
 

 
                  

Z á z n a m 
z mimořádného jednání Rady regionu 

dne 28. 11. 2012 v 15:30 hodin,  
v zasedací místnosti Městského úřadu v Budovcově ulici 207 

 
 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, JUDr. Ondřej Veselý, Božena Havlíková, Pavel Hroch, 

Zdeněk Bárta, František Valvoda, Mgr. Ivana Očásková 
Omluveni:  Bc. Zdeněk Herout, Mgr. Milan Brunclík, Pavel Souhrada 
 
Po ukončení jednání Valné hromady SORP bylo zahájeno mimořádné jednání Rady regionu 
k následujícím operativním bodům. 
Program:  

1.) Náležitosti ukončení platnosti Mandátní smlouvy s Ing. Miroslavem Sládkem a úhrada 
příslušných faktur 

2.) Zajištění služeb závodního lékaře  
 

Jednání Rady regionu řídí předseda Rady regionu, Jaroslav Němejc. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 6 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovateli záznamu byli jmenováni JUDr. Ondřej Veselý.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Hlasování o pověření k zápisu a jeho ověření: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Program byl navržen v členění, viz výše.  
Hlasování o programu: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
1.) Náležitosti ukončení platnosti Mandátní smlouvy s Ing. Miroslavem Sládkem a 

úhrada příslušných faktur 
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc informoval přítomné, že krátce po termínu 
uplynulého řádného jednání Rady regionu SORP, na kterém se mimo jiné dořešily formální 
nepřesnosti související s ukončením činnosti tajemníka SORP a byla také vypovězena 
příslušná mandátní smlouva s Ing. Miroslavem Sládkem (včetně související plné moci), 
obdržela kancelář svazku faktury zaslané Ing. Miroslavem Sládkem vystavené za měsíce 
srpen, září a říjen, a to na fixní částku 15.500,-Kč za každý měsíc. Členy Rady regionu tento 
fakt velmi překvapil, ale souhlasně konstatovali, že formální nepřesnosti podoby ukončení 
činnosti tajemníka SORP, tento možný výklad a aplikaci Mandátní smlouvy mezi SORP a 
Ing. Miroslavem Sládkem mandatáři zřejmě umožňují, i když nebyl očekáván, a souhlasí 
s úhradou nezbytných nákladů. Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc přítomné 
současně informoval, že se s Ing. Miroslavem Sládkem setkal a projednal s ním konkrétní 
podobu finálního ukončení platnosti příslušné Mandátní smlouvy - zda bude ze strany 
mandatáře akceptována výpověď dohodou obou smluvních stran, tedy i k jakému datu, či 
bude nutno výpověď provést pouze ze strany SORP. Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc 
přítomným tlumočil variantu, kterou navrhuje Ing. Miroslav Sládek – pokračování jeho 
činnosti a platnosti Mandátní smlouvy, přičemž by byla pouze snížena fixní část odměny. 
Členové Rady regionu trvají na ukončení platnosti Mandátní smlouvy pokud možno dohodou, 
a to k nejbližšímu možnému termínu. 



Usnesení RR 46/28/11/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu finálního ukončení platnosti Mandátní 
smlouvy s Ing. Miroslavem Sládkem. Rada regionu pověřuje svého předsedu dořešit finální 
ukončení platnosti Mandátní smlouvy mezi Svazkem obcí regionu Písecko a Ing. Miroslavem 
Sládkem, a to ideálně k nejbližšímu možnému datu dohodou, zajistit o této variantě ukončení 
platnosti smlouvy písemný záznam v souladu s jejím zněním a pověřuje jej podpisem tohoto 
písemného záznamu. Rada regionu SORP souhlasí s úhradou nezbytných nákladů v souladu 
se zněním Mandátní smlouvy mezi Svazkem obcí regionu Písecko a Ing. Miroslavem 
Sládkem nárokovaných mandatářem.     
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
2. Zajištění služeb závodního lékaře  
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc informoval přítomné, o tom že v souladu 
s novými legislativními úpravami, vyvstane Svazku obcí regionu Písecko, jako 
zaměstnavateli, povinnost zajistit si pro účely vstupní prohlídky zaměstnanců služby 
závodního lékaře. Náklady na tuto vstupní prohlídku bude muset hradit svazek, budou tedy 
důležité nejen kvalita a fundovanost této služby, ale i její cena. Rada regionu tuto 
problematiku projednala a doporučila učinit příslušnou poptávku na tyto služby. 
Usnesení RR 47/28/11/12: 
Rada regionu SORP pověřuje kancelář SORP provést poptávku služeb závodního lékaře, a to 
v souladu s legislativou požadovaném rozsahu a s důrazem na výhodnost ceny poptávané 
služby.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
 
V Písku dne 3. 12. 2012 
 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Jaroslav Němejc  
 
 
 
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

JUDr. Ondřej Veselý 
Starosta Města Písku 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


