
 

 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
ze dne 1.6.2017 od 14.00 hod v Kulturním domě Písek 

 

1. Úvod 

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

Valné hromady a konstatoval, že v době zahájení ve 14 hod Valná hromada není 

usnášeníschopná (přítomno 36 zástupců obcí). V souladu se stanovami konstatoval odročení 

Valné hromady o 30 minut, následně bude svolána nová valná hromada.  

V úvodu předsedající vyzval přítomné k uctění památky zesnulého starosty obce Rakovice p. 

Miroslava Sedláčka minutou ticha.  

Následně předsedající konstatoval, že budou projednány body dle plánovaného programu s tím  

že schvalování usnesení proběhne následně po svolání nové valné hromady (zde se přijme 

usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů). 

 

Předsedající poté přistoupil k plánovaném bodu 2 Veřejně prospěšné práce a přivítal zástupce 

Úřadu práce Písek p. Jiřího Drába (viz. plánovaný bod 2), který informoval o aktuálním stavu 

na trhu práce v okrese Písek, aktuálním stavu a výhledu zaměstnávání pracovníků na veřejně 

prospěšné práce, a průběhu veřejné služby v obcích. Dále probíhala diskuse – zapojili se p. 

Souhrada, p. Sládek, p. Dráb. Předsedající poděkoval p. Drábovi za podání informací.  

 

Předsedající poté uvedl plánovaný bod 3 Obměna zástupce v Dozorčí radě Jihočeského 

vodárenského svazu (JVS) a informoval o doporučení Rady Města Milevska projednané dne 

15.3.2017 ohledně obměny zástupce Města Milevska v dozorčí radě JVS, které bylo následně 

projednáno Radou regionu SORP dne 4.4.2017. Následně předsedající přivítal p. Miroslava 

Doubka, stávajícího zástupce Města Milevska v dozorčí radě JVS, který přednesl své 

stanovisko ohledně návrhu Rady Města Milevska na jeho odvolání v dozorčí Radě JVS. 

Předložil argumenty ve smyslu, že nerozumí důvodům svého odvolání, odvolání je 

z politických důvodů, funkce člena dozorčí Rady JVS je dle jeho názoru především odborná a 

nikoli politická funkce, mají být posuzovány zejména odborné znalosti, a nikoli politické 

okolnosti, které dle jeho názoru zde byly hlavním důvodem návrhu na odvolání. 

Dále probíhala krátká diskuse – zapojili se T. Korejs, M. Sládek, M. Doubek.  

Předsedající poté poděkoval p. Doubkovi za jeho vystoupení.  

 

Následně ve 14.30 hod předsedající informoval o svolání nové valné hromady.    

 

Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra Dryeho (dále tajemník) a ověřovatele zápisu 

p. Ladislava Sobotku a p. Jana Máru.  

Usnesení č. 1/2017: Valná hromada SORP schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a 

ověřovatele zápisu p. Ladislava Sobotku a p. Jana Máru.  

Hlasování: 35:0:1  

 

Předsedající seznámil přítomné s programem valné hromady v souladu s pozvánkou zaslanou 

členským obcím a navrhl doplnit jako součást bodu 4 projednat návrh dodatku č. 4 vnitřní 

směrnice svazku. Další návrhy nebyly podány. 



Návrh programu:  

1. Úvod 

2. Veřejně prospěšné práce  

3. Obměna zástupce v Dozorčí radě Jihočeského vodárenského svazu 

4. Zpráva inventarizační komise 

5. Zpráva revizní komise  

6. Závěrečný účet za rok 2016 

7. Účetní závěrka za rok 2016 

8. Ukončení členství Obce Paseky ve svazku 

9. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík 

10. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko 

11. Centrum společných služeb obcí Písecko 

12. Společné projekty  

13. Různé 

14. Závěr 

Usnesení č. 2/2017: Valná hromada SORP schvaluje program valné hromady.  

Hlasování: 36:0:0 

 

2. Veřejně prospěšné práce 

Bylo předložen návrh usnesení k tomuto bodu, který byl již projednán (viz. výše).  

Usnesení č. 3/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o průběhu projektu 

Veřejně prospěšné práce.   

Bez hlasování.  

 

3. Obměna zástupce v Dozorčí radě Jihočeského vodárenského svazu 

Proběhla krátká diskuse – zapojili se p. Radosta, p. Sládek, p. Korejs. Následně byl předložen 

návrh usnesení k tomuto bodu, který byl již projednán (viz. výše). 

Usnesení č. 4/2017: Valná hromada SORP doporučuje valné hromadě Jihočeského 

vodárenského svazu (JVS) odvolat člena dozorčí rady JVS p. Miroslava Doubka a zvolit p. 

Ivana Radostu do dozorčí rady JVS.   

Hlasování: 31:0:5 

 

4. Zpráva inventarizační komise 

Členka inventarizační komise paní Martina Mikšíčková seznámila přítomné se zprávou 

inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků svazku k 31.12.2016.  

