
 
 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
konané dne 23. 5. 2013 

v zasedací místnosti Městského úřadu v Budovcově ulici 207 

 
Přítomni:   viz prezenční listina 
Hosté:  JUDr. Jiří Brožák - ředitel Úřadu práce 
   
Program: 

1.) Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba    
2.) Schválení závěrečného účtu za rok 2012, včetně informace o přezkumu hospodaření 
3.) Inventarizace k 31. 12. 2012 
4.) Schválení účetní závěrky za rok 2012 
5.) Aktualizace stanov a vnitřní organizační směrnice SORP 
6.) Revitalizace Orlické nádrže 
7.) Otavská cyklostezka 
8.) Různé 
       Předseda Rady regionu, Jaroslav Němejc, konstatoval v době začátku, tj. v 10:00 hod, že 

Valná hromada není usnášeníschopná. Proto vyčkal dle stanov 30 minut a po té svolal další Valnou 
hromadu s nezměněným programem. Po této době rozhoduje o hlasování nadpoloviční většina 
přítomných hlasů. V tuto chvíli bylo přítomno v sále již 36 starostů.  
Za ověřovatelky záznamu byly navrženy:  

• Božena Havlíková – starostka obce Drhovle 
• Marcela Vašínová – starostka obce Cerhonice  

Záznam provede: Mgr. Ivana Očásková – sekretariát SORP 
Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 
Program jednání byl navržen v členění, viz výše. 
Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba 
Předseda SORP, pan Jaroslav Němejc, a ředitel Úřadu práce JUDr. Jiří Brožák seznámili přítomné 
s průběhem projektů Veřejné služby a Veřejně prospěšných prací v roce 2013. JUDr. Brožák 
představil i stručné meziroční srovnání průběhu těchto projektů.  Na Písecku jsou Veřejně prospěšné 
práce využívány nejvíce a výrazně vedeme i v počtu zapojených pracovníků, a to v rámci celého 
Jihočeského kraje. Finance na tyto projekty jsou i pro letošní rok velmi limitované. Na konci roku 
2012 předal SORP ÚP požadavky na optimální počet pracovníků pro jednotlivé obce. Úřad práce se 
následně snažil vyhovět požadavkům obcí. V rámci různých projektů, které jsou uzavírány na dobu 
určitou, je tak nyní zaměstnáno celkem již 120 pracovníků. K 30. červnu končí první projekt, 
v rámci kterého bylo vytvořeno 16 pracovních míst. Některé další projekty poběží do listopadu, jiné 
do konce roku a některé i déle. Pracovníci Úřadu práce provádějí i kontroly výkonu Veřejně 
prospěšných prací na místě. Rozjíždí se také tzv. projekt „Brnkačka“. Na podnět přítomných členů 
Valné hromady byla diskutována možnost zaměstnávání pracovníků v rámci projektů. Snadnější 
bylo pro ty uchazeče, kteří se zapojili alespoň po dobu jednoho měsíce do výkonu Veřejné služby. 
Ti co na tuto nabídku nereflektovali, pak byli v nevýhodě a museli být registrováni na Úřadu práce 
po dobu alespoň pěti měsíců. 



Usnesení 01/23/05/13 
Valná hromada bere na vědomí informace o průběhu projektů Veřejně prospěšných prací a Veřejné 
služby v roce 2013. 
Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 
 
2. Schválení závěrečného účtu za rok 2012, včetně informace o přezkumu hospodaření 
Předseda Rady regionu SORP, pan Jaroslav Němejc, a paní Alena Lišková seznámili přítomné 
se Závěrečným účtem Svazku obcí regionu Písecko sestaveným za rok 2012, včetně zprávy o 
přezkumu hospodaření. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný 
účet byl vyvěšen na úředních deskách a zveřejněn na elektronických úředních deskách členských 
obcí. K závěrečnému účtu nebyly podány žádné připomínky.  
Usnesení 02/23/05/13 
Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření svazku a Závěrečný účet za rok 2012, a to bez 
výhrad. 
Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Inventarizace k 31. 12. 2012 
Byla provedena inventarizace majetku k 31. 12. 2012. Předseda Rady regionu SORP Jaroslav 
Němejc přítomné seznámil s obsahem zápisu z jednání inventarizační komise, viz příloha.  
Usnesení 03/23/05/13 
Valná hromada schvaluje zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a 
závazků k 31. 12. 2012 
Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Schválení účetní závěrky za rok 2012 
Předseda Rady regionu SORP, pan Jaroslav Němejc, a paní Alena Lišková seznámili přítomné 
s návrhem účetní závěrky za rok 2012. 
Usnesení 04/23/05/13 
Valná hromada schvaluje účetní závěrku SORP za rok 2012. 
Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Aktualizace stanov a vnitřní organizační směrnice SORP 
Vzhledem k tomu, že účast zástupců obcí na Valné hromadě k odsouhlasení tohoto bodu není 
dostatečná (tj. alespoň 3/5), nebyl tento bod projednáván. 

