Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 12. 3. 2015 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí. Dolejšková, p. Češka, p. Hroch, p. Třeštík, pí. Kašparová, p. Maksa
Omluveni: pí. Honzíková, p. Souhrada, pí. Bambuškarová

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) POV 2015
5) Podpora meziobecní spolupráce
6) Informace o projektech SOM
7) Příprava valné hromady
8) Informace z MAS Střední Povltaví
9) Diskuze
10) Doplňující body
11) Závěr
Doplňující body:
-

Db 1) Návrh na změnu statutu v Čl. 3, odstavec 1)

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájil místopředseda SOM p. Třeštík, konstatoval nadpoloviční většinu
a jednání prohlásil za usnášeníschopné, seznámil přítomné s hlavními body představenstva.

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena Bc. Jana Máchová, DiS., a ověřovateli zápisu byli určeni pí. Hana
Kašparová a p. Ing. Miroslav Maksa.
Usnesení č. 12
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 3)
Místopředseda SOM Mgr. Martin Třeštík seznamuje přítomné s programem představenstva.
Místopředseda navrhuje tento doplňující bod:
-

Návrh na změnu statutu v Čl. 3, odstavec 1)

Usnesení č. 13
Představenstvo SOM schvaluje doplňující bod programu a schvaluje doplněný program jednání.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
Asistentka Bc. Jana Máchová, DiS., informuje o projektu „Podpora meziobecní spolupráce“.
Oponentské posudky, které přišly 25. 1. 2015 a realizační tým měl připomínky zapracovat do 31.
3. 2015, jsou odeslané na SMO 15. 3. 2015. Ze všech oblastí byla akceptována pouze jedna oblast
a to cestovní ruch. Ostatní části nebyly akceptovány. Na 2. oficiální setkání představitelů obcí
mikroregionu Milevsko, kde budou odprezentovány návrhové části všech oblastí strategického
dokumentu, musí být celý souhrnný dokument akceptován tedy schválen. To je podmínka pro
konání 2. oficiálního setkání, které se musí uskutečnit do 30. 4. 2015.
Dále pí. Máchová informuje, že přišel e-mail od SMO s informací o možném prodloužení
projektu cca o 4 měsíce pro 2 až 4 zaměstnance. K e-mailu byla připojena i příloha s předběžným
souhlasem, zda bychom v tomto projektu pokračovali. Předsedkyně SOM Markéta Honzíková
souhlasila s prodloužením projektu „Podpora meziobecní spolupráce“.
Usnesení č. 14
Představenstvo SOM bere na vědomí podané informace asistentkou Bc. Janou Máchovou, DiS a
souhlasí s prodloužením projektu „Podpora meziobecní spolupráce“.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
V roce 2014 se uskutečnil projekt Ucelená propagace mikroregionu Milevsko, kde vznikly
sloučené propagační materiály s městem Milevskem, které jsou rozšířené i o památky,
zajímavosti atd. z celého mikroregionu Milevsko. Tyto propagační materiály budou rozdány
obcím na VH SOM, která se bude konat v dubnu. Pí. Máchová udělá návrh na rozdělení
propagačních materiálů na obecní úřady v mikroregionu Milevsko podle vyrobených kusů.
SOM v projektu Ucelené propagace pořídil mobilní pódium (praktikábl), aby bylo toto pódium
kryté, navrhuje se pořízení nafukovací střechy z POV Jčk v roce 2016.

Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 12. 3. 2015 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

P. Třeštík informuje o milevském vysílání, které by bylo 1x za 14 dní, kdy by mohli obce
nahlašovat prostřednictvím milevského portálu o konání kulturní akce v obci. Vzniklo by
reklamní okénko o dané akci obce s možností odkazu na video a umístění i na webové stránky
obce. SOM by mohl přispívat 1x ročně např. 50.000,- Kč, což vychází na 2.000,- Kč na jednu
obec. Tento bod se přesouvá k návrhu na dubnovou valnou hromadu.
Usnesení č. 15
Představenstvo SOM bere na vědomí rozdělení vzniklých propagačních materiálů z projektu
Ucelené propagace v mikroregionu Milevsko v roce 2014 na obecní úřady v mikroregionu
Milevsko. Představenstvo SOM bere na vědomí návrh na pořízení nafukovací střechy z projektu
POV Jčk v roce 2016 jako doplněk k pořízenému praktikáblu.
Představenstvo SOM souhlasí s přesunutím návrhu, týkající se příspěvku v hodnotě 50.000,- Kč
1x ročně na milevské vysílání, na dubnovou valnou hromadu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6)
Bc. Jana Máchová, DiS., seznamuje přítomné s aktuálním stavem projektů svazku. V současné
době jsou podány projekty Ucelená propagace, vybavení obcí mobiliářem mikroregionu
Milevsko a poradenská činnost pro Svazek obcí Milevska v roce 2015 (POV Jčk, dt. 7), Živý
mikroregion (POV Jčk, GP Podpora kultury), Včely kolem nás (POV Jčk, RVK, Podopatření 3
Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)) a v rámci POV Ministerstva pro
místní rozvoj – projekt Malovaný venkov a Za zkušenostmi mimo region Milevsko.
V říjnu 2014 byl podán projekt pod názvem „Po stopách doby husitské“ na grantový program
Jižní Čechy husitské na jihočeský kraj. Začátkem roku 2015 byla schválena dotace 60.000,- Kč.
V regionu Milevsko se uskuteční vědomostní soutěž pro žáky 7. třídy 2. stupně ZŠ a pro celé
jižní Čechy se uskuteční výtvarná soutěž pro žáky 6. – 9. třídy 2. stupně ZŠ. V současné době
jsou soutěže vyhlášené od 9. 3. 2015.
Usnesení č. 16
Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu o projektech od Bc. Jany Máchové, DiS.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
Místopředseda SOM p. Třeštík navrhuje v rámci přípravy valné hromady, aby se konala, jak už bylo
navrženo, v obci Zbelítov v místním pohostinství. Navrhuje datum 23. 4. 2015 od 15:30 hodin
v místním pohostinství.
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Místopředseda navrhuje tyto body programu:

