ZÁZNAM
z jednání mimořádné Rady regionu
dne 24.5.2016 od 13 hod v zasedací místnosti, Velké nám. čp. 1, Písek
Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Mgr. Jaroslav Bouška, Zdeněk Bárta,
Lubomír Málek, Slavomír Harbáček
Omluveni: Markéta Honzíková, Hana Kašparová, Pavel Souhrada
1. Úvod
Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání Rady
regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 5 členů).
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl jako zapisovatele tajemníka Vladimíra Dryeho a ověřovatele zápisu
Zdeňka Bártu.
Předsedající seznámil přítomné s hlavním bodem jednání – projednání dalšího postupu ve
věci vrácení části příspěvku na projekt Orlicko čistější. Dále předsedající navrhnul projednat
pracovní poměr mzdové účetní.
Usnesení č. 01/24/05/16: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a
ověřovatele zápisu p. Zdeňka Bártu a program jednání.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Kancelář SORP – mzdová účetní
Předsedající informoval o ukončení trvání pracovního poměru mzdové účetní Renaty Krůtové
k 31.5.2016 dle stávající pracovní smlouvy a navrhnul uzavřít pracovní poměr za stávajících
podmínek od 1.6.2016 na dobu 1 roku. V případě možného financování z externích finančních
zdrojů lze pracovní poměr upravit, dle vzájemné dohody.
K jednání se připojil p. Radosta.
Usnesení 02/24/05/16: Rada regionu schvaluje návrh pracovní smlouvy s paní Renatou
Krůtovou na pozici mzdová účetní od 1.6.2016 na dobu určitou 1 rok a pověřuje
předsedu Rady regionu podpisem smlouvy.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější
Předsedající informoval o provedených krocích ve věci vrácení části příspěvku na projekt
Orlicko čistější. Podaná žádost SORP o projednání upraveného splátkového kalendáře do
roku 2019 vč. návrhu Dohody navrhující tento splátkový kalendář nebyla zařazena do
programu jednání Zastupitelstva kraje 19.5. Návrh na dodatečné zařazení tohoto bodu do
programu jednání nebyl akceptován.
P. Radosta dále informoval o aktuálním stavu posouzení čerpání příspěvku na projekt Orlicko
čistější externí právní kanceláří. 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 – projednání variant možného dalšího postupu, podání informací o
provedených krocích Rady regionu, aktuální situaci a návrhu doporučení valné hromadě.
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Závěr - informace/doporučení pro Valnou hromadu: shrnutí kroků/činností Rady regionu od
zahájení doplňování dokladů a vyúčtování vůči JčK od května 2015 vč. komunikace/jednání
s vedením JčK, kompetentními odbory KÚ JčK atd. Rada regionu v souladu s usneseními
valné hromady usilovala o dosažení příznivějších podmínek ve věci splácení části příspěvku,
opakovaně byla vyjádřena vůle SORP splatit dlužnou částku. Žádost o delší splátkový
kalendář, resp. návrh o úpravu dohody ve věci splácení části příspěvku nebyl ze strany JčK
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. Mj. také
z důvodu rizika zahájení daňového řízení a možného omezení příjmů financí a dotací na další
projekty svazku.
Usnesení 03/24/05/16: Rada regionu po projednání možných variant navrhuje Valné
hromadě uzavřít návrh Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři zaslaný Krajem
dle Usnesení Zastupitelstva Kraje č. 28/2016/ZK-21 předložený SORP.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Závěr
Předsedající ukončil jednání v 14.15 hodin.

Zapsal: Vladimír Drye

Ověřil: Zdeněk Bárta

Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko
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