 
6. Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc a Mgr. Ivana Očásková seznámili přítomné s postupem 
projektu „Revitalizace Orlické nádrže“. K výraznému posunu došlo u projektů ČOV a kanalizace 
v členských obcích. V rámci aktuálně vyhodnocené 39. výzvy OPŽP, byly podpořeny projekty obcí 
Jetětice, Branice, Oslov a do zásobníku projektů byl zařazen projekt Smetanovy Lhoty. Přiznána 
byla také podpora Jihočeského kraje v rámci POV 7. Díky tomu bude možno připravit dokumentace 
k územnímu řízení pro obce Vlastec, Nerestce a Kovářov (místní část Zahořany). V letošním roce je 
také intenzivnější práce Vědecké rady. V současné době je připravován návrh podoby zadání Studie 
proveditelnosti, a to jak z pohledu odborné, tak i věcné správnosti a také budoucí využitelnosti této 
studie v praxi.  
Usnesení 05/23/05/13 
Valná hromada SORP bere na vědomí informace o průběhu projektu „Revitalizace Orlické nádrže“.  
Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
 



7. Otavská cyklostezka 
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc přítomné informoval o tom, že projekt výstavby 
dalšího úseku Otavské cyklostezky, Kestřany – Putim podaný do 23. výzvy ROP byl podpořen, a to 
ve výši 85% uznatelných nákladů. Do kanceláře SORP byl již i doručen návrh smlouvy.   
Usnesení 06/23/05/13 
Valná hromada bere na vědomí informace o stavu projektu, schvaluje Smlouvu o podmínkách 
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a pověřuje předsedu 
SORP jejím podpisem 
Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 
  
8. Různé: 
a.)  Žádost o přezkum hospodaření za rok 2013 JčK do 30. 6. 2013 
Je navrhováno realizovat opět přezkum hospodaření SORP za rok 2013 prostřednictvím pracovníků 
ekonomického odboru KÚ JčK. Žádost o jeho provedení bude na KÚ JčK zaslána nejpozději 
v červnu. 
Usnesení 07/23/05/12 
Valná hromada SORP pověřuje sekretariát SORP zaslat žádost o provedení přezkumu hospodaření 
svazku obcí za rok 2013 na ekonomický odbor JčK v termínu do 30. 6. 2013 
Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 
b.) Vystoupení ze SMOJK 
Předseda Rady regionu SORP, Jaroslav Němejc, přítomným navrhl zvážit vystoupení SORP ze 
Svazu měst a obcí jihočeského kraje (SMOJK). Hlavními důvody je, že členství je poměrně 
nákladné a SORP za uplynulý rok příliš výhod členství nevyužil. 
Usnesení 08/23/05/12 
Valná hromada schvaluje vystoupení Svazku obcí regionu Písecko ze SMOJK. 
Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 
c.) Revizní komise 
Předseda Revizní komise pan Slavomír Harbáček přednesl zprávu z jejího jednání uskutečněného 
dne 22. 5. 2013. 
Usnesení 09/23/05/13 
Valná hromada SORP bere na vědomí zprávu revizní komise.   
Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 
d.)     POV JčK 
Předseda Rady regionu SORP, Jaroslav Němejc, přítomné informoval, že pro rok 2013 bylo svazku 
přiznáno v rámci POV 6 celkem 150tis. Kč a v rámci POV 7 pak 265tis. Kč. 
 
   V Písku 30. května 2013 
Kontroloval: Jaroslav Němejc  
 
Jaroslav Němejc 
předseda Rady regionu SORP 
 

 

Božena Havlíková 
starostka obce Drhovle 
 

 

Marcela Vašínová 
starostka obce Cerhovnice 
 

 

Mgr. Ivana Očásková  
sekretariát SORP 
 

 

 


