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Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2020 

dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Písecko, IČO: 71213996 
 

 
V návaznosti na ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, se vykonává přezkoumání 
hospodaření za rok 2020. 

 

 

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 21.10.2020. 
 
Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v režimu home office od 21.10.2020 do 03.11.2020. 
 

 

Dílčí přezkoumání vykonala: 

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jana Hůlková 
 
 
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský 
úřad Jihočeského kraje pod č.: 392/2020/OEKO-PŘ dne 27.07.2020.   
 
Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření 
a vykonáno na základě souhlasu ředitele krajského úřadu JčK s uplatněním režimu home office, 
s využitím postupu doporučeného Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační 
jednotka, z podkladů předávaných územními celky na elektronických nosičích a konzultovaných 
dálkovou formou. 
 
 
 
 
Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. 
 
 
 
Zástupce územního celku: 
 
Ing. Petr Hladík - předseda 
 

spisová značka: OEKO-PŘ 54226/2020/zdpe 
 

     stejnopis č. 1 
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. 
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých 
skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází 
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

 
A. Výsledek dílčího přezkoumání 
1. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 
  
 
  
2. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo 
neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, 
v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, 
v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření 
podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2 znemožňující splnit požadavky 
stanovené v § 2 a 3 citovaného zákona.  
 
  
   
3. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona: 
 
§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 
prostředků - přezkoumán: Ano 
 
 
§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano 
DSO nezřídil žádné peněžní fondy. 
 
§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano 
DSO neprovozuje podnikatelskou činnost. 
 
§ 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy 
mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými 
osobami - přezkoumán: Ano 
DSO nesdružuje žádné prostředky. 
 
§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - 
přezkoumán: Ano 
 
 
§ 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano 
 
 
§ 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, 
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano 
 
 
§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 
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§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek - 
přezkoumán: Ano 
DSO nehospodaří s majetkem státu. 
 
§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 
 
 
§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano 
DSO neručí za závazky těchto osob. 
 
§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano 
DSO nemá zastavený majetek. 
 
§ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano 
DSO nezřídil žádná věcná břemena. 
 
§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 
 
 

Nepřezkoumané předměty 
 

§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ne 
-  

 
 
B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
  
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky  
 
   
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.    
 

České Budějovice, dne 03.11.2020 

 

Podpis kontrolorky: 

 

……………………………………… 

Jana Hůlková  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání 

 

 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout 
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co s nimi byl 
seznámen, a podat o tom informaci včetně informace o jejich splnění přezkoumávajícímu orgánu při 
konečném přezkoumání. 
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Tento zápis je určen pouze orgánům územního celku. 

Účastníci jednání vzali na vědomí, že zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak setříděných údajů formou 
zvlášť zpracovaných přehledů či tabulek uvedených v tomto zápisu je v rozporu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se případně může 
jednat i o trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 180 zákona  
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. 

 

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Písecko 
o počtu 8 stran včetně přílohy byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření 
seznámen a jeho stejnopis obdržel předseda dobrovolného svazku obcí dne ……….. 
 

…………………………………………………………………..…  Dne:  

Ing. Petr Hladík  

předseda  
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Příloha 

Přezkoumané písemnosti  
Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí byly přezkoumány následující písemnosti: 

 
Návrh rozpočtu 

• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách (15 dní před projednáním): 20.12.2019-31.12.2020 
Rozpočtová opatření 

• RO č. 1/2020 schváleno dne 30.01.2020 – zveřejněno na internetových stránkách od: 25.02.2020 – 
zveřejněno na internetových stránkách od: 25.02.2020 

• RO č. 1/2020 schváleno dne 31.03.2020 – zveřejněno na internetových stránkách od: 16.04.2020 – 
zveřejněno na internetových stránkách od: 16.04.2020 

• RO č. 3/2020 schváleno dne 05.05.2020 – zveřejněno na internetových stránkách od: 29.05.2020 – 
zveřejněno na internetových stránkách od: 29.05.2020 

• RO č. 4/2020 schváleno na zasedání usnesením č. 02/11/06/20 ze dne 11.06.2020 – zveřejněno 
na internetových stránkách od: 22.09.2020 