Předsedající následně informoval o návrhu dodatku vnitřní směrnice v návaznosti na změny 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (resp. zákony č. 23/2017 

a 24/2017) a předal slovo účetní svazku paní Aleně Liškové.  

Paní Lišková představila návrh dodatku směrnice. Dále podala informace o aktuálních 

povinnostech svazku obcí a zprostředkovaně členských obcí vyplývajících ze změny zákona č. 

250/2000 Sb. účinného od 21.2.2017 ohledně zveřejňování rozpočtových dokumentů svazku a 

postupech svazku v této věci. Byla podána informace, že v případě že nebude informace o 

zveřejnění rozpočtových dokumentů uveřejněna na úředních deskách členských obcí svazku, 

hrozí svazku správní delikt s výší sankce až do výše 1 mil. Kč při opakovaných pochybeních.  

Dále probíhala diskuse – zapojili se T. Korejs, A. Lišková, M. Sládek.  

Předsedající navrhnul vzhledem k účinnosti zákona č. 250/2000 Sb. schválit dodatek se zpětnou 

platností od 21.2.2017. Dodatek bude rozeslán členským obcím.  

Usnesení č. 5/2017:  

1) Valná hromada SORP schvaluje zprávu inventarizační komise o provedené 

inventarizaci majetku a závazků svazku k 31.12.2016, 



2) Valná hromada SORP schvaluje dodatek k vnitřní směrnici SORP č. 4 s platností od 

21.2.2017 a ukládá kanceláři zahrnout tento dodatek č. 4 do vnitřních pravidel svazku, 

3) Valná hromada SORP bere na vědomí navržený postup zveřejňování rozpočtových 

dokumentů svazku na úředních deskách členských obcí v návaznosti na novelu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

Hlasování: 36:0:0  

 

5. Zpráva revizní komise 

Předsedkyně revizní komise paní Jaroslava Strnadová seznámila přítomné se zprávou revizní 

komise dle uskutečněného jednání komise ze dne 4.5.2017. Komise provedla kontrolu 

hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky se závěrem že nebyly 

zjištěny nedostatky.  

Usnesení č. 6/2017: Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 b) 

zprávu revizní komise. 

Hlasování: 36:0:0 

 

6. Závěrečný účet svazku za rok 2016 

Účetní svazku paní Lišková seznámila přítomné s obsahem závěrečným účtem svazku vč. 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku Krajským úřadem JčK za rok 2016. 

Závěrečný účet vč. zprávy o přezkumu hospodaření a sestav z účetnictví za rok 2016 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.7/2017: Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 f) 

závěrečný účet svazku za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením svazku za rok 

2016 bez výhrad.  

Hlasování: 36:0:0 

 

7. Účetní závěrka svazku za rok 2016 

Účetní svazku paní Lišková seznámila přítomné s účetní závěrkou svazku za rok 2016 a 

s přehledem příjmů a výdajů, resp. nákladů a výnosů a výsledkem hospodaření.  

Usnesení č. 8/2017: Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 b) účetní 

závěrku svazku za rok 2016.  

Hlasování: 36:0:0 

 

8. Ukončení členství Obce Paseky  

Předsedající informoval o rozhodnutí Obce Paseky ve věci ukončení členství v SORP. Od obce 

byl obdržen dopis ze dne 16.11.2016 ve znění, že zastupitelstvo Obce Paseky na svém zasedání 

dne 21.9.2016 schválilo ukončení členství v SORP. Po obdržení dopisu byl zaslán obci dopis 

ohledně dalšího postupu ukončení členství dle stanov svazku. Dle stanov výpovědní lhůta činí 

6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, 

výpovědní lhůta byla zahájena 1.12.2016 a uplynula k 31. 5. 2017.  

Usnesení č. 9/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informaci o ukončení členství 

obce Paseky ve Svazku obcí regionu Písecko a ukládá Radě regionu zajistit konečné 

majetkové vypořádání s Obcí Paseky dle stanov svazku. 

Hlasování: 36:0:0 

 

9. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík 

Předsedající informoval o uskutečněných činnostech a aktuálním stavu jednání s Jihočeským 

krajem ve věci realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík. Byla podána 

informace o podání žádosti hejtmanovi a radním JčK o prominutí zbytku vratky zálohy 



příspěvku na projekt Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík dne 5.4.2017. 

Dále probíhala diskuse k aktuálnímu stavu a možnému dalšímu postupu jednání.  

V 15.15 hod odešel p. Radosta.  

Závěr diskuse byl formulován do návrhu usnesení.  

Usnesení č. 10/2017: Valná hromada SORP pověřuje místopředsedu svazku p. Pavla 

Souhradu navrhnout na nejbližším jednání Zastupitelstva JčK zařadit do programu 

jednání projednání žádosti o prominutí části dluhu na projekt Realizace opatření 

znečištění údolní nádrže Orlík odeslané dne 5.4.2017. 

Hlasování: 35:0:0  

 

10. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko 

Koordinátorka projektu Taťána Mládková informovala o průběhu realizace projektu a pozvala 

přítomné na veřejné projednání dokumentu MAP konaného po ukončení valné hromady.  

