
 
 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání mimořádné Valné hromady 
 

konané dne 29. 7. 2011 

v zasedací místnosti Městského úřadu v Budovcově ulici 207 

 
Přítomni:   viz prezenční listina 
 
 
Program: 
 

1.) Projekt Veřejně prospěšných prací během druhého pololetí roku 2011   

2.) Zpráva o daňové kontrole 

3.) Hospodaření a plnění rozpočtu za první pololetí roku 2011 

 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc konstatoval, že na Valné hromadě je již při jejím 

zahájení přítomno 47 členů a je tedy usnášeníschopná.  
Za ověřovatele záznamu byli navrženi:  

• František Valvoda – starosta obce Záhoří  
• Pavel Souhrada – starosta obce Bernartice  

Záznam provede: Mgr. Ivana Očásková – sekretariát SORP 
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 
Program jednání byl navržen v členění, viz výše. 
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Projekt Veřejně prospěšných prací během druhého pololetí roku 2011  
Předseda SORP, pan Jaroslav Němejc, Ing. Václav Zobal a ředitel Úřadu práce JUDr. Jiří Brožák 
seznámili přítomné s průběhem projektu Veřejně prospěšných prací v roce 2011. Rozsah projektu 
VPP v rámci okresu Písek je z pohledu celé ČR mimořádný, např. je naprosto srovnatelný 
s rozsahem projektu VPP v rámci celého Plzeňského kraje. Během celé historie průběhu projektu 
Veřejně prospěšných prací na území okresu Písek se jeho administrace a financování 
přizpůsobovaly dle aktuálních požadavků příslušných dotačních titulů.  Od 1. 8. 2011 navíc na 
Úřadu práce Písek dochází ke změnám – končí ekonomické středisko. V rámci stávajících dotačních 
titulů vhodných na financování projektu VPP je preferováno zaměstnávání osob, které se dosud 
takových projektů nezúčastnily. Tento aspekt je nyní v rámci projektů VPP důsledně poskytovateli 
dotace monitorován. Snahou Úřadu práce a Svazku obcí regionu Písecko je vytvořit maximum 
možných pracovních míst, kolik příslušné dotační tituly umožňují. První část těchto projektů bude 
probíhat do 30/9 či 31/10 a zahrne cca 120 pracovních míst s výplatou 8tis. Kč na jedno příslušné 
místo. Druhá část bude trvat do 28/2 roku 2012. Celkem bude možno během trvání těchto projektů 
zaměstnat cca 280 pracovníků. Projekty současně umožňují záměnu případných „nespolehlivých“ 
pracovníků za pracovníky nové. Financování bude zajištěno z různých zdrojů ČR i EU. Zejména 
evropská část financování je podrobena důslednému monitorování a sledování potřebných 
indikátorů, např. žádný z pracovníků nesmí být zaměstnán opakovaně. Snahou ÚP je využít 
k financování zejména evropských dotačních titulů. Aktuální počet zaměstnaných pracovníků v  



projektu VPP činí cca 81. Termín nástupu v rámci nově otevřených projektů činí 1/8. Záloha na 
financování bude činit 10tis. Kč, poplatek za administraci kanceláři VPP SORP 600,-Kč za 
zaměstnance a příslušný měsíc. V pondělí 1/8 budou veškeré náležitosti projektu připraveny. 
Současně byly představeny také možné modely výplaty mezd (platby příslušných odvodů).      
Usnesení 15/29/07/11 
Valná hromada bere na vědomí informaci Úřadu práce Písek o podmínkách projektu Veřejně 
prospěšných prací pro druhé pololetí roku 2011. 
Valná hromada schvaluje příspěvek na administraci projektu VPP ve výši 600Kč na pracovníka a 
příslušný měsíc. 
Valná hromada schvaluje dohody mezi SORP a Úřadem práce a zmocňuje předsedu SORP k jejich 
podpisu.  
Valná hromada schvaluje výplatu mezd dle předloženého modelu C) 
Valná hromada schvaluje příspěvek na výplatu 1. mzdy ve výši 10.000,-Kč. 
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 
 
2. Zpráva o daňové kontrole 
Během měsíce července probíhala daňová kontrola z Finančního úřadu projektu VPP za rok 2010. 
Závěr této kontroly je, že administrace projektu proběhla v naprostém pořádku a kontrolní orgán 
neměl žádných připomínek.  
Usnesení 16/29/07/11 
Valná hromada SORP bere na vědomí výsledky daňové kontroly projektu VPP v roce 2010 
provedené Finančním úřadem v Českých Budějovicích.  
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Hospodaření a plnění rozpočtu za první pololetí roku 2011 
Paní účetní Alena Lišková informovala přítomné o hospodaření a plnění rozpočtu SORP na první 
pololetí roku 2011. Hospodaření je mírně přebytkové a rozpočet je naplňován. 
Usnesení 17/29/07/11 
Valná hromada SORP bere na vědomí předložené informace o hospodaření SORP a plnění rozpočtu 
za první pololetí roku 2011.  
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 
 
V Písku 5. srpna 2011 
 
Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
 
Ing. Miroslav Sládek 
 
 

 

Jaroslav Němejc 
předseda Rady regionu SORP 
 

 

František Valvoda  
starosta obce Záhoří 
 

 

Pavel Souhrada  
starosta obce Bernartice 
 

 

Mgr. Ivana Očásková  
sekretariát SORP 
 

 

 