• RO č. 5/2020 schváleno na zasedání usnesením č. 02/22/07/20 ze dne 22.07.2020 – zveřejněno 
na internetových stránkách od: 22.09.2020 

• RO č. 6/2020 schváleno na zasedání usnesením č. 01/27/08/20 ze dne 27.08.2020 – zveřejněno 
na internetových stránkách od: 22.09.2020 

• RO č. 7/2020 schváleno na zasedání usnesením č. 06/07/09/20 ze dne 07.09.2020 – zveřejněno 
na internetových stránkách od: 22.09.2020 

Schválený rozpočet 
• ROZPOČET NA ROK 2020 schválen jako schodkový 
• Schválení rozpočtu usnesením VH č. 21/2019 ze dne: 28.11.2019 
• PŘÍJMY: 7.739.178,00 Kč 
• VÝDAJE: 9.162.300,00 Kč 
• FINANCOVÁNÍ:  
• Pol. 8115: 1.423.122,00 Kč 
• Zveřejnění schváleného rozpočtu na ÚD a na internetových stránkách ÚC (do 30 dnů ode dne jeho 

schválení): od 20.12.2019  
Střednědobý výhled rozpočtu 

• Projednání NSVR na rok 2021-2022: zasedání VH dne 28.11.2019 
• Dlouhodobé závazky: 0,00 Kč 
• Dlouhodobé pohledávky: 0,00 Kč 
• Schválený SVR: 
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách ÚC: od 20.12.2019 

Závěrečný účet 
• Projednání závěrečného účtu – usnesení VH č. 5/2020 ze dne: 11.06.2020, výrok: souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad 
• Zveřejnění schváleného ZÚ vč. Zprávy o výsledku PH na ÚD a na internetových stránkách ÚC (do 30 dnů 

ode dne jeho schválení) od: 29.06.2020 
Bankovní výpis 

• č. 41, kreditní obraty ze dne 18.03.2020 
• 1. 40.000,00 Kč, od: městys Bernartice za služby – zadávací řízení – UD č. 20-801-206 ze dne 18.03.2020 

(par. 6409/pol. 2111) 
• 2. 12.000,00 Kč, od městys Bernartice za služby – zpracování žádosti ZŠ Bernartice – UD č. 20-801-00207 

ze dne 18.03.2020 (par. 6409/pol. 2111) 
• --- 
• č. 44, kreditní obraty ze dne 23.03.2020 
• 1. 8.000,00 Kč, od: obec Božetice – zpracování žádosti o dotaci-oprava hasičské zbrojnice – UD č.           

20-801-216 ze dne 23.03.2020 (par. 6409/pol. 2111) 
• 2. 12.000,00 Kč, od: obec Božetice – zpracování žádosti – oprava MŠ – UD č. 20-801-00217 ze dne 

23.03.2020 (par. 6409/pol. 2111) 
• 2. 20.000,00 Kč, od: obec Kestřany – VŘ na auto SDH – UD č. 20-801-00218 ze dne 23.03.2020 (par. 

6409/pol. 2111) 
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Faktura 

• FAKTURY DOŠLÉ 
• DFA č. 20003 ze dne 17.01.2020, Objednatel: Svazek obcí regionu Písecko, Dodavatel: Odpadová 

poradenská s.r.o., Označení dodávky: 1. část fakturace (80 %) za práce na vyhotovení Studie potenciálu 
produkce odpadů (95,2 tis. Kč bez DPH) a zpracování a podání žádosti o dotaci (24 tis. Kč bez DPH) odpadů 
pro Svazek obcí regionu Písecko, financovaný z OPŽP dle obj. ze dne 31.10.2019), Celkem k úhradě: 
144.232,00 Kč 

• Předpis závazku (518): UD č. 20001-00009 ze dne 17.01.2020, studie produkce odpadu, 144.232,00 Kč 
• Úhrada závazku: BV č. 017, debetní obrat ve výši 144.232,00 Kč ze dne 30.01.2020 – UD č. 20-801-00123 

ze dne 30.01.2020 (N+Z+UZ: 104113013, org. 0131, par. 6409/pol. 5169: 14.423,00 Kč + N+Z+UZ: 
104513013, org. 0131, par. 6409/pol. 5169:122.597,00 Kč) 

