
 

 

 

 

                                            Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
 

konané dne 25. 5. 2016 od 16 hod v Seniorském domě v Písku 

 

Přítomni: Viz. prezenční listina 

Hosté: Ing. Jaroslava Kučerová - ředitelka Seniorského domu Písek, Mgr. Martina Mikátová -

vedoucí Seniorského klubu Písek 

 

1. Úvod 

Předseda Rady regionu Ing. Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání 

Valné hromady a konstatoval, že v době zahájení v 16 hod Valná hromada není 

usnášeníschopná. Z toho důvodu byla Valná hromada odročena o 30 minut. Následně uvítal 

Ing. Jaroslavu Kučerovou, ředitelku Seniorského domu Písek, která přivítala přítomné 

v prostorách Seniorského domu Písek a představila poskytované služby. Dále předala slovo 

Mgr. Martině Mikátové, vedoucí Seniorského klubu Písek, která představila poskytované 

služby - terénní pečovatelská služba. Dále probíhala diskuse a dotazy k tomuto bodu.  

Po ukončení diskuse v 16.35 hod předsedající poděkoval hostům za podání informací a navrhl 

zahájit náhradní valnou hromadu s tím, že usnesení se přijímají nadpoloviční většinou 

přítomných členů svazku (přítomno 30 zástupců obcí + 2 osoby zastupující pověřeného 

zástupce obce na základě plné moci).  

Předsedající následně navrhl jako zapisovatele Vladimíra Dryeho (dále tajemník) a ověřovatele 

zápisu paní Ivanu Dolejškovou a pana Vladimíra Boučka.  

Následně předsedající seznámil přítomné s programem Valné hromady:  

1. Úvod 

2. Prezentace Seniorského domu Písek  

3. Zpráva inventarizační komise 

4. Zpráva revizní komise  

5. Závěrečný účet za rok 2015 

6. Účetní závěrka za rok 2015 

7. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější 

8. Veřejně prospěšné práce 2016  

9. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek 

10. Společně na Písecku – POV Jihočeského kraje 2016  

11. Centra společných služeb - projekt SMO ČR  

12. Různé 

13. Závěr 

Návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.  

Usnesení č. 9/2016: Valná hromada SORP schvaluje zapisovatele Vladimíra Dryeho, 

ověřovatele zápisu paní Ivanu Dolejškovou a pana Vladimíra Boučka a program valné 

hromady. 

Hlasování: 32:0:0            

 

2. Zpráva inventarizační komise 



Předsedající předal slovo Jiřímu Bláhovi, předsedovi inventarizační komise, který informoval 

o uskutečněném jednání inventarizační komise dne 18.1.2016 a seznámil přítomné se zprávou 

inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků svazku k 31.12.2015.  

Usnesení č.10/2016: Valná hromada SORP schvaluje zprávu inventarizační komise o 

provedené inventarizaci majetku a závazků svazku k 31.12.2015. 

Hlasování: 32:0:0 

 

3. Zpráva revizní komise 

Předsedající předal slovo Ing. Jaroslavě Strnadové, předsedkyni revizní komise, která 

informovala o uskutečněném jednání revizní komise dne 26.4.2016 a seznámila přítomné se 

zprávou revizní komise:   

- Kontrola hospodaření a vedení účetnictví svazku obcí (stav březen 2016) – závěr: 

nebyly zjištěny nedostatky   

- Kontrola záznamů a plnění usnesení Valné hromady a Rady regionu za období listopad 

2015 až duben 2016 – závěr: tajemníkovi uloženo zjistit aktuální stav plnění usnesení 

týkající se kompletace dokumentace k projektu Orlicko čistější a předání všech 

projektových dokumentací souvisejících s projektem a informovat valnou hromadu o 

aktuálním stavu  

Dále informovala, že se revizní komise zabývala také aktuální situací ve věci vrácení části 

příspěvku JčK na projekt Orlicko čistější. Členové komise se domnívají, že vzhledem k stavu 

financí svazku mělo již být zahájeno splácení.   

 

Tajemník následně informoval o zjištěném stavu ohledně dokumentace:  

Projektové dokumentace spolufinancované z příspěvku Orlicko čistější – fyzicky předány na 

obce vč. smluvního vypořádání, v evidenci majetku svazku je stále projekt ČOV a kanalizace 

Čížová Nová Ves (spolufinancovaný z příspěvku Orlicko čistější).  

Projektové dokumentace spolufinancované z Programu obnovy venkova JčK – fyzicky předány 

na obce, v evidenci majetku svazku jsou stále projekty ČOV a kanalizace Vráž a Branice – jsou 

uzavřeny smlouvy o partnerství a spolupráci z roku 2010, nebyly uzavřeny dohody o finálním 

vypořádání při předání PD.  

