Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
konaného dne 3. 3. 2011 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Češka, p. Himl, p. Maksa, p.Souhrada, pí Kašparová
Omluveni: p. Hroch, p. Třeštík
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu představenstva
Kontrola usnesení zápisu z posledního představenstva
Zajištění pracovníků (OZP) pro obce
Organizační záležitosti
Diskuze
Závěr

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájil předseda p. Souhrada, konstatoval nadpoloviční
většinu a jednání prohlásil za usnášeníschopné, seznámil přítomné s hlavními body
představenstva. Otázal se, zda si někdo přeje doplnit body jednání. Nikdo. Ověřovateli byli
určeni pí Kašparová a p. Češka, zapisovatelem sl. Kolářová.
Usnesení č. 14
Představenstvo souhlasí s programem představenstva, dále souhlasí s ověřovateli a
zapisovatelem zápisu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 2)
Předseda SOM Pavel Souhrada kontroluje naplněnost usnesení z představenstva SOM
konaného dne 20. 1. 2011. Konstatuje, že doposud nebyla vypracována pracovní náplň pro
pana Sedláčka, dále Mgr. Třeštík nedodal podrobnou analýzu ekonomiky týkající se
rozdělování financí na Službu první pomoci v Milevsku. Představenstvo SOM požaduje, aby
pan Třeštík tuto analýzu dodal. Předseda SOM hovoří o tom, že doposud nebyl vypracován
návrh na dopracování stanov SOM ze dne 25. 6. 2010, čímž byli pověřeni Mgr. Třeštík a
Pavel Souhrada. Plynule přechází k problematice rádia Orlík. Členové představenstva se
shodují, že stávající nabídka je pro obce finančně nákladná. Přiklánějí se k vypracování
rámcové smlouvy mezi SOM a rádiem Orlík. Tuto problematiku nechávají nadále otevřenou.
Předseda SOM ještě hovoří o zajištění parkování pro obce SOM před radnicí MM, tento úkol
je nadále svěřen k řešení Mgr. Martinu Třeštíkovi.
Usnesení č. 15
Představenstvo SOM bere na vědomí informace podané předsedou SOM Pavlem Souhradou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 3)
Předseda SOM Pavel Souhrada rozebírá problematiku zajištění zaměstnávání osob se
zdravotním postižením (OZP) Svazkem obcí Milevska. Konstatuje, že byl obcím rozeslán
informační dopis spolu se seznamem OZP. Sděluje všem následující informace:

-

Případní pracovníci nemusí být evidováni na ÚP, postačí, když budou mít průkaz
OZP.
- Při nástupu do zaměstnání podepíšou pracovníci čestné prohlášení o tom, zda pobírají
či nepobírají příspěvek na OZP u jiného zaměstnavatele.
- Zaměstnavatelem osob bude SOM, mzdovou agendu povede SORP.
- Obce budou vyplácet zálohu 24.000,- Kč na pracovníka a čtvrtletí, tato záloha jim
bude následně vrácena. Zároveň obce předfinancují vedení mzdové agendy, a to sice
300,- Kč na osobu a měsíc vždy do konce kalendářního roku.
- Pro snazší vyplácení mezd bude požadováno, aby byla mzda pracovníků vyplácena na
bankovní účet.
Členové představenstva SOM se shodují, aby bylo VH SOM doporučeno schválení
smlouvy mezi SOM a SORP Písek na zpracování agendy mezd pro pracovníky se zdravotním
postižením podle schváleného návrhu z jednání VH SORP dne 2. 3. 2011. Dále se
představenstvo SOM shoduje, aby bylo VH SOM doporučeno schválení dohody mezi SOM a
členskými obcemi SOM na předfinancování mezd pracovníků se zdravotním postižením
podle předloženého návrhu:
- Předfinancování mezd na čtvrtletí 3 x 8.000,- Kč na jednoho pracovníka – vrtaná
záloha
- Za vedení mezd 300 Kč na osobu a měsíc – předfinancování vždy do konce
kalendářního roku
- Je nutné, aby si pracovníci zřídili účet, na který jim budou vypláceny mzdy

Usnesení č. 16
Představenstvo SOM doporučuje VH SOM schválení smlouvy mezi SOM a SORP Písek na
zpracování agendy mezd pro pracovníky se zdravotním postižením podle schváleného návrhu
z jednání VH SORP dne 2. 3. 2011.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17
Představenstvo SOM doporučuje VH SOM schválení dohody mezi SOM a členským obcemi
SOM na předfinancování mezd pracovníků se zdravotním postižením podle předloženého
návrhu:
- Předfinancování mezd na čtvrtletí 3 x 8.000,- Kč na jednoho pracovníka – vrtaná
záloha
- Za vedení mezd 300 Kč na osobu a měsíc – předfinancování vždy do konce
kalendářního roku
- Je nutné, aby si pracovníci zřídili účet, na který jim budou vypláceny mzdy
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 4)
Předseda Pavel Souhrada přechází k organizačním záležitostem. Ukládá Kláře
Kolářové, aby rozeslala obcím SOM Dodatek č. 1 stanov ze dne 25. 6. 2010.
Dále byla navržena likvidační komise ve složení Ing. Miroslav Maksa, Mgr. Josef
Himl a Stanislav Češka.
Předseda SOM informuje přítomné o žádosti folklorního souboru Kovářovan o
příspěvek na činnost ve výši 10.000,- Kč. Vzhledem k tomu navrhuje, aby byla setsavena
rozpočtová změna č. 1. Sestavením rozpočtové změny pověřuje účetní SOM Jarmilu
Sedláčkovou.

Představenstvo SOM hovoří o účetní problematice a následně navrhuje, aby přezkum
hospodaření SOM provedl v příštím roce Jihočeský kraj. Představenstvo SOM ukládá Jarmile
Sedláčkové, aby požádala Oddělení přezkumu Jčk o přezkum hospodaření SOM za rok 2011.
Předseda SOM Pavel Souhrada navrhuje, aby byla naplánována mimořádná VH SOM.
Představenstvo SOM navrhuje, aby se uskutečnila 21. 3. 2011 od 16:00 v Milevsku na
radnici.
Ing. Miroslav Maksa hovoří o problematice radiobusů a zmatků kolem rušení a úpravě
některých autobusových linek. Představenstvo SOM se shoduje na tom, aby na příští VH
SOM byl přítomen zástupce JIKORDu, který situaci osvětlí. Zajištěním příslušného zástupce
představenstvo SOM pověřuje Pavla Souhradu a Kláru Kolářovou.
Usnesení č. 18
Představenstvo SOM jmenuje likvidační komisi ve složení Mgr. Josef Himl, Mgr. Miroslav
Maksa a Stanislav Češka.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19
Představenstvo SOM pověřuje Jarmilu Sedláčkovou sestavením rozpočtové změny č. 1.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 20
Představenstvo SOM pověřuje Jarmilu Sedláčkovou oslovením Oddělení přezkumu
Jihočeského kraje o provedení přezkumu hospodaření SOM za rok 2011.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 21
Představenstvo SOM schvaluje, aby se příští valná hromada SOM uskutečnila 21. 3. 2011 od
16:00 hod. v Milevsku na radnici.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 22
Představenstvo SOM pověřuje Pavla Souhradu a Kláru Kolářovou zajištěním účasti zástupce
JIKORDu na VH SOM 21. 3. 2011.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 5)
Předseda SOM Pavel Souhrada poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Ověřili:
Stanislav Češka

……………..….…………………………

Hana Kašparová

………….….…………………………….

Zapsal:
Bc. Klára Kolářová ….………………………………………..