• Opravný UD č. 2003-000098 ze dne 31.03.2020 (není výdaj z projektu Pasporty) 
• --- 
• DFA č. 20200009 ze dne 04.02.2020, Objednatel: Svazek obcí regionu Písecko, Dodavatel: Dům dětí a 

mládeže, Písek, Označení dodávky: 26 modulů á 1.250,00 Kč v rámci akce "strategické hry pro zvýšení 
gramotností ve školách" v rámci projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU II, 
Celkem k úhradě: 32.500,00 Kč 

• Předpis závazku (518): UD č. 20002-000033 ze dne 05.02.2020, strategické hry MAP, 32.500,00 Kč 
• Úhrada závazku: BV č. 24, debetní obrat ve výši 32.500,00 Kč ze dne 12.02.2020 – UD č. 20-801-000043 ze 

dne 12.02.2020 (N+Z+UZ: 103133063, org. 0120, par. 3900/pol. 5169: 3.250,00 Kč + N+Z+UZ: 
103533063, org. 0120, par. 3900/pol. 5169: 27.625,00 Kč + bez UZ: 1.625,00 Kč) 

• --- 
• DFA č.11200028 ze dne 06.02.2020, Objednatel: Svazek obcí regionu Písecko, Dodavatel: Centrum 

dopravního výzkumu, v.v.l., Brno, Označení dodávky: za provedení analytické části k VZ "Plán udržitelné 
zeleně a P, včetně generelu dopravy a parkování města Písek" rozdělené do dvou aktivit: aktivita A – Plán 
udržitelné mobility města Písek: Úvodní analýza a Analýza dopravy vč. dopravy v klidu (parkování) a dalších 
oblastí a Aktivita B – Plán udržitelné zeleně města Písek: Úvodní analýza a Analýza jednotlivých zelených 
ploch, Celkem k úhradě 1.399.002,00 Kč 

• Předpis závazku (518): UD č. 20002-000041 ze dne 20.02.2020, plán zeleně a mobility PASP, 1.399.002,00 
Kč 

• Úhrada závazku: BV č. 3, debetní obrat ve výši 1.399.002,00 Kč ze dne 27.02.2020 – UD č. 20-802-000010 
ze dne 27.02.2020 (N+Z+UZ: 104113013, org. 0130, par. 6409/pol. 5169:139.900,20 Kč + N+Z+UZ: 
104513013, org. 0130, par. 6409/pol. 5169: 1.189.151,70 Kč + bez UZ: 69.950,10 Kč) 

• --- 
• DFA č.11200107 ze dne 29.06.2020, Objednatel: Svazek obcí regionu Písecko, Dodavatel: Centrum 

dopravního výzkumu, v.v.l., Brno, Označení dodávky: za provedení analytické části k VZ "Plán udržitelné 
zeleně a Plán udržitelné mobility, včetně generelu dopravy a parkování města Písek" rozdělené do dvou 
aktivit: aktivita A – Plán udržitelné mobility města Písek: Systémová analýza a SWOTa Sestavení vize 
mobility a konceptu vize, strategická část, specifické cíle, generel dopravy, generel parkování a aktivita B– 
Plán udržitelné zeleně města Písek: Systémová analýza a Opatření k realizaci, Celkem k úhradě: 
2.225.613,50 Kč 

• Předpis závazku (518): UD č. 20006-000040 ze dne 29.06.2020, pasporty Písek, 2.225.613,50 Kč 
• Úhrada závazku: BV č. 14, debetní obrat ve výši 2.225.613,50 Kč ze dne 30.06.2020 – UD č. 20-802-00028 

ze dne 27.02.2020 (N+Z+UZ: 104113013, org. 0130, par. 6409/pol. 5169:222.561,35 Kč + N+Z+UZ: 
104513013, org. 0130, par. 6409/pol. 5169: 1.891.771,47 Kč + bez UZ: 111.280,68 Kč) 

• --- 
• DFA č. 520079 ze dne 01.09.2020, Objednatel: Svazek obcí regionu Písecko, Dodavatel: Golf Konopiště a.s., 

