Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 10. 3. 2014 od 9:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí. Kašparová, p. Hroch, p. Češka, p. Souhrada, p. Himl, p. Maksa, p.
Třeštík

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Meziobecní spolupráce
5) Záměr na propagaci v roce 2014
6) Příprava valné hromady
7) Doplňující body
8) Diskuze
9) 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. Ing.
Miroslav Maksa a p. Mgr. Martin Třeštík.
Usnesení č. 8
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová seznamuje přítomné s programem představenstva a navrhuje
tyto doplňující body:
Db 1) Informace z ÚP – Ing. Jiří Dráb
Db 2) Kompostéry
Db 3) Toulava
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Usnesení č. 9
Představenstvo SOM schvaluje doplňující body programu představenstva a schvaluje doplněný
program jednání.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
Pavel Hroch vyzývá přítomné o účast na pracovní jednání Realizačních týmů v rámci projektu
„Podpora meziobecní spolupráce“ Svazu měst a obcí ČR na území Jihočeského kraje (MOS) ve
Vodňanech dne 14. 3. 2014 od 11:00 hod., kde by se měl sejít jeden zástupce našeho
Realizačního týmu a jeden zástupce z řad motivujících starostů našeho ORP. Vzhledem k tomu,
že ostatní přítomní mají v onen den sjednané jiné schůze, takže se jednání zúčastní koordinátorka
Bc. Monika Hrochová a starosta Kovářova Pavel Hroch.
Dále navrhuje častější schůze Realizačního týmu a Řídící skupiny, alespoň 1x za 14 dní.
Usnesení č. 10
Představenstvo SOM bere na vědomí účast Bc. Moniky Hrochové a Pavla Hrocha na pracovním
jednání a souhlasí s konáním schůzí 1x za 14 dní.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Na základě podání projektu „Ucelená propagace mikroregionu Milevsko a poradenská činnost
pro Svazek obcí Milevska v roce 2014“ bude vytvořena pracovní skupina týkající se propagace
mikroregionu. Pracovní skupina: Hana Kašparová za SOM, Mgr. Martin Třeštík, Ing. Miroslava
Houžvičková nebo Bc. Vít Kratochvíl. První schůze je domluvena na 19. 3. 2014 od 8:00 hod. na
MÚ v kanceláři pana M. Třeštíka.
Pavel Hroch navrhuje letáky, pohledy o každé obci.
Usnesení č. 11
Představenstvo SOM souhlasí s vytvořením pracovní skupiny týkající se propagace
mikroregionu Milevsko a bere na vědomí podané návrhy p. Hrocha.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6)
Z důvodu nemoci pana starosty obce Osek Pavla Procházky se bude valná hromada SOM konat
20. 3. 2014 od 16:00 hod. v Kovářově v Restauraci Na Křižovatce.
Program na VH SOM:
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1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Prezentace hostů
-

Úřad práce – Ing. Jiří Dráb

-

Jihočeská televize

-

Informace o MAS SP (Vzdělávání MAS, projekt „Animace“, tvorba IRS podle metody SCLLD)
– Pavel Hroch

-

Projekt „Meziobecní spolupráce“, REGIONTOUR 2014 – Bc. Monika Hrochová

-

Prezentace o Toulavě – Bc. Vít Kratochvíl

-

MÚ Milevsko „Vzděláváním lidských zdrojů ke zvýšení efektivity“ – Ing. František Troják
(jednotliví lektoři)

5) Informace o projektech SOM
6) Diskuze
7) Závěr
Následující valná hromada by se měla konat v červnu 2014 v obci Osek, pokud zdravotní stav
pana starosty Pavla Procházky dovolí.
Usnesení č. 12
Představenstvo SOM souhlasí se změnou místa konání valné hromady SOM a souhlasí
s programem VH SOM. Představenstvo SOM bere na vědomí prezentace hostů a bere na
vědomí místo příští VH SOM.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
Db 1) Informace z ÚP – Ing. Jiří Dráb

VPP (veřejně prospěšné práce) vycházejí v roce 2014 na každou obec zhruba jeden člověk.
Vzniknou nové dohody, které budou na 6 měsíců.
Veřejná služba, která byla zrušena v minulém roce 2013, tak je letos nová služba (APP), kdy lidé
mohou být zaměstnáni od května na 3 měsíce na DPP (dohoda o provedení práce) 60 Kč/1 hod. =
30 hod. za měsíc. APP se týká pouze osob, které jsou více jak 1 rok zaevidováni na úřadu práce
nebo pobírají dávky v hmotné nouzi. Zpracování mezd těchto lidí by zpracovával SOM a ne
samotné obce.
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Usnesení č. 13
Představenstvo SOM bere na vědomé podané informace z ÚP a souhlasí se zpracováním mezd
Svazkem obcí Milevska.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 2) Kompostéry

Ukončena spolupráce s firmou LIMEX CB a.s., Střížkovská 3, 180 00 Praha 8, IČ: 26030845 a
nově je navázána spolupráce s firmou LEGRO Consult s.r.o., U Výstaviště 1485, 370 05 České
Budějovice, která měla na starost výběrové řízení. Ve výběrovém řízení zvítězila firma BRMOIL, s.r.o a na druhém místě Agrozet ČB, a.s., kde byl rozhodující parametr cena. Firma se
rovněž postará o monitoring projektu. Lhůta pro odvolání proběhla, došlo k podpisu smlouvy
s dodavatelem, součástí smlouvy byl podepsán i dodatek na dodání 1692 ks kompostérů o objemu
700-800l na jaře roku 2014 (tj. do 31. 3. 2014). Dále bude následovat odeslání dokumentů na
fond. SOM bude čekat na vyjádření fondu k formě financování (2 varianty – fond zašle peníze
předem nebo až po realizaci). Předpokládaným termínem rozdělení kompostérů (1692 ks) mezi
lidi je jaro 2014. Asistentka SOM Bc. Jana Máchová, DiS. kontaktuje pana Nováka z LEGRA,
který má tento projekt na starosti, aby podal informace o poslední fázi projektu.
Usnesení č. 14
Představenstvo SOM bere na vědomé informace k projektu „Kompostéry“ a bere na vědomí
kontaktování pana Nováka z LEGRA.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 3) Toulava

Ing. Miroslav Maksa, který zastupuje Svazek obcí Milevsko v projektu „Toulava“, přítomné
informuje o aktuálním stavu projektu. Webové stránky Toulava jsou zpuštěné a bohužel se
nezúčastnil posledního jednání, které se týkalo financování, takže nemá více informací.
Pavel Hroch vystupuje jako předseda MAS SP, která spolupracuje na realizaci tohoto projektu a
informuje o putovních výstavách s vítěznými fotografiemi fotosoutěže „Vyfoť Toulavu i Ty“.
Putovní výstava dorazí i do Milevska, kdy bude zahájena vernisáží v sobotu 29. 3. 2014 od 17:00
hod., samozřejmě jsou všichni zváni.
Usnesení č. 15
Představenstvo SOM bere na vědomé podané informace k projektu „Toulava“ a děkuje za
pozvání na vernisáž.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 8)
V rámci diskuse vystupuje Pavel Hroch a poukazuje na zastaralé aktuality na webových
stránkách SOM a MAS SP.
Usnesení č. 16
Představenstvo SOM bere na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 9)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.

Ověřili:
Hana Kašparová

……………..….…………………………

Ing. Miroslav Maksa

………….….…………………………….

Mgr. Martin Třeštík

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

