Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 28. 2. 2012 ve Zbelítově
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 19
Omluveno: 6
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení, prezence
Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu VH SOM
Zpráva vedoucí odboru reg. rozvoje MM k požáru plnírny plynu v Branicích
Informace zástupce dopravců K. Coufala k systému dopravní obslužnosti pro
milevský region
6) Komunitní plánování sociálních služeb
7) Informace k zaměstnávání OZP, informace k veřejné službě
8) Schválení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby
9) Projednání půjčovného velkokapacitního párty stanu
10) Informace o podaných projektech SOM
11) Projednání společného nákupu el. energie na komunitní burze s městem
Milevskem
12) Projednání přihlášení SOM do SPOV Jčk
13) Různé
14) Diskuze
15) Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Souhrada, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné.

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena Ing. Klára Tesařová, ověřovateli Markéta Honzíková a Josef
Mareš.
Usnesení č. 1/12
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 3)
Předseda SOM Pavel Souhrada seznamuje přítomné s programem valné hromady. Předseda
navrhuje jednání doplnit o zprávu vedoucího odboru reg. rozvoje MM, Ing. Petra Šváry,
k požáru plnírny plynu v Branicích. Předseda nechává hlasovat o doplnění programu
navrženým bodem a programu jako celku.
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Usnesení č. 2/12
Valná hromada SOM schvaluje doplnění programu valné hromady o zprávu Ing. Petra Šváry,
vedoucího odboru regionálního rozvoje MM, k požáru plnírny plynu v Branicích.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. 3/12
Valná hromada SOM schvaluje doplněný program valné hromady.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 4)
Předseda SOM Pavel Souhrada předal slovo Ing. Petru Švárovi, vedoucímu odboru
regionálního rozvoje MM. Ten podal zprávu k havárii plnírny plynu v Branicích na kú
Okrouhlá. K tématu se vyjadřují starostové dotčených obcí. Valná hromada pověřuje Mgr.
Třeštíka připravením zprávy o příčinách požáru do příští VH SOM.
Usnesení č. 4/12
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu Ing. Petru Šváry, vedoucího odboru
regionálního rozvoje MM o havárii plnírny plynu v Branicích na kú Okrouhlá a pověřuje Mgr.
Třeštíka připravením zprávy o příčinách požáru do příští VH SOM.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 5)
Slovo přebírá zástupce společnosti ČSAD Autobusy, a.s. Č. Budějovice, Ing. Karel Coufal.
Přítomné informuje o současném stavu dopravní obslužnosti v regionu a poté vyslechl
připomínky jednotlivých starostů.
Usnesení č. 5/12
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu Ing. Karla Coufala, zástupce společnosti ČSAD
Autobusy, a.s. Č. Budějovice o stavu dopravní obslužnosti v milevském regionu.
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 19