Tvoršovice, 25601 Bystřice, Označení dodávky: na základě objednávky ze dne 01.09.2020 záloha na akci 
v termínu 23. až 24.9.2020, ubytování: 1 za 27.300,00 Kč + stravování: 1 za 43.600,00 Kč, Celkem 
k úhradě: 70.900,00 Kč 

• Předpis závazku (518): UD č. 20009-000006 ze dne 09.09.2020, školení účetních, 70.900,00 Kč 
• Úhrada závazku: BV č. 106, debetní obrat ve výši 70.900,00 Kč ze dne 09.09.2020 – UD č. 20-801-00396 ze 

dne 09.09.2020 (par. 6409/pol. 5169) 
• Opravný UD č. 20-007-00096 ze dne 07.10.2020 (přeúčtováno na zál. 314) 
• DFA – daňový doklad č. 200427 ze dne 29.09.2020, Objednatel: Svazek obcí regionu Písecko, Dodavatel: 

Golf Konopiště a.s., Tvoršovice, 25601 Bystřice, Označení dodávky: na základě objednávky ze dne 
01.09.2020 záloha na akci v termínu 23. až 24.9.2020, Celkem k úhradě: 25.765,00 Kč 
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• Úhrada závazku: BV č. 1118, debetní obrat ve výši 25.765,00 Kč ze dne 07.10.2020 – UD č. 20-801-00437 
ze dne 07.10.2020 (par. 6409/pol. 5169) 

Faktura 
• FAV č. 20-002-00034 ze dne 17.03.2020, Dodavatel: Svazek obcí regionu Písecko, Odběratel: Městys 

Bernartice, Označení dodávky: administrace a organizace zadávacího řízení na zakázku "Rekonstrukce úřadu 
městyse Bernartice a stavební úpravy objektu čp. 35 Bernartice, 40.000,00 Kč 

• Předpis pohledávky za služby (311, 602): UD č. 20-002-00034 ze dne 17.03.2020 
• Inkaso peněžních prostředků – pohledávky: BV č. 41, kreditní obrat ve výši 40.000,00 Kč ze dne 18.03.2020 

– UD č. 20-801-00206 ze dne 18.03.2020 (par. 6409/pol. 2111) 
• --- 
• FAV č. 20-002-00036 ze dne 17.03.2020, Dodavatel: Svazek obcí regionu Písecko, Odběratel: obec 

Kestřany, Označení dodávky: administrace a organizace zadávacího řízení na zakázku "Pořízení dopravního 
automobilu s požárním přívěsem pro JSDH Kestřany, 20.000,00 Kč 

• Předpis pohledávky za služby (311, 602): UD č. 20-002-00036 ze dne 17.03.2020 
• Inkaso peněžních prostředků – pohledávky: BV č. 44, kreditní obrat ve výši 20.000,00 Kč ze dne 23.03.2020 

– UD č. 20-801-00206 ze dne 18.03.2020 (par. 6409/pol. 2111) 
Hlavní kniha 

• 9/2020 
Příloha rozvahy 

• k 30.09.2020 
Rozvaha 

• k 30.09.2020 
Účetnictví ostatní 

• Účetní závěrka: 
• Rozvaha k 31.12.2019 
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 
• Příloha k 31.12.2019 
• Inventarizační zpráva za rok 2019 – nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly 
• Zpráva o výsledku PH obce za rok 2019 ze dne 02.04.2020 
• Usnesení č. 6/2020 ze dne 11.06.2020: Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 b) 

účetní závěrku svazku za rok 2019.  
• Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 11.06.2020  

Účtový rozvrh 
• na rok 2020 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
• k 30.09.2020 

Výkaz zisku a ztráty 
• k 30.09.2020 

Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí 
• Smlouva o vytvoření Svazku obcí regionu Písecko ze dne 04.02.2004 

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí 
• Stanovy ze dne 04.02.2004 – aktualizované znění doplněné o veškeré dodatky stanov bylo schváleno 