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

Pí. Pravdová z Ekokomu

-

Ing. Andrea Rucká – vedoucí odboru životního prostředí MÚ Milevsko

5) Podpora meziobecní spolupráce – 2. oficiální setkání představitelů obcí ORP Milevsko
1. Prezence účastníků
2. Organizační pokyny
3. Zhodnocení průběhu prací na projektu v území ORP v období od 1. oficiálního
setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí
4. Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství, sociálních
služeb, školství, volitelného tématu (případně aglomerace) včetně uvedení hlavních
výsledků benchmarkingu
5. Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých
obcí“
6. Prezentace připravených právních dokumentů
7. Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
8. Závěr

6) Schválení nových stanov SOM
7) Informace o projektech SOM
8) Diskuze
9) Závěr
Usnesení č. 17
Představenstvo SOM souhlasí s místem konání valné hromady SOM a souhlasí s programem VH
SOM, jenž se zároveň s VH SOM koná 2. oficiální setkání představitelů obcí ORP Milevsko.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8)
Starosta Pavel Hroch a zároveň předseda Místní akční skupiny Střední Povltaví informoval už
před měsícem na představenstvu o projektu SCLLD. A přidává informaci, že po 20. 3. 2015 se
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budou svolávat pracovní/zájmové skupiny, kde jsou členy, aby se zúčastnili. O termínu a místu
budou přítomní představenstva včas informováni.
Usnesení č. 18
Představenstvo SOM bere na vědomí podané informace od pana starosty Pavla Hrocha.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 9)
V diskuzi vystoupil p. Hroch ohledně neplaceného parkování v Milevsku pro zástupce obcí v
mikroregionu. Pokud jde zástupce obce na jednání, vyřizovat administrativu na městský úřad
v Milevsku nebo v jeho okolí, není možnost zaparkovat auto bez placení. Dotazuje se p. Třeštíka,
zda by město Milevsko nemohlo zdarma vydat zatavené karty na parkování pro zástupce obcí. P.
Třeštík navrhuje zvýhodněnou cenu na parkování v centru města Milevska.
Dále vystupuje opět p. Hroch a obrací se na p. Třeštíka ohledně rozvojového dokumentu města
Milevska. Místní akční skupina Střední Povltaví nemá žádné informace o postupu tohoto
dokumentu kvůli strategii v projektu SCLLD. V projektu SCCLLD vznikne také strategie území
z pohledu MAS Střední Povltaví a tyto dva dokumenty musí na sebe navazovat a neměly by být
v rozporu. P. Třeštík informuje o pracovních skupinách, které se scházejí každý týden, kterého se
zástupce MAS SP může tohoto jednání zúčastnit.
V rámci diskuse vystupuje místopředseda SOM a informuje o knížce Jiřího Hladkého „Kříže a
křížky na Písecku a Milevsku“, kdy město Milevsko zaplatí fakturu ve splátkách z důvodu
největšího odkoupení kusů knih, které byly vypočteny z počtu obyvatel.
Usnesení č. 19
Představenstvo SOM souhlasí se zaplacení faktury města Milevska ve splátkách.

Ad 10)
Db 1)
Dosavadní znění:
Představenstvo je výkonným orgánem svazku a je sedmičlenné. Je voleno valnou hromadou na
volební období samosprávy obcí. Svou funkci vykonává i po skončení funkčního období do doby,
než bude zvoleno nové představenstvo.
Návrh změny:
Představenstvo je výkonným orgánem svazku a je devítičlenné. Je voleno valnou hromadou na
volební období samosprávy obcí. Svou funkci vykonává i po skončení funkčního období do doby,
než bude zvoleno nové představenstvo.
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Představenstvo navrhuje k předložení dokumentů SOM na Svaz měst a obcí k projektu Podpora
meziobecní spolupráce z důvodu nabídnuté právní pomoci u právních dokumentů DSO –
stanovy, dodatek ke stanovám č. 1, statut, jednací řád.
Usnesení č. 20
Představenstvo SOM souhlasí k předložení návrhu změny statutu Svazku obcí Milevska na valné
hromadě SOM a navrhuje revizi všech dokumentů Svazku obcí Milevska nabídnuté právní
pomoci od Svazu měst a obcí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 11)
Místopředseda SOM Mgr. Martin Třeštík poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.
Ověřili:
Mgr. Martin Třeštík

……………..….…………………………

Hana Kašparová

………….….…………………………….

Ing. Miroslav Maksa

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

