
  

 
                                          

 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 

z jednání Valné hromady Svazku obcí regionu Písecko  

ze dne 13. 5. 2019 v Městské knihovně v Písku 

 

Usnesení č. 1/2019: Valná hromada SORP schvaluje zapisovatelem p. Vladimíra Dryeho. 

Usnesení č. 2/2019: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu p. Ivana Radostu a p. Tomáše Korejse.  

Usnesení č. 3/2019: Valná hromada SORP schvaluje program valné hromady.  

Usnesení č. 4/2019: Valná hromada SORP  

a) dle čl. X. odst. 1 písm. e) stanov přijímá rezignaci p. Pavla Souhrady na funkci 2. místopředsedy Rady 

regionu Svazku obcí regionu Písecko a člena Rady regionu Svazku obcí regionu Písecko podanou dne 

15.1.2019, 

b) volí dle čl. X odst. 1 písm. c) a čl. XI. odst. 6 stanov členkou Rady regionu paní Hanu Kašparovou.  

Usnesení č. 5/2019: Valná hromada SORP doporučuje valné hromadě JVS ponechat Ing. Miroslava 

Sládka v představenstvu JVS 

Návrh usnesení nebyl schválen, z důvodu nedosažení většiny hlasů přítomných zástupců členských 

obcí. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 15 zdržel se  

Usnesení č. 6/2019: Valná hromada SORP 

a) revokuje usnesení valné hromady SORP č. 39/2018 z 13.12.2018,  

b) navrhuje valné hromadě JVS v souladu s § 12 odstavcem 12.2. písmeno d) stanov JVS odvolání člena 

představenstva Ing. Miroslava Sládka a v souladu s § 13 odstavcem 13.4. stanov JVS navrhuje za okres 

Písek do představenstva JVS Ing. arch. Petru Trambovou. 

Návrh usnesení nebyl schválen, z důvodu nedosažení většiny hlasů přítomných zástupců členských 

obcí. Hlasování: 11 pro, 12 proti, 7 zdržel se  

Usnesení č. 7/2019: Valná hromada SORP schvaluje podle stanov článku X bod 1 f) závěrečný účet 

svazku za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením svazku za rok 2018 bez výhrad.  

Usnesení č. 8/2019: Valná hromada SORP schvaluje účetní závěrku svazku za rok 2018. 

Usnesení č. 9/2019: Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 b) zprávu revizní 

komise o výsledcích kontroly hospodaření s majetkem svazku a s jeho finančními prostředky za rok 

2018. 

Usnesení č. 10/2019: Valná hromada SORP schvaluje dodatek střednědobého výhledu rozpočtu Svazku 

obcí regionu Písecko na rok 2020. 



  

Usnesení č. 11/2019: Valná hromada SORP schvaluje inventarizační zprávu o provedené inventarizaci 

majetku a závazků svazku k 31.12.2018. 

Usnesení č. 12/2019: Valná hromada SORP projednala návrh na vyřazení nedokončeného majetku - 

projektu na vybudování cyklostezky Kestřany - Putim z majetku svazku a odkládá provést rozhodnutí o 

vyřazení projektu z majetku svazku po provedené inventuře za rok 2019. 

Usnesení č. 13/2019: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o stavu realizace společných 

projektů Veřejně prospěšné práce, Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku a Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II.  

Usnesení č. 14/2019: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o námětech na společné 

projekty/postupy.   

Usnesení č. 15/2019: Valná hromada SORP bere na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb 

Písecko a pověřuje kancelář svazku zjišťovat další možnosti financování záměrů obcí z 

dostupných dotačních titulů a předávat tyto informace starostům členských obcí.  

Usnesení č. 16/2019: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o stávajícím a budoucím zajištění 

výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů pro obce a školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


