NÁVRHY USNESENÍ VČ. ZDŮVODNĚNÍ K HLASOVÁNÍ PER ROLLAM VALNÉ
HROMADY SVAZKU OBCÍ REGIONU PÍSECKO 7.12. – 10.12.2020
K bodu 1. Členské příspěvky na rok 2021
Návrh usnesení č. 12/2020: Valná hromada SORP schvaluje členské příspěvky pro rok 2021 v
nezměněné výši 6 Kč na obyvatele, splatné v termínu do konce ledna 2021.
Zdůvodnění: Dle stanov čl. X bod g) do působnosti Valné hromady patří „každoroční schválení výše
členských příspěvků a jejich splatnosti“. Návrh ponechat výši členských příspěvků na rok 2021 ve
stávající nezměněné výši, tj. 6 Kč na obyvatele, termín splatnosti do konce ledna 2021.

K bodu 2. Návrh rozpočtu svazku na rok 2021
Návrh usnesení č. 13/2020: Valná hromada SORP schvaluje rozpočet svazku na rok 2021 ve výši
14 608 290 Kč v příjmové části a 14 608 290 Kč ve výdajové části.
Zdůvodnění: Dle stanov čl. X bod f) do působnosti Valné hromady patří „každoroční schválení rozpočtu,
závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku“. Návrh rozpočtu na rok
2021 byl 23.11.2020 zaslán k vyvěšení/zveřejnění na úředních deskách obcí a zároveň byl zveřejněn na
webových stránkách svazku. Z důvodu uzavření nových dodatků k dohodám s Úřadem práce ČR na
zaměstnávání na veřejně prospěšné práce (dodatky k 7 dohodám na prodloužení VPP na 12/2020,
vyplaceno bude v lednu 2021) po termínu zpracování návrhu rozpočtu byla provedena úprava návrhu
rozpočtu. Viz příloha Rozpočet SORP 2021 návrh upravený a Doplňující informace k upravenému
návrhu rozpočtu.

K bodu 3. Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2022 a 2023
Návrh usnesení č. 14/2020: Valná hromada SORP schvaluje střednědobý výhled rozpočtu svazku na
roky 2022 a 2023.
Zdůvodnění: Obdobně jako obec má svazek zároveň povinnost každoročně sestavit střednědobý
výhled rozpočtu a zveřejnit jeho návrh stejně jako návrh rozpočtu. Návrh rozpočtového výhledu na
roky 2022 a 2023 byl 23.11.2020 zaslán k vyvěšení/zveřejnění na úředních deskách obcí a zároveň byl
zveřejněn na webových stránkách svazku. Viz příloha Střednědobý výhled rozpočtu SORP 2022-2023
návrh.

K bodu 4. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok
2020
Návrh usnesení č. 15/2020: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o Zprávě o výsledku
dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020.
Zdůvodnění: Obdobně jako obce svazek obcí podléhá přezkoumání hospodaření. Přezkum provádí
Krajský úřad Jihočeského kraje. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno dálkovou formou v režimu home
office od 21.10.2020 do 3.11.2020 a týkalo se období od 1.1.2020 do 21.10.2020. Závěr: V rámci
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vzhledem k tomu, že se nejedná o
konečné přezkoumání, je návrh usnesení „na vědomí“. Viz příloha Zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření za rok 2020.

K bodu 5. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2020

Návrh usnesení č. 16/2020: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o provedení
inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2020.
Zdůvodnění: Dle směrnice o inventarizaci majetku a závazků svazku valná hromada projednává plán
inventur, jehož součástí je jmenování členů inventarizační komise.
Termíny provedení inventarizace:
-

jmenování členů komise – 26.11.2020
zahájení inventarizace – 26.11.2020 - školení, předání podkladů k provedení inventarizace
provedení inventarizace a zpracování inventarizační zprávy – do 15.1.2021
předání inventarizační zprávy předsedovi Rady regionu – do 18.1.2021

Jmenování členů inventarizační komise: Eva Hospasková (předsedkyně), Ladislav Sobotka, Jan Mára.
Osoba vyhotovující inventurní soupis a odpovědná za zaúčtování invent. rozdílů: Alena Lišková.

K bodu 6. Výpověď obce Borovany z členství ve svazku
Návrh usnesení č. 17/2020: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o výpovědi obce
Borovany z členství ve svazku.
Zdůvodnění: Dne 8.10.2020 byla doručena výpověď Obce Borovany z členství v SORP. Rada regionu na
jednání dne 12.11.2020 výpověď přijala. Dle stanov svazku je výpovědní lhůta 6 měsíců a začíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi – tj. výpovědní lhůta byla
zahájena 1.11.2020 a uplyne k 30.4.2021.

