
                                          

 

 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 

z jednání Valné hromady Svazku obcí regionu Písecko  

ze dne 28.11. 2019 v Kulturním domě v Milevsku 

 

Usnesení č. 17/2019: Valná hromada SORP schvaluje zapisovatele Vladimíra Dryeho  

Usnesení č. 18/2019: Valná hromada SORP schvaluje ověřovatele zápisu Ivana Radostu a Tomáše 

Korejse. 

Usnesení č. 19/2019: Valná hromada SORP schvaluje program valné hromady.  

Usnesení č. 20/2019: Valná hromada SORP schvaluje členské příspěvky pro rok 2020 v nezměněné výši 

6 Kč na obyvatele, splatné v termínu do konce ledna 2020.  

Usnesení č. 21/2019: Valná hromada SORP schvaluje schodkový rozpočet svazku na rok 2020 ve výši 7 

739 178 Kč v příjmové části a 9 162 300 Kč ve výdajové části, schodek rozpočtu bude uhrazen 

finančními prostředky z minulých let.  

Usnesení č. 22/2019: Valná hromada SORP schvaluje střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2021 

a 2022. 

Usnesení č. 23/2019: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o Zprávě o výsledku dílčího 

přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019. 

Usnesení č. 24/2019: Valná hromada SORP schvaluje zprávu revizní komise. 

Usnesení č. 25/2019:  

Valná hromada SORP schvaluje změnu stanov svazku v tomto znění:  

1) Doplnění do ČI. IV. Předmět činnosti Svazku, bod 2. Další společné aktivity k následujícím účelům 

následující: - podpora školství a vzdělávání, společný postup při řešení úkolů v oblasti školství a 

vzdělávání, vzdělávání fyzických a právnických osob, pořádání kurzů a školení, 

2) Doplnění do ČI. V. Majetkové poměry, bod 1. Zdroje příjmů Svazku: následující: - mimořádné členské 

příspěvky, 

3) Doplnění do ČI. XI. Rada regionu, bod 1. Rada regionu je statutárním orgánem, který řídí činnost 

Svazku, jedná jeho jménem, vykonává zaměstnavatelská práva a do jeho působnosti náleží následující: 

j) schválení výše mimořádného členského příspěvku v odůvodněných případech, 

4) Úprava stávajícího znění ČI. X. Valná hromada, bod 2. na následující: Valná hromada se skládá ze 

všech členů Svazku zastupovaných starosty, případně místostarosty, nebo zástupci obce určených 

zastupitelstvem obce. 



                                          

Usnesení č. 26/2019: Valná hromada SORP schvaluje výši mimořádného členského příspěvku na výkon 

pověřence pro ochranu osobních údajů pro obce zapojené do společného postupu dle předloženého 

návrhu se splatností ročního příspěvku do ledna daného roku.  

Usnesení č. 27/2019:  

Valná hromada SORP 

a) bere na vědomí informace o stavu realizace projektů MAP II Písecko a Pasporty, stavu hodnocení 

projektu Pasporty II a přípravě projektu Kontejnery II,  

b) schvaluje výši mimořádného členského příspěvku na přípravu projektu Kontejnery II ve výši 4 371 Kč 

pro obce zapojené do společného projektu, splatné do ledna 2020, v případě schválení projektu bude 

částka mimořádného příspěvku odečtena z celkové částky povinného 15% spolufinancování obcí. 

Usnesení č. 28/2019: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o provedení inventarizace 

majetku a závazků svazku k 31.12.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


