ZÁZNAM
z jednání mimořádné valné hromady
konané dne 3. 3. 2016 od 16 hod v zasedací místnosti MěÚ Písek, Budovcova 207
Přítomni: Viz. prezenční listina
Hosté: JUDr. Jiří Brožák, Ing. Jiří Dráb
1. Úvod
Předseda Rady regionu Ing. Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání
mimořádné Valné hromady a konstatoval, že v době zahájení v 16 hod není usnášeníschopná
(42 členů). Následně předsedající přivítal zástupce Úřadu práce p. Jiřího Brožáka a p. Jiřího
Drába, kteří seznámili přítomné s aktuální situací na trhu práce na Písecku ve vztahu
k zaměstnávání na VPP a aktuálními kritérii zaměstnávání na VPP na rok 2016. Následně
předsedající přednesl návrh usnesení, které bude projednáno následně. V 16.30 hod předsedající
informoval o tom, že je přítomno 46 členů, valná hromada je usnášeníschopná.
Následně předsedající navrhnul zapisovatele tajemníka svazku p. Vladimíra Dryeho a
ověřovatele zápisu paní Marcelu Vašínovou a p. Dušana Országa.
Usnesení č.5/2016: Valná hromada schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a ověřovatele
zápisu paní Marcelu Vašínovou a p. Dušana Országa.
Hlasování: 44 pro, 0 proti, 2 zdržel se
Dále předsedající představil návrh programu:
1. Úvod
2. Veřejně prospěšné práce 2016
3. Revitalizace Orlické nádrže (Orlicko čistější) - vrácení příspěvku Jihočeského kraje
4. Různé
5. Závěr
Další návrhy nebyly vzneseny.
Usnesení č.6/2016: Valná hromada schvaluje program jednání mimořádné valné
hromady.
Hlasování: 46 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Veřejně prospěšné práce 2016
Předsedající předložil návrh usnesení k tomuto bodu.
Usnesení č.7/2016:
1. Valná hromada bere na vědomí podané informace o projektu VPP na období
duben – listopad 2016 a ukládá Radě regionu podat jednotlivé žádosti a posléze
uzavřít smlouvy s Úřadem práce na projekt VPP v roce 2016. Minimální úroveň
odměny pro zaměstnance na VPP při 8hodinové pracovní době je stanovena ve
výši 10400 Kč.
2. Valná hromada bere na vědomí, že smlouva o spolupráci mezi SORP a obcemi
bude doplněna o doporučená ustanovení v souladu s novelou zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Hlasování: 46 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Revitalizace Orlické nádrže (Orlicko čistější) - vrácení příspěvku Jihočeského kraje
Předsedající seznámil přítomné s postupem jednání a aktuálním postupem JčK ve věci vrácení
příspěvku JčK na projekt Orlicko čistější. Zastupitelstvo JčK na jednání 25.2.2016 vzalo na
vědomí žádost SORP o splátkový kalendář na vratku zálohy dotace Jihočeského kraje na projekt
„Orlicko čistější“ ve výši 982 068,- Kč a schválilo splácení dluhu ve výši 982 068,- Kč formou
splátkového kalendáře po dobu 3 let s úplným splacením nejpozději do 15. 10. 2018 a návrh
Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři. Aktuální situace a návrh dalšího postupu byl
projednán na jednání Rady regionu konané před valnou hromadou. Rada regionu SORP
považuje návrh Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři od Jihočeského kraje za
nepřijatelný vzhledem k finanční situaci SORP a smluvně uzavřeným závazkům a doporučuje
valné hromadě SORP tento návrh Dohody neuzavírat a požádat zastupitelstvo kraje o snížení
nebo posun první splátky.
Předsedající dále informoval o ustanovení odborné pracovní skupiny k provedení analýzy
mandátních smluv v projektu „Orlicko čistější“.
Následně probíhala diskuse k tomuto bodu (informace ze setkání starostů s vedením JčK ve
Zvíkovském Podhradí dne 4.2.2016, návrh Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři,
míra zavinění zodpovědných osob na straně JčK a SORP, další varianty možného postupu atd.)
– do diskuse se zapojili p. Hašek, p. Ušatý, p. Souhrada, p. Radosta, p. Sládek, p. Korejs, pí
Študentová, p. Mára, p. Češka, p. Kápl, p. Vituj.
Závěr diskuse: dohoda trvat na požadavku na projednání původní žádosti vč. splátkového
kalendáře na 5 let vzhledem k finanční situaci SORP a smluvně uzavřeným závazkům.
Usnesení č. 8/2016: Valná hromada SORP důrazně žádá o projednání své žádosti
schválené valnou hromadou SORP dne 13.1.2016, č. usnesení 3/2016 a doručené
Jihočeskému kraji dne 14.1.2016.
Hlasování: 46 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Různé
Neproběhlo.
5. Závěr
Předsedající ukončil jednání v 17.45 hod
Zapsal: Vladimír Drye
Ověřil(-a):
…………………………
Marcela Vašínová
…………………………
Dušan Ország
………………………………
Miroslav Sládek
Předseda Rady regionu SORP

