
 
 
 
 

                                            Z Á Z N A M 

z jednání mimořádné valné hromady 
 

konané dne 13. 1. 2016 od 11 hod v zasedací místnosti M ěÚ Písek, Budovcova 207 

 
Přítomni:  Viz. prezenční listina 
 
Předseda Rady regionu Ing. Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání 
mimořádné Valné hromady a konstatoval, že v době zahájení v 11 hod Valná hromada není 
usnášeníschopná (přítomno 41 členů – není přítomno 60% členů svazku). Z toho důvodu byla 
Valná hromada odročena o 30 minut.  
Předsedající poté informoval o zahájení realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
SO ORP Písek a aktuálním stavu projektu Veřejně prospěšné práce. Následně informoval o 
projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ (Orlicko čistější) – vývoj od roku 2008 (uzavření 
smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi SORP a JčK) do současnosti (mj. neschválení prominutí 
vratky Zastupitelstvem JčK dne 17.12.2015, následně výzva radní JčK H. Tůmové k vrácení 
částky 982 068 Kč na účet Jihočeského kraje do 15. ledna 2016), a důvody svolání mimořádné 
valné hromady.  
 
Pan Kosík navrhl zaslat smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi SORP a JčK členským obcím 
svazku.   
 
Předsedající dále informoval o výsledcích dnešního jednání Rady regionu a variantách dalšího 
postupu:   
1. požádat Zastupitelstvo JčK o posečkání vrácení částky a možnosti splácení částky 982 068 
Kč ve formě splátkového kalendáře na období 5 let v pravidelných kvartálních splátkách.  
2. požádat Zastupitelstvo JčK o odložení výkonu rozhodnutí, svazek si není vědom porušení 
smlouvy o příspěvku, možné podání žádosti o přezkum rozhodnutí soudem. 
Rada regionu navrhuje valné hromadě variantu č. 1 (hlasování členů Rady 5:4).   
 
Dále probíhala diskuse ohledně neuznatelných nákladů z příspěvku JčK (o jaké náklady se 
jedná, důvody neuznání ze strany JčK), splátkový kalendář, možné zdroje financování splátek 
- zapojili se p. Lang, Sládek, Kosík, Radosta.  
 
V 11.30 předsedající informoval o svolání náhradní valné hromady, přítomno 42 členů, 
usnesení se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.  
 
Dále probíhala diskuse – činnost paní Očáskové pro obce, postup dokladování čerpání 
příspěvku na KÚ JčK, uskutečněná jednání se zástupci JčK/KÚ JčK, zodpovědnost 
představitelů/zaměstnanců SORP zapojených do projektu, varianta splátky–možné zdroje: 
mimořádné příspěvky obcí, příjmy z činnosti svazku, aktuální stav financí svazku, možné 
omezení financování projektů/činností svazku, délka splátkového kalendáře. Do diskuse se 
zapojili se p. Češka, Sládek, Radosta, Hašek, Kašparová, Souhrada, Poláčková, Matoušková, 
Maksa, Harbáček.  
 



Dále probíhala diskuse k formulaci možného usnesení k tomuto bodu.  
  
Předsedající následně navrhl dodatečně schválit za zapisovatele Vladimíra Dryeho a 
ověřovatele zápisu paní Hanu Kašparovou a pana Miroslava Sedláčka. 
Usnesení č.1/2016: Valná hromada schvaluje zapisovatele Vladimíra Dryeho a 
ověřovatele zápisu paní Hanu Kašparovou a pana Miroslava Sedláčka. 
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
Předsedající navrhl dodatečně schválit program jednání mimořádné valné hromady s jediným 
bodem Revitalizace Orlické nádrže – vyúčtování krajského příspěvku.  
Usnesení č.2/2016: Valná hromada schvaluje program jednání mimořádné valné 
hromady.  
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 zdržel se  
 
Dále předsedající představil po diskusi návrh usnesení k bodu jednání Revitalizace Orlické 
nádrže – vyúčtování krajského příspěvku:  
Usnesení č.3/2016:  
1. Valná hromada bere na vědomí informaci o výsledku jednání Zastupitelstva kraje dne 
17. prosince 2015 pod č. usnesení 412/2015/ZK-20. 
2. Svazek obcí regionu Písecko žádá Zastupitelstvo Jihočeského kraje o posečkání vrácení 
částky 982 068 Kč. 
3. Svazek obcí regionu Písecko žádá Zastupitelstvo Jihočeského kraje o schválení 
možnosti splácení částky 982 068 Kč ve formě splátkového kalendáře na období 5 let 
v pravidelných kvartálních splátkách (v měsících březen, červen, září, prosinec ve výši 
49 103,40 Kč). 
Hlasování: 40 pro, 1 proti, 1 zdržel se 
 
P. Bárta dále navrhl v případě, že byly doloženy doklady k vyúčtování nedostatečně, vymáhat 
škodu po zodpovědných osobách.  P. Souhrada navrhl vyčkat na další rozhodnutí JčK v této 
věci. 
Předsedající následně předložil návrh usnesení k této věci: 
Usnesení č.4/2016: Valná hromada ukládá Radě regionu zkompletovat doklady 
k projektu Orlicko čistější.  
Hlasování: 41 pro (v té době přítomných), 0 proti, 0 zdržel se  
 
Předsedající následně poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 12.25 hod.  

 
 

Zapsal: Vladimír Drye 
 
Ověřil/-a:  
 
 
………………………… 
Hana Kašparová 
 
 
 
………………………… 
Miroslav Sedláček 



 
 

……………………………… 
 

Miroslav Sládek 
Předseda Rady regionu SORP 


