místopředsedy SOM
10) Volba členů představenstva SOM
11) Volba členů revizní komise SOM
12) Diskuze
13) Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájila předsedkyně SOM Hana Kašparová, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné. Přítomné přivítal starosta obce Přeštěnice
Miroslav Zíka a v krátkosti obec představil.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli Miroslav Zíka a Ing.
Miroslav Maksa.
Usnesení č. 23/14
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
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Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová seznamuje přítomné s programem valné hromady. Nikdo
z přítomných si nepřeje jednání doplnit.
Usnesení č. 24/14
Valná hromada SOM schvaluje program valné hromady podle předloženého návrhu.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 4)
Jednání se na pozvání zúčastnil zástupce firmy Faktor Team pan Ondřej Helebrant, který
představil internetové TV zpravodaje pro obce a města. Dále se zúčastnil zástupce úřadu
práce Písek – Ing. Jiří Dráb. O problematice územního plánování pohovořila Ing. Lenka
Šímová.
Usnesení č. 25/14
Valná hromada SOM bere na vědomí informace a prezentace podané přítomnými hosty.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 5)
Předsedkyně SOM předává slovo pí. Jarmile Sedláčkové, která seznamuje přítomné
s návrhem rozpočtu svazku na rok 2015 (viz příloha č. 1). Rozpočet SOM na rok 2015 je
vyrovnaný – na straně příjmů 506.850,- Kč, na straně výdajů 506.850,- Kč. K jednotlivým
položkám rozpočtu nejsou vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 26/14
Valná hromada SOM schvaluje rozpočet Svazku obcí Milevska na rok 2015 dle předloženého
návrhu, na straně příjmů 506.850,- Kč, na straně výdajů 506.850,- Kč.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 6)
Bc. Jana Máchová, DiS. seznamuje přítomné s aktualizací Místního programu obnovy
venkova SOM na období 2015 – 2019 (viz příloha č. 2). Nikdo z přítomných nevznáší
k aktualizaci MPOV připomínky.
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Usnesení č. 27/14
Valná hromada SOM schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy venkova SOM na
období 2015 – 2019.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 7)
Předsedkyně SOM informuje přítomné o činnosti SOM v roce 2014:
 Ucelená propagace mikroregionu Milevsko a poradenská činnost pro Svazek obcí
Milevsko v roce 2014 (POV Jčk – dt. 7 (dotační tituly dt.7 a dt. 6 sloučeny)


Dotace ve výši 70% - 593.000,- Kč, 100% - 847.143,- Kč.



Vznik ucelených propagačních materiálů mikroregionu Milevsko a pořízení
mobilního pódia (praktikáblu) - realizátorem projektu Milevský kraj o.p.s.



Poradenská činnost pro Svazek obcí Milevska v roce 2014 – realizátorem MAS
Střední Povltaví




Před vyúčtováním

Malovaný venkov (POV MMR)


Malovaný venkov – z MMR nepodpořen. Bylo požádáno o záštitu u Mgr.
Ivany Stráské. V rámci projektu byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky MŠ a
1. stupně ZŠ Jčk, následovalo vyhodnocení zaslaných soutěžních obrázků a
oslovení vítězů. Předání cen proběhlo v rámci kulturního programu na Zemi
Živitelce 2014. V současné době je soutěž ukončena a vyúčtována poskytnutá
záštita. Projekt pro Svazek obcí Milevska realizovala MAS Střední Povltaví.



Podpora meziobecní spolupráce

-

Realizační tým pracuje nadále na souhrnném dokumentu. Kvůli komunálním volbám
v roce 2014 byl změněn jeden z motivujících starostů Bc. Zdeněk Herout, kterého
nahradil Mgr. Martin Třeštík. Na oficiálním setkání starostů v roce, které bude
součástí VH SOM na jaře roku 2015, bude celý dokument představen.



