Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 22. 4. 2010 v Milevsku na Městském úřadu (nám. E. Beneše 420,
zasedací místnost)
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 19
Omluveno:6
Program: 1. zahájení jednání,schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele
2.
3.
4.
5.

zápisu
informace k Czech Pointu
projednání návrhu stanov, statutu a jednacího řádu SOM
diskuse
závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Hroch, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné. Ověřovateli byli určeni Češka Stanislav a Sedláček
Stanislav, zapisovatelem Bc. Kolářová Klára. Poté seznámil přítomné s programem VH.
Usnesení č. 8/10
VH souhlasí s programem Valné hromady SOM a souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem
zápisu.
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 19
Ad 2)
Předseda Hroch předává slovo tajemníkovi MÚ Milevsko Ing. Trojákovi.
Usnesení č. 9/10
VH bere na vědomí podané informace k problematice Czech Pointu.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 3)
Předseda Hroch přebírá slovo. V první řadě připomíná přítomným, aby si po ukončení valné
hromady vyzvedli volební materiály, pokud tak dosud neučinili. Poté přechází k projednání
návrhu stanov, statutu a jednacího řádu. Informuje přítomné, že návrhy těchto dokumentů
vytvořilo předsednictvo SOM 14. 4. 2010. Zastavuje se u Čl. 6 stanov, rozebírá tento článek a
vysvětluje jeho problematiku. JUDr. Čunátová žádá o slovo a přítomným sděluje, že
majetkové vypořádání musí být ve stanovách ze zákona upraveno. Předseda Hroch přebírá
slovo a táže se přítomných, zda je jim v návrhu stanov něco nejasného. Nikdo se nehlásí,
všem je vše jasné. Předseda Hroch tedy přechází k projednání návrhu statutu a jednacího řádu.
Na statutu rovněž nikdo nic neshledává. Pan Maksa upozorňuje na Čl. 8 jednacího řádu – není
zde zapsán bod 4: Každý člen SOM má 1 hlas. Předseda Hroch ukládá Bc. Kolářové doplnit
Čl. 8 jednacího řádu tímto bodem. JUDr. Čunátová ještě připomíná, že navržené dokumenty
budou podpisovány pouze předsedou SOM. Předseda Hroch tedy ukládá Bc. Kolářové
vypustit podpis místopředsedy v návrhu stanov, statutu a jednacího řádu. Předseda Hroch
žádá přítomné, aby tyto navržené dokumenty s příslušnými změnami projednaly obce na svém

nejbližším zastupitelstvu. Přítomné ujišťuje, že jim budou včas rozeslány upravené návrhy
těchto dokumentů společně s návrhy usnesení pro zastupitelstva obcí.
Usnesení č. 10/10
VH SOM bere na vědomí návrh stanov, statutu a jednacího řádu.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 4)
V rámci diskuze přebírá slovo pan Stanislav Sedláček a informuje přítomné o úspěšnosti
žádostí v rámci POV (dot. titul 1.4). Po podání informací předává slovo předsedovi SOM. P.
Hroch hovoří o tom, že byl podpořen projekt Z Jihu na Jih a projekt Zastav se odpočiň.
Připomíná přítomným obsah těchto projektů. Dále přítomné informuje, že nebyl podpořen
projekt Venkov očima dětí. Předseda Hroch hovoří o tom, že i přesto chce tento projekt
realizovat, ale ve skromnější formě. Rozebírá svou představu financování tohoto projektu.
Dále oznamuje že 7. 6. 2010 navštíví náš mikroregion obec Vilémov a přibližuje přítomným
pravděpodobný průběh návštěvy. Na závěr ještě přítomné zve na seminář Za lepší venkov,
který se uskuteční 13. – 14. 5. 2010 na Onom Světě.
Ad 9)
Předseda SOM poděkoval přítomným za účast a ukončil VH SOM.
Ověřovatelé zápisu:
…………………………….
…………………………….

