
 

 
 

Z á z n a m 
z  jednání mimořádné Rady regionu 

dne 1. 12. 2010 v 9.00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
Přítomni:  Ing. Miroslav Sládek, Božena Havlíková, Zdeněk Bárta, Josef Hrouda,

 Stanislav Sedláček, František Valvoda, Bc. Zdeněk Herout (od bodu          
č. 4), Alena Lišková, Mgr. Ivana Očásková 

Omluveni:  Pavel Hroch, Jaroslav Němejc 
 
Program:  
1.) Rozpočtová změna č. 4 
2.) Příprava Valné hromady SORP  
3.) Dodatek smlouvy s firmou VRV a.s. 
4.) Dodatek smlouvy s firmou EKOEKO s.r.o. 
5.) Různé 
Ověřovatelem záznamu byl jmenován pan Zdeněk Bárta, starosta Města Mirovice.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Program jednání bude pozměněn, a to tak, že jednání bude zahájeno v rámci bodu 5.) Různé, 
informací o projektu Veřejně prospěšné práce v roce 2010 a dále bude pokračovat dle výše 
uvedeného programu. 
Hlasování o programu: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

5. Různé – projekt Veřejně prospěšné práce pro rok 2010 

Pan Ing. Václav Zobal, informoval přítomné o projektu Veřejně prospěšných prací v průběhu 
4. čtvrtletí roku 2010. Pro 90 pracovníků byly prodlouženy pracovní smlouvy až do 30. 11. 
2010. Pro 65 pracovníků do konce roku 2010 (31. 12. 2010). V průběhu měsíců leden a únor 
2011 byly prodlouženy smlouvy pro 32 pracovníků. Smlouvy s jednotlivými obcemi 
zapojenými do projektu jsou platné do konce roku 2010. Bude potřeba vyzvat obce zapojené 
do projektu i během zimních měsíců k zaplacení nějakého poplatku za zapojení do projektu i 
po tyto měsíce. Obcím participujícím během roku 2010 v rámci projektu se bude vracet 
souhrnně cca 2mil Kč. Současně s koncem roku 2010 vyprší stávající smlouvy 
s administrátory projektu Veřejně prospěšných prací – panem Ing. Václavem Zobalem a paní 
Renatou Krůtovou. Následovala diskuse přítomných o dané problematice a bylo přistoupeno 
k formulaci usnesení a hlasování.    
Usnesení MRR 42/01/12/10:  

a.) Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu projektu Veřejně prospěšných prací 
v roce 2010 a ukládá předsedovi Rady regionu předložit na nejbližší Valné hromadě 
návrh na výběr příspěvků od konkrétních obcí, které budou využívat služeb 
zaměstnanců v rámci projektu VPP nadále i během měsíců leden a únor 2011, a to tak 
že během těchto měsíců bude stanoven tento příspěvek ve výši 1.000,-Kč na osobu a 
příslušnou obec, s tím, že vyúčtování bude provedeno v měsíci únoru roku 2011.  

b.) Rada regionu souhlasí s prodloužením pracovních smluv, pana Ing. Václava Zobala a 
paní Renaty Krůtové, do konce března roku 2011 a pověřuje předsedu Rady regionu 



podpisem těchto smluv. Současně bude prodloužena příslušná plná moc pro 
zastupování SORP v rámci projektu VPP do konce března 2011. 

c.) Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu kontroly Finančního úřadu Písek     
k  projektu Veřejně prospěšných prací za roky 2008 a 2009, která byla zahájena        
19. 11. 2010. O výsledcích této kontroly bude Radě regionu podána závěrečná 
informace.     

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 

1. Rozpočtová změna č. 4 

Paní Alena Lišková seznámila přítomné se současnou situací.  Nejsou známy všechny 
podklady, tj. příjmy a výdaje. Současně by během jednoho měsíce neměla být schválena více 
než jedna rozpočtová změna. Proto je doporučeno schválit rozpočtovou změnu č. 4, až budou 
k dispozici všechny informace.  
Usnesení MRR 43/01/12/10:  
Rada regionu bere na vědomí návrh na rozpočtovou změnu č. 4 v roce 2010 s tím, že konečný 
návrh bude předložen v termínu 15. 12. 2010 ke schválení.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
 
2. Příprava Valné hromady SORP 

Valná hromada SORP se uskuteční dne 15. 12. v 15:00hod. Hlavním bodem jednání bude 
volba orgánů. Do Rady regionu budou zřejmě kandidovat zástupci: Písku, Milevska, Mirovic, 
Čimelic (popř. Mirotic), Ražic, Kovářova, Drhovle, Záhoří a Sepekova (popř. Bernartic). Za 
účelem hladkého průběhu volby bude ustanovena Volební komise. Za její členy jsou navrženi 
– paní Ivana Adámková, paní Jana Chourová a pan Ing. František Vodička. Na programu 
jednání je dále také schválení rozpočtu pro rok 2011 a rozpočtového výhledu pro léta 2012 a 
2013, inventarizace a v rámci bodu různé bude předána informace o postupu projektu Veřejně 
prospěšných prací, Revitalizace Orlické nádrže a Otavská cyklistická stezka – putování 
krajem Karla Klostermanna ( úsek Kestřany-Putim).  
Usnesení MRR 44/01/12/10:  
Rada regionu schvaluje předložený postup jednání Valné hromady SORP, jejímž hlavním 
bodem je volba orgánů SORP. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
 