Kompostéry „Zajištění ekologického nakládání s biologicky rozložitelným
komunálním odpadem na území Svazku obcí Milevska“


Spolupráce s firmou LEGRO Consult s.r.o., U Výstaviště 1485, 370 05 České
Budějovice, dne 11. 10. 2013 otevírání obálek k VŘ – 2 nabídky. Vítězem
BRM-OIL, s.r.o. (bez DPH 1.118.677,60 Kč), na 2. místě Agrozet ČB, a.s. (bez
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DPH 1.280.844,- Kč) – rozhodující parametr cena. Lhůta pro odvolání
proběhla, došlo k podpisu smlouvy s dodavatelem, součástí smlouvy byl
podepsán i dodatek o dodání 1692 ks kompostérů o objemu 700-800 l na jaře
roku 2014 (tj. do 31. 3. 2014). Přijelo celkem 5 kamionů, které přivezly 141
palet (24. 3. 2014 - 28. 3. 2014), ke 30. 4. 2014 byla vystavena faktura od
BRM-OIL, která se musela uhradit do 30ti dnů od vystavení. Po doložení všech
zbylých dokumentů se mohla podat žádost platbu, která byla vyřízena do 14ti
dnů. Celkové náklady na projekt 1.485.800,- Kč. Měla být proplacena 90%
dotace z celkové částky tj. 1.337.220,- Kč a z toho nebyly uznány náklady,
které činily 58.068,- Kč. Neuznané náklady zaplatil Svazek obcí Milevska.
Projekt byl ukončen 27. 3. 2014 a vyhodnocení projektu proběhlo do 30. 6.
2014. Dále byly vyřízené reklamace kompostérů.


Spolupráce s MAS Střední Povltaví, spolupráce s obcemi a městem Milevskem,
Toulavou, o.p.s. a spolupráce s ÚP

Usnesení č. 28/14
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu předsedkyně SOM o činnosti svazku v roce
2014.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 8)
Plán projektů na rok 2015:
-

Podání projektu do POV Jčk – dt. 7 (dotační tituly dt.7 a dt. 6 sloučeny) - „Poradenská
činnost pro Svazek obcí Milevska v roce 2015“ (POV Jčk 2015) – poradenskou
činnost by pro svazek zajišťovala Místní akční skupina Střední Povltaví + podání
projektu na propagaci a vybavení obcí mobiliářem

-

„Malovaný venkov“ (POV MMR) – v rámci projektu by byla vyhlášena výtvarná
soutěž pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ Jčk, následuje vyhodnocení projektu a vyhlášení
výsledků na Zemi Živitelce 2015.

-

„Živá kultura na území SOM“ (GP Podpora živé kultury) – uspořádání kulturních
akcí na území SOM

-

Spolupráce s MAS Střední Povltaví, spolupráce s obcemi a městem Milevskem,
Toulavou, o.p.s.
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-

Zaměstnávání ve spolupráci s ÚP

-

Pokračování projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, který bude v roce 2015
ukončen

Usnesení č. 29/14
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu předsedkyně SOM a souhlasí s výhledem
činnosti SOM na rok 2015 a schvaluje podání projektů.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 9)
Hana Kašparová oznamuje své rozhodnutí rezignovat na post předsedkyně Svazku obcí
Milevska a krátce pohovořila o své působnosti v této funkci. Slovo přebírá Pavel Hroch, který
děkuje Haně Kašparové za práci, kterou v rámci své funkce odvedla. Na základě jednání
představenstva SOM je na post předsedy navržena Markéta Honzíková, ta kandidaturu
přijímá. Všichni s její kandidaturou souhlasí, jiný kandidát nebyl navržen. Valná hromada
volí předsedkyni svazku Markétu Honzíkovou. Pí. Honzíková děkuje přítomným za vloženou
důvěru a doufá v dobrou spolupráci.
Usnesení č. 30/14
Valná hromada SOM bere na vědomí rezignaci Hany Kašparové na post předsedy Svazku
obcí Milevska.
Valná hromada SOM volí předsedou Svazku obcí Milevska Markétu Honzíkovou, starostku
obce Zbelítov, narozenou dne 20. 4. 1971, bydlištěm Zbelítov 62, Milevsko 399 01. Zároveň
ji pověřuje schvalováním rozpočtových opatření a rozpočtových změn bez omezení
v příjmech a výdajích.
Přítomno: 20