Na příštím jednání Rady regionu bude podán návrh na vyřazení majetku, resp. na převod 

majetku a smluvní vypořádání.  

 

Předsedající reagoval na připomínku ohledně pozdržení splácení s tím, že Rada regionu 

navrhuje uzavřít Dohodu a zahájit splácení části příspěvku, podrobněji bude vysvětleno v bodě 

7.  

 

Usnesení č.11/2016:  

1) Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 b) zprávu revizní komise. 

2) Valná hromada SORP ukládá Radě regionu provést konečné vypořádání projektových 

dokumentací na ČOV a kanalizace dle seznamu uvedeného v majetku svazku.  

Hlasování: 32:0:0 

 

4. Závěrečný účet svazku za rok 2015 

Předsedající předal slovo účetní svazku paní Aleně Liškové, která seznámila přítomné se 

závěrečným účtem svazku za rok 2015. Závěrečný účet vč. zprávy o přezkumu hospodaření a 

sestav z účetnictví za rok 2015 byl členským obcím rozeslán v předstihu za účelem zveřejnění 

na úředních deskách obcí minimálně po dobu 15 dnů před projednáním. Po tuto dobu nebyly 

vzneseny připomínky. 



Usnesení č.12/2016: Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 f) 

závěrečný účet svazku za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením svazku za rok 

2015 bez výhrad.  

Hlasování: 31:0:0 (v té době přítomných) 

 

5. Účetní závěrka svazku za rok 2015 

Účetní svazku paní Alena Lišková seznámila přítomné s účetní závěrkou svazku za rok 2015. 

Usnesení č.13/2016: Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 b) 

účetní závěrku svazku za rok 2015.  

Hlasování: 32:0:0 

 

6. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější 

Předsedající shrnul kroky a činnosti Rady regionu v návaznosti na usnesení valné hromady 

SORP v letošním roce vč. komunikace/jednání s vedením Jihočeského kraje a kompetentními 

odbory Krajského úřadu JčK. Rada regionu v souladu s usneseními valné hromady usilovala o 

dosažení příznivějších podmínek ve věci splácení části příspěvku, opakovaně byla vůči Kraji 

vyjádřena vůle SORP splatit dlužnou částku. Žádost o delší splátkový kalendář, resp. návrh o 

úpravu Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři předložený Krajem nebyl ze strany 

Kraje akceptován. Dle názoru Rady regionu byly vyčerpány dostupné možnosti a prostředky 

pro vyjednání příznivějších podmínek. Tudíž Rada regionu navrhuje valné hromadě uzavřít 

původní návrh Dohody zaslaný Krajem se splacením části příspěvku do října 2018 a uhradit 

splátky dle splátkového kalendáře dle návrhu Dohody. Mj. také z důvodu rizika zahájení 

daňového řízení a možného omezení příjmů financí a dotací na další projekty a činnosti svazku.  

Dále probíhala diskuse.  

 

P. Hašek se zeptal, zda se Rada regionu zabývala otázkou zodpovědnosti zástupců/pracovníků 

SORP v této věci.  

P. Radosta informoval o ustavení pracovní skupiny za účelem posouzení interních procesů a 

čerpání příspěvku na projekt. Dle dohody členů komise byl osloven externí posuzovatel (právní 

kancelář), jemuž byla předána dokumentace k projektu. Hlavní předběžné závěry dle aktuálních 

informací od právníka: zahájit splácení části příspěvku, škody po zodpovědných osobách 

nevymáhat – práce byla odvedena dle uzavřených smluv, z větší části je již promlčeno - v těchto 

případech je obvyklá promlčecí lhůta/právo na náhradu škody tři roky.  

 

Dále probíhala diskuse ohledně konkrétních výstupů a nákladů na projektové dokumentace 

čističek odpadních vod a kanalizací v rámci projektu Revitalizace Orlické přehrady 

(spolufinancování z POV Jihočeského kraje a z příspěvku Orlicko čistější).  

Do diskuse se zapojili p. Vituj, p. Sládek, paní Lišková, paní Dolejšková, p. Harbáček, p. Hašek.  

 

P. Radosta dále upřesnil postup Rady regionu ve věci pozdržení splácení části příspěvku 

v návaznosti na připomínky revizní komise. Shrnul kroky a činnosti Rady regionu od zahájení 

doplňování dokladů a vyúčtování vůči Kraji od dubna 2015 vč. komunikace/jednání s vedením 

Kraje, kompetentními odbory Krajského úřadu atd.  

Rada regionu usilovala o dosažení příznivějších podmínek ve věci splácení části příspěvku, ve 

návaznosti na usnesení Valné hromady, z toho důvodu nebylo dosud zahájeno splácení. 

V návaznosti na neakceptaci žádosti o 5-letého splátkové kalendáře Krajem a obdržení návrhu 

3-letého splátkového kalendáře od Kraje Rada navrhovala kompromisní řešení 4 roky (do konce 

roku 2019) – nebylo Krajem přijato.  