3. Dodatek smlouvy s firmou VRV a.s. 
Mgr. Ivana Očásková seznámila přítomné se stavem prací zajišťovaných firmou VRV  a.s. 
Praha. V souladu s původním zněním smlouvy s firmou VRV a.s. byla v řádném termínu 
dokončena projektová dokumentace ke stupni územního rozhodnutí. Projednání projektu 
s majiteli dotčených pozemků v obcích Branice a Vráž se však ukázala jako poměrně časově 
náročná, vzhledem k tomu, že v obou obcích je dotčeno mnoho soukromých pozemků a 
někteří z majitelů nejsou trvale v obci přítomni, a to často ani na adresách uváděných v listu 
vlastníka. Současně byla zrušena říjnová plánovaná výzva Operačního programu Životní 
prostředí, do které bylo zamýšleno projekty obou obcí podat, a nebude vyhlášena dříve než 
v příštím roce. Vzhledem k tomu se doporučuje dokončit řádně projednání projektu se všemi 
vlastníky dotčených pozemků a podat žádost o vydání územního rozhodnutí v prosinci 2010. 
Toto doporučení je zohledněno v návrhu dodatku smlouvy č. 1, kde se upravuje pouze 
příslušný termín. 
Usnesení MRR 45/01/12/10:  
Rada regionu souhlasí s předloženým dodatkem č. 1 smlouvy s firmou VRV a.s. Praha na 
zpracování projektové dokumentace pro obce Branice a Vráž k výstavbě čistíren odpadních 



vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí a inženýrské činnosti v rámci 
projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ a zmocňuje svého předsedu k jejímu podpisu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

   
4. Dodatek smlouvy s firmou EKOEKO s.r.o. 

Přítomní byli seznámeni se stavem prací zajišťovaných firmou EKOEKO s.r.o. V souladu 
s původním zněním smlouvy s firmou EKOEKO s.r.o. byla v řádném termínu dokončena 
projektová dokumentace ke stupni územního rozhodnutí a příslušná inženýrská činnost 
k vydání územního rozhodnutí. Pozastavení veškerých prací na projektových dokumentacích 
pro obce Oslov-Tukleky, Ostrovec Horní a Dolní a Čížovou-Topělec bylo již zohledněno 
v původní smlouvě. Práce na dokumentacích ke stavebnímu povolení byly po vzájemné 
dohodě s firmou EKOEKO s.r.o. dočasně pozastaveny do té doby, než bude známa úspěšnost 
podaných žádostí do XIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí obcí Kostelec nad 
Vltavou, Čížová-Nová Ves, Orlík nad Vltavou, Jetětice a Kožlí. V navrhovaném dodatku 
smlouvy s firmou EKOEKO s.r.o., je zohledněno pozastavení prací učiněné po vzájemné 
dohodě. 
Usnesení MRR 46/01/12/10:  
Rada regionu souhlasí s předloženým dodatkem č. 1 smlouvy s firmou EKOEKO s.r.o. České 
Budějovice na zpracování projektových dokumentací ČOV pro obce Kostelec nad Vltavou, 
Čížová-Nová Ves, Orlík nad Vltavou, Jetětice a Kožlí v rámci projektu „Revitalizace Orlické 
nádrže a okolí“ a zmocňuje svého předsedu k jejímu podpisu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 
5. Různé – dodatek partnerské smlouvy s obcí Kostelec nad Vltavou 

Přítomní byli informování o postupu přípravných prací na projektu výstavby ČOV a 
kanalizace v obci Kostelec nad Vltavou a bylo doporučeno zohlednit formou dodatku č. 1 
partnerské smlouvy s touto obcí postup prací a formálně přesně specifikovat servisní činnost 
SORP pro tuto obec a také zohlednit požadavky administrace projektu ze strany SFŽP, tak 
aby byla zachována uznatelnost nákladů přípravných prací.  
Dodatkem této partnerské smlouvy se doporučuje upravit pouze následující body: 

- u textu týkajícího se krajského příspěvku: „na zpracování projektové dokumentace a 
organizační a koncepční řízení projektu“. 

- prodloužení platnosti smlouvy do konce roku 2011 
- na základě následných fakturací dodavatelských firem se upravují cenové podmínky a 

finanční vypořádání:   
a. plná předfakturace uznatelných nákladů: DSP 403.000,-Kč bez DPH, 

483.000,-Kč vč. DPH a zpracování žádosti firmou VRV 116.620,-Kč vč. 
DPH 

b. 30%-ní podíl formou mimořádného příspěvku z částky 43.000,-Kč bez 
DPH, 51.170,-Kč vč. DPH za zpracování podkladů studie (neuznatelné 
náklady) 

Výše uvedené částky budou splatné do 31.1.2011  
 

Usnesení MRR 47/01/12/10:  
Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu přípravných prací na projektu ČOV a 
kanalizace v obci Kostelec nad Vltavou a schvaluje dodatek č. 1 partnerské smlouvy s touto 
obcí, a to dle přílohy materiálu a pověřuje předsedu Rady regionu jeho podpisem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 



V Písku dne 9. 12. 2010 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Ing. Miroslav Sládek 
Předseda Rady regionu  

 

Zdeněk Bárta  
Starosta Města Mirovice 

 

Mgr. Ivana Očásková  
Sekretariát SORP 

 

 


