ZÁZNAM
z jednání Valné hromady
konané dne 4. 11. 2015 od 11 hod v Domě Kultury v Milevsku
Přítomni: Viz. prezenční listina
Hosté: JUDr. Jiří Brožák, Ing. Jiří Dráb – Úřad práce Písek
Předseda Rady regionu Ing. Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání
Valné hromady a konstatoval, že v době zahájení v 11 hod Valná hromada není
usnášeníschopná. Z toho důvodu byla Valná hromada odročena o 30 minut. Následně uvítal p.
Zdeňka Herouta, který představil domácí hospic Athelas.
Předsedající navrhnul v 11.15 hod zahájit valnou hromadu, schvalování usnesení však proběhne
následně (až po čase 11:30) s ohledem na usnášeníschopnost valné hromady.
Předsedající následně přešel k plánovanému bodu 1 valné hromady.
Po projednání bodu 1 v 11.50 hod předsedající konstatoval, že náhradní valná hromada přijímá
usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů svazku. Přítomno 35 členů. Předsedající
konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.
Záznam z minulého jednání valné hromady 28.4. 2015 byl ověřen a vyvěšen na webu svazku.
Předsedající navrhl zapisovatele Ing. Vladimíra Dryeho (dále tajemník) a ověřovatele zápisu p.
Stanislava Češku a Ing. Jiřího Leška.
Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatele Vladimíra Dryeho a ověřovatele zápisu
Stanislava Češku a ing. Jiřího Leška.
Hlasování: všichni pro
Dále předsedající představil návrh programu.
Program:
1. Veřejně prospěšné práce 2016
2. Zpráva o auditu Krajského úřadu Jihočeského kraje
3. Rozpočet 2016, Rozpočtový výhled 2017 - 2018
4. Vyúčtování příspěvku Jihočeského kraje na projekt „Orlicko čistější“
5. Obce sobě – podpora meziobecní spolupráce, Centrum společných služeb – ceník služeb
6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání
7. Inventarizace 2015
8. Členské příspěvky 2016
9. Ukončení členství Obce Kovářov – vypořádání majetkového podílu
10. Otavská cyklostezka Kestřany – Putim
11. Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2016
12. Různé
- Vývoj cen předané vody obcí Jihočeského vodárenského svazu
- Petice na ochranu Orlické přehrady
13. Závěr

Předsedající dále navrhl doplnění bodu 3 o zprávu revizní komise.
Usnesení: Valná hromada schvaluje program (s doplněním) jednání Valné hromady.
Hlasování: 35 pro 0 proti 0 zdržel se
1. Veřejně prospěšné práce 2016
Předsedající informoval o aktuálním počtu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce s Úřadem
práce ČR v roce 2015.
Dále předsedající přivítal zástupce Úřadu práce v Písku (JUDr. Jiří Brožák, Ing. Jiří Dráb).
Zástupci ÚP informovali o aktuální situaci na trhu práce v ČR a v okrese Písek, výši
nezaměstnanosti a aktuálním možnostech v programech aktivní politiky zaměstnanosti. Dále
informovali o aktuálním stavu a možnostech zaměstnávání na veřejně prospěšné práce a
chráněná pracovní místa, o vyplacených finančních prostředcích na VPP v roce 2015
s přechodem plateb do roku 2016 a o aktuálních možnostech rekvalifikací pro nezaměstnané.
Dále proběhla diskuse ohledně aktuálních možností zaměstnávání na VPP.
Usnesení č. 18/2015:
Valná hromada bere na vědomí informace o průběhu projektu Veřejně prospěšné práce.
Hlasování: 35 pro 0 proti 0 zdržel se
2. Zpráva o auditu Krajského úřadu Jihočeského kraje
Předsedající a účetní svazku paní Alena Lišková (dále účetní) informovali o uskutečněném
přezkumu hospodaření svazku za období 1.1. – 26.10.2015 provedený Krajským úřadem
Jihočeského kraje 26.10. – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení č. 19/2015:
Valná hromada bere na vědomí informace o uskutečněném přezkumu hospodaření
svazku.
Hlasování: 35 pro 0 proti 0 zdržel se
3. Rozpočet 2016, Rozpočtový výhled 2017 – 2018
Předsedající a účetní informovali o návrhu rozpočtu na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky
2017 a 2018. Viz. příloha.
Předsedající dále informoval o uskutečněném jednání revizní komise svazku dne 2.11.2015 a
požádal předsedkyni komise Ing. Jaroslavu Strnadovou o informaci k uskutečněnému jednání.
Paní Strnadová podala zprávu z jednání revizní komise – kontrola hospodaření a účetnictví za
rok 2015 – nebyly zjištěny nedostatky, kontrola záznamů a plnění usnesení Rady regionu a
Valné hromady – jsou plněna. Na jednání dále bylo diskutováno případné zvýšení členských
příspěvků.
Usnesení č. 20/2015:
Valná hromada schvaluje dle čl. X odst. 1 stanov zprávu revizní komise.
Hlasování: 35 pro 0 proti 0 zdržel se
Usnesení č. 21/2015:
Valná hromada schvaluje dle čl. X odst. 1 stanov rozpočet na rok 2016.
Hlasování: 35 pro 0 proti 0 zdržel se
Usnesení č. 22/2015:
Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018.