Valnou hromadou dne 20.11.2013 
• Dodatek č. 1 ke Stanovám schválen Valnou hromadou dne 28.11.2019, usn. č. 25/2019 
• Orgány svazku obcí jsou:  
• a) Valná hromada,  
• b) Rada regionu 
• c) Revizní komise. 
• V současné době je předsedou Rady regionu pan Ing. Petr Hladík – člen Rady města Písku 

a místopředsedou Rady regionu je pan Ing. Ivan Radosta – starosta Města Milevska. 
• Předmět činnosti: 
• Administrativní podpora a informovanost obcí 
• Právní poradenství 
• Zpracování žádostí o dotace a související dokumentace 
• Řízení a administrace projektů – projektový management 
• Veřejné zakázky – výběrová/zadávací řízení 
• Společné akce/postupy/projekty 
• Další činnosti 
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Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

• Akce/projekt: "Podpora činností Svazku obcí regionu Písecko" 
• Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1999/19 ze dne 28.05.2019 
• čl. II. Poskytovatel dotace: JčK 
• čl. IV. Výše dotace: 29.400,00 Kč, vyplacena ex ante po podpisu smlouvy 
• čl. VII. Vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do 13.03.2020  
• --- 
• Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 05.03.2020 – skutečné celkové uznatelné náklady jsou: 

46.009,00 Kč  
• Oznámení KÚ JčK o vyúčtování zálohy na dotaci ve výši 29.400,00 Kč ke dni 10.03.2020, doplatek činí: 0,00 

Kč – UD č. 20-007-00014 ze dne 10.03.2020 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

• Název akce/projektu: "Rozšíření separace odpadů pro svazek obcí regionu Písecko" 
• Registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 18.08.2020 (datum tisku dokumentu) 
• Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí 
• Typ financování: Ex post 
• Výše dotace: 8.243.016,10 Kč 
• Souhrn financování: 
• Rok 2020: 0,00 Kč 
• Rok 2021:  
• Účast SR: 8.243.016,10 Kč, Vlastní zdroje: 1.454.649,90 Kč, Celkem: 9.697.666,00 Kč 
• Termíny akce: 
• Realizace projektu stanovená poskytovatelem: Ukončení: max 01.11.2021  
• Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu): max 01.05.2022 

Dokumentace k veřejným zakázkám 
• Směrnice o zadávání veřejných zakázek, účinnost: 10.11.2016 

Vnitřní předpis a směrnice 
• Vnitřní směrnice svazku obcí regionu Písecko – směrnice o účetnictví 
• Dodatek k vnitřní směrnici č. 4 s platností od 21. 2. 2017 

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí 
• Výpis z usnesení jednání Valné hromady ze dne 11.06.2020 
• Usnesení č. 4/2020: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o činnosti svazku.  
• Usnesení č. 5/2020: Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 f) závěrečný účet svazku 

za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením svazku za rok 2019 bez výhrad.  
• Usnesení č. 6/2020: Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 b) účetní závěrku svazku 

za rok 2019.  
• Usnesení č. 7/2020: 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 2019.  
• Usnesení č. 8/2020: Valná hromada SORP bere na vědomí inventarizační zprávu o provedené inventarizaci 

majetku a závazků svazku k 31.12.2019. 
• Usnesení č. 9/2020: Valná hromada SORP schvaluje vyřazení zmařených investic z majetku svazku: 
• 1) projektová dokumentace na vybudování cyklostezky Kestřany – Putim ve stupni dokumentace 

pro stavební povolení v hodnotě 274.949,00 Kč, 
• 2) projektová dokumentace na vybudování cyklostezky Kestřany – Putim ve stupni dokumentace 

pro provedení stavby v hodnotě 278.300,00 Kč.  
• Usnesení č. 10/2020: Valná hromada SORP schvaluje vyřazení mobilní aplikace Písecká bonusová karta 

z majetku svazku.  
• Usnesení č. 11/2020: Valná hromada SORP bere na vědomí o činnosti Centra společných služeb Písecko. 

Objednávka 
• Objednávka služeb pro výjezdní seminář ze dne 20.08.2020, ubytování a strava pro 39 osob v termínu     

23.-24.09.2020, kalkulace na 1 osobu je 2.600,00 Kč 
• Prezenční listina: 41 osob  

Zpráva revizní komise 
• Usnesení č. 7/2020: 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 2019.  
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