Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 15. 4. 2014 od 15:00 v obci Velká u Milevska
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí. Kašparová, p. Hroch, p. Himl, p. Třeštík, p. Souhrada, p. Maksa
(příchod 15:10 hod.), p. Češka (příchod 15:20 hod.)

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Meziobecní spolupráce
5) Čerpání dotace z POV Jčk na propagaci v roce 2014
6) Kompostéry – platba faktury
7) Diskuze
8) Závěr

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájila předsedkyně SOM pí. Kašparová, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné, seznámila přítomné s hlavními body
představenstva.

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena pí. Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli zápisu byli určeni p. Pavel
Hroch a p. Mgr. Josef Himl.
Usnesení č. 17
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3)
Jednání představenstva SOM se zúčastnil v 15:10 pan Ing. Miroslav Maksa, přítomno je tedy 6
zástupců představenstva.
Předsedkyně SOM Hana Kašparová seznamuje přítomné s programem představenstva.
Usnesení č. 18
Představenstvo SOM schvaluje program jednání představenstva.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 4)
Jednání představenstva SOM se zúčastnil v 15:20 pan Stanislav Češka, přítomno je tedy 7
zástupců představenstva.
Bc. Monika Hrochová a zároveň koordinátorka projektu „Meziobecní spolupráce“ informuje o
současné situaci projektu. Realizační tým objíždí starosty obcí s dotazníkem od SMO (část B),
kdy do konce měsíce duben musí být vyplněny a zároveň vyplněny elektronicky na webové
stránky. Šablony analytické části, kterou každý člen má na starosti jednu oblast, musí být hotová
do poloviny měsíce května, aby se mohly odeslat před skončením termínu tj. do konce května. U
SWOT analýz se setká RT se starosty (Pavel Souhrada, Hana Kašparová), kteří by řekli své
návrhy k daným oblastem.
Kvůli tomuto projektu „Meziobecní spolupráce“ přijeli na MÚ Milevsko zástupci SORP,
abychom mohli navázat spolupráci.
Pavel Hroch vystupuje, že strategie cestovního ruchu Milevsko by se měla prolínat se SORP a
musí tyto 2 strategie do sebe zapadat. Dále navrhuje schůze řídící skupiny a realizačního týmu
1x za týden každé úterý od 16:00 hod v kanceláři SOM v Milevsku.
Usnesení č. 19
Představenstvo SOM bere na vědomí podané informace Bc. Monikou Hrochovou a souhlasí
s konáním schůzí řídící skupiny a realizačního týmu 1x za týden každé úterý od 16:00 hod
v kanceláři SOM v Milevsku.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Na tento rok byl podán projekt „Ucelená propagace mikroregionu Milevsko a poradenská činnost
pro Svazek obcí Milevska v roce 2014“.
Uvažuje se o pořízení praktikáblu, který je zahrnut v projektu a Bc. Vít Kratochvíl prezentoval 2
nabídky praktikáblu – výhody, nevýhody a na co se při výběru zaměřit např.: jednoduchá
manipulace, lehkost materiálu, rozměr, úplná certifikace, nosnost apod. Pavel Hroch navrhuje
rozšířit nabídky. Pavel Souhrada také navrhuje, aby se uskutečnilo výběrové řízení.
Mgr. Martin Třeštík a informoval o návrhách na propagaci mikroregionu Milevsko v rámci
podaného projektu:
 Sloučení cyklomap
-

Přenesení Milevského čtyřlístku (SOM) do mapy Milevskem na kole a pěšky
(Milevsko) a aktualizovat nové zastavení z projektu 2013 „Zastav se a odpočiň“
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 Označení památek
-

Plastové cedule, QR kód památek

 Turistický portál
-

Aplikace do mobilu

-

Provázání webových stránek obcí mikroregionu Milevsko

 Vydání brožury „stavební památky regionu“
-

Brožura by obsahovala výraznější památky mikroregionu např. Sepekovský kostel,
synagoga v Milevsku apod.) a dále by obsahovala více obrázků než textu

 Leták s ubytováním a stravováním v mikroregionu
-

Aktualizovat informace o ubytování a stravování v mikroregionu Milevsko

 Veletrhy
-

Prezentace mikroregionu Milevsko

 Rozšíření Milevského zpravodaje
-

Rozšíření zpravodaje dvojnásobně o zprávy z obcí mikroregionu Milevsko (např.
kulturní akce, rozhovory se starosty obcí s jejich fotografií, představení obce, atd.).
První takto zkušebně vydaný zpravodaj se předpokládá na měsíc červen. Pokud by
měl zpravodaj úspěch, bude se uvažovat o dalším vydání např. v prosinci.

Dále Pavel Hroch navrhuje:
 Pohledy obcí
-

Pohled každé obce (25 obcí x kusy)

 Kalendáře o obcích
 Obnova map na cedulích u zastavení „Milevský čtyřlístek“
Další možnosti, které jsou v uvažování:
 Jihočeská televize
-

Okénka z měst a obcí

 Vydání knih „Křížky na Milevsku a Písecku“
Usnesení č. 20
Představenstvo SOM bere na vědomí prezentaci Bc. Víta Kratochvíla a bere na vědomí podané
návrhy p. Třeštíka a p. Hrocha.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 6)
Poslední fáze projektu „Zajištění ekologického nakládání s biologicky rozložitelným komunálním
odpadem na území Svazku obcí Milevska“
-

spolupráce s firmou Legro na výběrovém řízení, postarají se i o monitoring projektu,
ukončení spolupráce s Kolečkem

-

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
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)

-

od pondělí 24. 3. 2014 přijelo celkem 5 kamionů, které přivezly 141 palet (s posledním
kamionem se podepsal poslední předávací protokol a na základě toho byla vystavena
faktura k 1. .4. 2014 od BRM-OIL, která se musí uhradit do 30ti dnů od vystavení)

-

byly odeslány dokumenty na fond (předávací protokol o převzetí a dovezení kompostérů,
fotodokumentace o vykládce, vzhledu kompostérů a umístění kompostéru mezi obyvatele,
kopie všech faktur s originál razítkem a podpisem včetně faktury od BRM-OIL)

-

po doložení všech zbylých dokumentů se může podat žádost o platbu, která by měla být
vyřízena do 14ti dnů

Momentálně se čeká na smlouvu ze SFŽP, která se musí podepsat a odeslat ihned zpět, protože na
základě zpětného doručení se může podat žádost o platbu dotace. SOM nezávisle na proplacení
dotace, může fakturu zaplatit.
Usnesení č. 21
Představenstvo SOM bere na vědomí upozornění předsedkyní SOM a bere na vědomí poslední
fázi projektu „Zajištění ekologického nakládání s biologicky rozložitelným komunálním
odpadem na území Svazku obcí Milevska“.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
V rámci diskuse vystupuje předsedkyně SOM Hana Kašparová a upozorňuje přítomné na
doplacení členských příspěvků SOM.

Ad 8)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.
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Ověřili:
Hana Kašparová

……………..….…………………………

Pavel Hroch

………….….…………………………….

Mgr. Josef Himl

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