Ad 6)
Mgr. Ludmila Kolářová představuje projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP
Milevsko. Seznamuje přítomné s významem a cílem sociálních služeb.
Usnesení č. 6/12
Valná hromada SOM bere na vědomí informace o komunitním plánování sociálních služeb
ORP Milevsko podané Mgr. Ludmilou Kolářovou.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 7)
Předseda SOM informuje přítomné o zaměstnávání OZP v roce 2012. V současné době
zaměstnává SOM 28 lidí (z toho 16 pro MM). Projekt bude probíhat v nezměněné podobě do
30. 6. 2012, poté bude nutné zřídit chráněné pracoviště. Maximální příspěvek na mzdu bude
činit 8.000,- Kč (z toho 25% nákladů uhradí obec).
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Předseda podává informace k organizaci a výkonu veřejné služby ve spolupráci s ÚP.
Zaměstnán bude jeden administrativní pracovník. Pracovníci na VS musí splňovat
požadovaná kritéria. Obce vyplní jednoduchý formulář s počtem požadovaných pracovníků,
množstvím hodin a druhem práce. Zdravotní prohlídku hradí zaměstnanci ÚP. Zdravotní
prohlídka bude vždy na konkrétní druh práce a aktuální (bude se podle potřeby opakovat).
Pojištění pracovníků bude hradit SOM – bude refundováno od ÚP.
Usnesení č. 7/12
Valná hromada SOM bere na vědomí informace předsedy SOM o zaměstnávání OZP v rámci
SOM a informace o organizaci a výkonu veřejné služby v obcích SOM.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 8)
Předseda SOM předává ke schválení Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi ÚP
ČR, krajská pobočka České Budějovice, Slavíkova 7, České Budějovice, IČ: 72496991 a
Svazkem obcí Milevska, Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko, IČ: 65986580 (viz příloha č.
1). Valná hromada smlouvu schvaluje a pověřuje předsedu jejím podpisem.
Usnesení č. 8/12
Valná hromada SOM schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi ÚP ČR,
krajská pobočka České Budějovice, Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice, IČ: 72496991a
Svazkem obcí Milevska, Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko, IČ: 65986580 a pověřuje
předsedu podpisem smlouvy.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 9)
Předseda SOM přechází k projednání výše nájemného velkokapacitního párty stanu pro
nečlenské subjekty SOM. Představenstvo SOM navrhuje minimální částku nájemného na
6.000,- Kč/2 dny. Valná hromada tento návrh akceptuje. Pro případ delší doby nájmu
navrhuje valná hromada SOM pověřit představenstvo SOM sjednáním výše nájemného.
Tímto ujednáním se ruší ujednání podmínek pro pronájem párty stanu ze dne 15. 7. 2008.
Usnesení č. 9/12
Valná hromada SOM pověřuje představenstvo SOM sjednáním výše nájemného párty stanu
pro nečlenské subjekty SOM a stanovuje minimální částku nájemného na 6.000,- Kč za dva 2.
Pro případ delší doby nájmu pověřuje představenstvo SOM sjednáním výše nájemného. Tímto
usnesením se ruší ujednání podmínek pro nájem párty stanu ze dne.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 10)
Klára Tesařová informuje přítomné SOM o podaných projektech svazku na rok 2012 (viz
příloha č (viz příloha č. 2).
Usnesení č. 10/12
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu manažerky SOM Ing. Kláry Tesařové o
podaných projektech SOM na rok 2012.
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 19
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Ad 11)
Slovo přebírá Mgr. Martin Třeštík, který přítomné informuje o záměru společného nákupu
silové energie pro členské obce SOM a jimi zřizované organizace na komoditní burze
společně s městem Milevskem. Obce budou v tomto směru kontaktovány zástupcem z odboru
investic a správy majetku.
Usnesení č. 11/12
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu Mgr. Martina Třeštíka o záměru společného
nákupu silové energie pro členské obce SOM a jimi zřizované organizace na komoditní burze
společně s městem Milevskem.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 12)
Manažerka SOM, Klára Tesařová, informuje přítomné o možnosti přihlášení SOM do SPOV
Jčk. Informuje o podmínkách členství v organizaci a jeho výhodách. Roční členský příspěvek
představuje 2.000,- Kč. Valná hromada schvaluje členství v SPOV Jčk, pověřuje předsedu
podpisem přihlášky (viz příloha č. 3) a schvaluje uhrazení členského příspěvku ve výši
2.000,- Kč.
Usnesení č. 12/12
Valná hromada SOM schvaluje přihlášení SOM do SPOV Jčk, pověřuje předsedu svazku
podpisem přihlášky a schvaluje uhrazení částky ve výši 2.000,- Kč za členství SOM v SPOV
Jčk.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 13)
V rámci diskuze vystupuje Stanislav Sedláček, zastupitel Jčk, který přítomné informuje o
vyhlášených a plánovaných grantech Jčk na rok 2012. Předseda SOM se k tématu připojuje –
pokud by měla některá z obcí zájem, pomůže svazek se zpracováním žádosti.
Předseda SOM tlumočí zprávu Ing. Jiřího Kolečka o znovuvyhlášení výzvy v rámci OPŽP pro
projekt „Kompostéry“ v červnu – červenci tohoto roku. Žádost bude do programu znovu
podána tak, jak bylo dohodnuto na předešlé valné hromadě.

Ad 14)
Předseda Pavel Souhrada ukončil valnou hromadu a přítomným poděkoval za účast.
Ověřovatelé zápisu:
Markéta Honzíková

……………………………….

Josef Mareš

………………………………

Zapsal: Klára Tesařová

……………………………….

Předseda SOM: Pavel Souhrada

……………………………….
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