 



Dále probíhala diskuse ohledně uzavření Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři 

předložený Krajem, podmínek splácení, zahájení splácení, možnosti aktualizace splátkového 

kalendáře.  

Do diskuse se zapojili p. Korejs, p. Sládek, paní Lišková, paní Kašparová, paní Strnadová, p. 

Souhrada.  

Závěr diskuse byl formulován do usnesení. 

 

Usnesení č. 14/2016:  

1. Valná hromada SORP souhlasí se splátkami vratky zálohy příspěvku na projekt 

Orlicko čistější ve výši 982 068 Kč Jihočeskému kraji v souladu s usnesením 

Zastupitelstva Kraje č. 28/2016/ZK-21 ze dne 25.2.2016, tj. s úplným splacením 

vratky do 3 let od podpisu Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři s tím, 

že první splátka bude poukázána na účet Jihočeského kraje do 10 dnů od podpisu 

Dohody.  

2. Valná hromada SORP zmocňuje předsedu a místopředsedu Rady regionu 

k podpisu této Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři s Jihočeským 

krajem.  

Hlasování: 31:0:0 (v té době přítomných)  

 

7. Veřejně prospěšné práce 

Předsedající informoval o aktuálním stavu projektu Veřejně prospěšné práce – aktuální počet 

zaměstnanců (143), výhled na nejbližší období.  

Usnesení č. 15/2016: Valná hromada bere na vědomí informace o průběhu projektu 

Veřejně prospěšné práce. 

Hlasování: 31:0:0 (v té době přítomných)  

 

8. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek 

Tajemník informoval o postupu realizace projektu a plánovaných aktivitách na nejbližší období. 

Projekt zahájen v lednu 2016, dotace schválena v dubnu, finanční podpora z EU fondů (OP 

Výzkum, vývoj, vzdělávání), předpoklad uzavření Rozhodnutí o poskytnutí dotace červen 

2016, náklady jsou uznatelné z dotace od zahájení projektu.  

V rámci projektu probíhají mj. vzdělávací akce pro ZŠ a MŠ z Písecka, diskusní skupiny 

(zástupci/pracovníci ZŠ a MŠ, zřizovatelé škol, organizace zájmového a neformálního 

vzdělávání), průběžně je zpracováván strategický dokument, sběr investičních záměrů v území, 

probíhají terénní aktivity v území atd.  

Usnesení č. 16/2016: Valná hromada bere na vědomí informace o průběhu projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek.  

Hlasování: 31:0:0 (v té době přítomných)  

             

9. Společně na Písecku – POV Jihočeského kraje 2016 

Tajemník informoval o postupu realizace projektu a plánovaných aktivitách na nejbližší období 

- schválená dotace 60 tis. Kč, provedena úprava tzv. parametrů oproti stavu v podávané žádosti. 

V rámci projektu je mj. plánováno 5 vzdělávacích akcí – aktuálně školení pro starosty 25.5, 

vzdělávací akce pro knihovníky 2.6.,  zbývající proběhnou na podzim. 

Usnesení č. 17/2016: Valná hromada bere na vědomí informace o průběhu projektu 

Společně na Písecku.  

Hlasování: 31:0:0 (v té době přítomných)  

 

10. Centra společných služeb - projekt SMO ČR 



Tajemník informoval o projektu Svazu měst a obcí ČR „Centra společných služeb obcí“. Jedná 

se o celorepublikový projekt SMO ČR, částečná návaznost na projekt „Obce sobě“, finanční 

podpora z EU fondů (OP Zaměstnanost) do roku 2019. Dále podány informace o 

předpokládaném obsahu projektu (náplň činnosti center, personální obsazení, financování, 

zahájení činnosti atd.). SORP je zařazen do seznamu budoucích partnerů. Zahájení činnosti 

centra se odvíjí se dle dalšího postupu SMO, 31.5. proběhne setkání k projektu v Praze, kde 

budou podány informace k dalšímu postupu.  

Usnesení č. 18/2016: Valná hromada bere na vědomí informace o projektu Svazu měst a 

obcí ČR „Centra společných služeb“.  

Hlasování: 31:0:0 (v té době přítomných)  

 

11. Různé 

Předsedající informoval o zřízení datové schránky svazku.  

 

12. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za účast a pozval je na další řádnou valnou hromadou 

plánovanou na 9.11.2016 v Milevsku. 

Valná hromada byla ukončena v 18.30 hodin. 

 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

Ověřil/-a:  

 

 

 

………………………… 

Ivana Dolejšková 

 

 

 

………………………… 

Vladimír Bouček  

 

……………………………… 

 

Miroslav Sládek 

Předseda Rady regionu SORP 