Usnesení č. 11/2017:  

Valná hromada SORP  

1) bere na vědomí informaci o postupu realizace projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání Písecko, 

2) ukládá Radě regionu zajistit finanční vypořádání projektu s poskytovatelem dotace 

MŠMT ČR, 

3) ukládá kanceláři SORP vyzvat zřizovatele základních a mateřských škol a členské obce 

SO ORP Písek k přijetí usnesení v zastupitelstvech obcí o schválení dokumentu MAP. 

Hlasování: 35:0:0  

 

11. Centrum společných služeb obcí Písecko 

Tajemník informoval o činnosti Centra společných služeb Písecko v rámci projektu Svazu měst 

a obcí ČR.  

Usnesení č. 12/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informaci o činnosti Centra 

společných služeb obcí Písecko.  

Bez hlasování.  

 

12. Společné projekty  

Domácí kompostování v obcích na Písecku (domácí kompostéry) - OP Životní prostředí 

Podány informace o aktuálním stavu projektu - dotace schválena, bylo provedeno zadávací 

řízení na dodávku kompostérů, otevírání a hodnocení nabídek proběhlo dne 1.6.2017, 

doporučení komise bude předloženo Radě regionu dne 6.6. ke schválení, smlouva 

s dodavatelem může být uzavřena nejdříve po uplynutí lhůty pro podání námitek  

Podány informace o finanční bilanci projektu a modelu financování - zdroje financování: dotace 

85% způsobilých nákladů, spoluúčast obcí – předpoklad formou mimořádného členského 

příspěvku; případné předfinancování projektu předpoklad formou úvěru, bude provedeno 

poptávkové řízení na poskytovatele úvěru.  

Podány informace o předpokládaném způsobu distribuce kompostérů do obcí a předávání 

občanům – předpoklad během července/srpna, dle dohody s obcemi na určené místo, 

předpoklad smluvního zajištění formou smlouvy o výpůjčce mezi SORP a výpůjčitelem 

kompostéru z důvodu splnění podmínek 5-leté udržitelnosti.  

Návrh postup realizace projektu bude projednán a stanoven Radou regionu 6.6., následně budou 

podány informace o dalším postupu obcím zapojených do projektu.  

Usnesení č. 13/2017:  

Valná hromada SORP  

1) bere na vědomí informaci o projektu Domácí kompostování v obcích na Písecku, 

2 schvaluje navržený postup financování realizace projektu úhradou mimořádného 

členského příspěvku obcemi, 



3) pověřuje Radu regionu k jednání ve věci výběru dodavatele kompostérů, smluvního 

zajištění realizace a financování projektu s obcemi zapojenými do projektu a uzavření 

smlouvy o poskytnutí úvěru na předfinancování projektu.  

Hlasování: 35:0:0 

 

Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery na tříděný odpad) 

- OP Životní prostředí - podány informace o aktuálním stavu hodnocení žádosti a posunu 

plánovaného jednání výběrové komise MŽP na červenec.  

Pasporty a další koncepční dokumenty obcí - OP Zaměstnanost - podány informace o 

aktuální výzvě OP Zaměstnanost na projekty pro územní samosprávné celky (obce, kraje a 

sdružení a asociace ÚSC), byl proveden průzkum zájmu v obcích o zapojení do společného 

projektu na zpracování pasportů a dalších koncepčních dokumentů obcí – zájem cca 25 obcí, 

kancelář svazku zpracuje žádost o dotaci s termínem podání na MPSV do 15.6..  

Usnesení č. 14/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o výsledku 

průzkumu zájmu o zapojení do společného projektu s pracovním názvem Koncepční 

dokumenty pro členské obce Svazku obcí regionu Písecko a o přípravě žádosti o 

poskytnutí dotace na tento projekt a o aktuálním stavu hodnocení projektu Systém 

odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko. 

Bez hlasování.  
 

13. Různé 

Paní Markéta Honzíková (Zbelítov) informovala o plánovaném setkání starostů okresu Písek 

19. - 20.9.2017 na Modravě, v případě zájmu o účast je třeba se přihlásit do 15.6. přes paní 

Honzíkovou nebo Svazek obcí Milevska.  

Paní Helena Dandová (Minice) požádala o možný finanční příspěvek na vybudování rozhledny 

na vrchu Křemenice v katastru obce. Předsedající odpověděl, že bude předloženo k projednání 

na jednání Rady regionu.  

Usnesení č. 15/2017: Valná hromada bere na vědomí informace v bodu Různé.  

Bez hlasování. 

 

14. Závěr 

Jednání ukončeno v 15.30 hod.  

 

Přílohy: Záznam z jednání revizní komise 4.5.2017 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

Ověřili:  

 

 

………………………… 

Ladislav Sobotka 

 

 

………………………… 

Jan Mára 

 

……………………………… 

Miroslav Sládek 

Předseda Rady regionu SORP 

 