Hlasování: 35 pro 0 proti 0 zdržel se
4. Vyúčtování příspěvku Jihočeského kraje na projekt „Orlicko čistější“
Předsedající informoval o postupu jednání vůči Jihočeskému kraji ve věci vyúčtování příspěvku
od minulého jednání valné hromady 28.4.2015 do současnosti.
Aktuální stav jednání s Jihočeským krajem: dne 24.9.2015 byla záležitost projednána v Radě
Jihočeského kraje - dle usnesení č. 1001/2015/RK-71 Rada JčK mj. ukládá Ing. Haně Tůmové,
Ph.D., člence rady kraje, předložit Svazku obcí regionu Písecko výsledek kontroly závěrečného
vyúčtování dotace Jihočeského kraje na projekt „Orlicko čistější“ a zároveň ho vyzvat k vrácení
dotace ve výši 982 068 Kč. Dále byl doručen dopis Ing. Hany Tůmové PhD. ze dne 5.10.2015
(dopis členky Rady JčK Ing. Hany Tůmové PhD.): výše vratky 982 068 Kč, termín úhrady do
30.11.2015.
Dne 19.10.2015 byla odeslána hejtmanovi JčK žádost o přehodnocení usnesení Rady kraje k
prominutí vrácení zálohy v plné výši.
Dále probíhala diskuse k této věci:
- Další postup v jednání s Jihočeským krajem ve věci vratky,
- Medializace - nevhodný přístup k informování veřejnosti ze strany Jihočeského kraje,
zvážení dalšího postupu - shoda na zpracování tiskového prohlášení – uvést konkrétní
přínosy pro obce (realizované projekty a zpracované projektové dokumentace ČOV a
kanalizace),
- Postup kontroly vyúčtování příspěvku ze strany Krajského úřadu od roku 2009,
- Provedené přezkumy hospodaření svazku obcí ze strany Krajského úřadu (bez
nedostatků),
- Další postup v případě neprominutí vrátky – svolání mimořádné valné hromady,
možné způsoby financování vratky, dopady na fungování svazku, riziko možného
vystupování členských obcí ze svazku.
Usnesení č. 23/2015:
Valná hromada bere na vědomí informace o postupu jednání ve věci vyúčtování
příspěvku Jihočeského kraje na projekt „Orlicko čistější“.
Hlasování: 22 pro (v té době přítomných) 0 proti 0 zdržel se
Usnesení č. 24/2015:
Valná hromada ukládá Radě regionu požádat Zastupitelstvo Jihočeského kraje o
prominutí vratky vč. důvodové zprávy.
Hlasování: 22 pro (v té době přítomných) 0 proti 0 zdržel se
5. Obce sobě – podpora meziobecní spolupráce, Centrum společných služeb – ceník
služeb
Předsedající informoval o ukončení projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní
spolupráce (Obce sobě), do něhož byl SORP zapojen v pozici partnera pro území ORP Písek.
Aktivity ukončeny, výstupy dle požadavků SMO splněny/akceptovány.
Předsedající dále informoval o připravovaném celorepublikovém projektu SMO ČR „Centra
společných služeb obcí“ a projeveném zájmu o zapojení SORP do projektu pro území ORP
Písek. Možné navázat na již zavedený systém projektové kanceláře SORP – od roku 2014
poskytování služeb pro obce vč. stanoveného ceníku za poskytované služby. Tajemník
představil aktualizovaný ceník služeb, zástupci obcí byli vyzváni k využívání nabídky služeb
prostřednictvím kanceláře/centra služeb při SORP.
Usnesení č. 25/2015:

Valná hromada bere na vědomí informace o ukončení realizace projektu „Podpora
meziobecní spolupráce“ a připravovaném projektu Svazu měst a obcí ČR „Centra
společných služeb obcí“.
Hlasování: 22 pro (v té době přítomných) 0 proti 0 zdržel se
Usnesení č. 26/2015:
Valná hromada bere na vědomí Radou schválený ceník služeb kanceláře/centra služeb
SORP a vyzývá členské obce k využívání těchto služeb.
Hlasování: 22 pro (v té době přítomných) 0 proti 0 zdržel se
6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Předsedající informoval o přípravě žádosti o dotaci na zpracování tzv. místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro území ORP Písek (poskytovatel dotace: MŠMT - Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání). SORP bude žadatelem o dotaci na přípravu MAP pro území ORP
Písek, po projednání se zástupci místně příslušných DSO, MAS a Městem Písek. Na území
ORP Milevsko bude žadatelem MAS Střední Povltaví.
Usnesení č. 27/2015:
Valná hromada bere na vědomí informace o přípravě žádosti o dotaci na zpracování
místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Písek.
Hlasování: 22 pro (v té době přítomných) 0 proti 0 zdržel se
7. Inventarizace
Předsedající informoval přítomné o povinnosti provést inventarizaci majetku a závazků
k 31.12.2015 a o dalším postupu. Předsedající navrhl členy inventarizační komise pro
provedení inventury: Jiří Bláha, František Voldán, ing. Jaroslava Strnadová. Termín zpracování
zprávy z jednání inventarizační komise do 20.1.2016.
Usnesení č. 28/2015:
Valná hromada schvaluje inventarizační komise ve složení Jiří Bláha, František Voldán,
ing. Jaroslava Strnadová k provedení inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2015
s termínem vyhotovení zprávy do 20.1.2016.
Hlasování: 22 pro (v té době přítomných) 0 proti 0 zdržel se
8. Členské příspěvky 2016
Předsedající navrhnul výši členských příspěvků na rok 2016 ve stávající výši 4 Kč na obyvatele,
termín splatnosti do konce dubna 2016.
Usnesení č. 29/2015:
Valná hromada schvaluje dle čl. X odst. 1 stanov členské příspěvky pro rok 2016 ve výši
4 Kč na obyvatele, splatné v termínu do konce dubna 2016.
Hlasování: 22 pro (v té době přítomných) 0 proti 0 zdržel se
9. Ukončení členství Obce Kovářov – vypořádání majetkového podílu
Předsedající informoval o provedení vypořádání ukončení členství Obce Kovářov v SORP.
V souladu se stanovami SORP bylo nutné provést vypořádání majetkového podílu ve věci
ukončení členství obce.
Usnesení č. 30/2015:

Valná hromada bere na vědomí informace o vypořádání majetkového podílu obce
Kovářov se SORP.
Hlasování: 22 pro (v té době přítomných) 0 proti 0 zdržel se
10. Otavská cyklostezka Kestřany – Putim
Předsedající informoval o aktuálním stavu projektu a postupu přípravy od minulého jednání
valné hromady 28.4.2015 do současnosti (ukončení projektu ROP – odstoupení od smlouvy o
poskytnutí dotace, ověření možných finančních zdrojů pro budoucí realizaci, jednání se
zástupci Nadace Jihočeské cyklostezky, dne 12. 10. 2015 jednání se zástupci obcí Kestřany a
Putim ohledně variantního vedení cyklostezky ve správním území těchto obcí).
Usnesení č. 31/2015:
Valná hromada bere na vědomí informaci o odmítnutí dotace z ROP a vypořádání všech
s tím souvisejících závazků a bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu
Otavská cyklostezka Kestřany – Putim.
Hlasování: 22 pro (v té době přítomných) 0 proti 0 zdržel se
11. Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2016
Předsedající a tajemník informovali o možnosti podání žádosti o dotaci na společný projekt do
Programu obnovy venkova JčK pro rok 2016. Oproti roku 2015 byla změněna pravidla, z dotace
nelze hradit provozní náklady, mzdové náklady zaměstnanců pouze lze uplatnit pouze ve velmi
omezeném rozsahu. Předsedající vyzval přítomné k předání námětů na aktivity do žádosti POV.
Usnesení č. 32/2015:
Valná hromada bere na vědomí informace o postupu přípravy žádosti SORP o dotaci do
Programu obnovy venkova JčK pro rok 2016 a ukládá Radě regionu podat žádost o dotaci
do 31.12.2015.
Hlasování: 22 pro (v té době přítomných) 0 proti 0 zdržel se
12. Různé
Vývoj cen předané vody obcí Jihočeského vodárenského svazu
Předsedající informoval o kalkulaci ceny vody předané pro rok 2016 a porovnání s předchozími
roky, cena oproti předchozímu roku se nenavyšuje. Informace dále doplnil Ing. Tomáš Korejs.
Bez usnesení.
Petice na ochranu Orlické přehrady
Předsedající informoval o petici proti snižování hladiny Orlické přehrady (zmocněnec petičního
Petr Štěpánek). P. Korejs doplnil aktuální informace v této věci.
Dále probíhala diskuse k této věci (změna manipulačního řádu, dopady snížení hladiny na
ochranu před povodněmi, hladinu podzemních vod, na rekreační funkci přehrady atd.)
Bez usnesení.
13. Závěr
Valná hromada byla ukončena v 14.20 hodin.

Zaznamenal: Vladimír Drye

Ověřil:

…………………………
Stanislav Češka

…………………………
Jiří Lešek
………………………………
Miroslav Sládek
Předseda Rady regionu SORP

SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO – ROZPOČET NA ROK 2016
=================================================================
PŘÍJMY
4116
dotace ÚP
393 750
4121
příspěvky od obcí
288 260
6409 2111
příjmy z vl. činnosti
116 000
6310 2141
úroky
1 990
---------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem příjmy
800 000,- Kč
===========================================================
VÝDAJE
2143 5164
6310 5163

nájemné
bank.poplatky

16 000
8 000

3639 5011
3639 5031
3639 5032

mzdy VPP
SP VPP
ZP VPP

294 000
73 500
26 500

6409 5011
6409 5021
6409 5031
6409 5032
6409 5038

mzdy
odměny
SP
ZP
zák.poj.zam.

120 000
90 000
30 000
10 800
15 000

6409 5139
materiál
5 000
6409 5161
poštovné
5 000
6409 5162
služby telekomunikací
20 000
6409 5164
nájemné
12 000
6409 5169
služby
74 200
----------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem výdaje
800 000,- Kč
===========================================================

Svazek obcí regionu Písecko
ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017-2018

2017
přísp. obcí
přísp.obcí inv.
mimoř.přísp.
dotace
úroky
vl.činnost
příjmy celkem
CELKEM
+přebytek/-schodek
RON-služby
RON -projekty
VPP - mzdy
- SP
- ZP
bank.popl.
ost.čin.-mzdy
- odměny
- SP
- ZP
- zák.poj.zam.
- materiál
- poštovné
- nájemné
- služ.telekom.
- služby
VÝDAJE CELKEM

2018

280 000

280 000

2 000
148 000
430 000
430 000

2 000
168 000
450 000
450 000

5 000
120 000
100 000
30 000
11 000
8 000
10 000
10 000
28 000
20 000
88 000
430 000

5 000
120 000
120 000
30 000
11 000
10 000
10 000
10 000
28 000
25 000
81 000
450 000