pro – 19

proti – 0

zdržel se – 1

Mgr. Martin Třeštík kandiduje opět na místopředsedu SOM. Všichni s jeho kandidaturou
souhlasí, jiný kandidát nebyl navržen.
Usnesení č. 31/14
Valná hromada SOM volí místopředsedu Svazku obcí Milevska Mgr. Martina Třeštíka.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 10)
Mgr. Martin Třeštík navrhuje rozšířit a zvolit členy představenstva svazku: Hanu Kašparovou,
ta s kandidaturou souhlasí a Ivanu Dolejškovou, ta s kandidaturou také souhlasí. Všichni s
kandidaturami souhlasí, jiný kandidát nebyl navržen.
Usnesení č. 32/14
Valná hromada SOM volí Hanu Kašparovou a Ivanu Dolejškovou do funkce člena
představenstva Svazku obcí Milevska.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Složení představenstva SOM:
Markéta Honzíková (obec Zbelítov) – předsedkyně
Mgr. Martin Třeštík (místostarosta Města Milevska) – místopředseda
Pavel Hroch (obec Kovářov)
Hana Kašparová (obec Hrejkovice)
Ivana Dolejšková (obec Borovany)
Ing. Pavlína Bambuškarová (městys Sepekov)
Pavel Souhrada (obec Bernartice)
Ing. Miroslav Maksa (obec Chyšky)
Stanislav Češka (obec Branice)

Ad 11)
Členové revizní komise SOM Miroslav Zíka, Ing. Jiří Lešek, Alena Veselá opět kandidují.
Všichni s jejich kandidaturou souhlasí, jiný kandidát nebyl navržen.
Usnesení č. 33/14
Valná hromada SOM volí Miroslava Zíku, Ing. Jiřího Leška a Alenu Veselou do funkce člena
revizní komise Svazku obcí Milevska.
Přítomno: 20

pro – 20

proti – 0

zdržel se – 0

Složení revizní komise:
Miroslav Zíka (obec Přeštěnice)
Ing. Jiří Lešek (obec Veselíčko)
Alena Veselá (obec Květov)
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Ad 12)
V rámci diskuze vystupuje Pavel Hroch a informuje o dotazníku z projektu „Podpora
meziobecní spolupráce“ a navrhuje, aby se obce po Nového roce sešli a vyplnili tento
dotazník společně.
Dále prezentuje o Sdružení místních samospráv ČR a čerpání dotací, které v budoucnu by
mohly být k dispozici.
Pavel Hroch navrhuje všem přítomným zástupcům obcí, aby uvažovali nad odchodem ze
SORP, kde se platí členský příspěvek a vyzývá obce o přispívání členského příspěvku MAS
Střední Povltaví, které pro ně vykonává mnohem více.
Vyzývá přítomné k odevzdání Místního programu obnovy venkova do konce roku a odeslání
na úřad Jihočeského kraje. Představenstvo SOM zjistí více informací ohledně VPP, jelikož
SOM zaměstnává mzdovou účetní pí. Evou Homolkovou, která by mohla vykonávat práci za
SORP.
V rámci diskuse bylo navrženo místo pro konání další VH SOM ve Zbelítově v místním
kulturním domě. Místo a termín konání VH SOM bude včas upřesněno.

Ad 13)
Předsedkyně Markéta Honzíková ukončila valnou hromadu a přítomným poděkovala za účast.
Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Zíka

……………………………….

Ing. Miroslav Maksa

………………………………

Zapsal: Bc. Jana Máchová, DiS.

……………………………….

Předsedkyně SOM: Hana Kašparová

……………………………….

Markéta Honzíková

……………………………….
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