
 

 
 

Z á z n a m 
z mimořádného jednání Rady regionu 

dne 14. 7. 2011 v 15:30 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, Ing. Miroslav Sládek, Božena Havlíková, Zdeněk Bárta, 

Mgr. Milan Brunclík, Pavel Souhrada, František Valvoda, Alena Lišková, 
Ing. Václav Zobal, Mgr. Ivana Očásková, JUDr. Jiří Brožák 

Omluveni:  Bc. Zdeněk Herout, JUDr. Ondřej Veselý, Pavel Hroch 
 
Program:  

1.) Informace o průběhu projektu Veřejně prospěšných prací v roce 2011  
2.) Uzavření výběrových řízení na zpracovatele projektových dokumentací k výstavbě 
čistíren odpadních vod a kanalizace a obnovu rybníka k vydání pravomocného 
územního rozhodnutí v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ – Albrechtice 
nad Vltavou, Oslov, Kovářov (místní část Chrást). Návrh textu Partnerské smlouvy s 
obcí Albrechtice nad Vltavou, Oslov a Kovářov.   

3.) Stav čerpání příspěvku JčK a předpoklad čerpání příspěvku POV 7. Návrh dalších 
obcí ke zpracování projektové dokumentace do stupně územního řízení (kanalizace a 
ČOV), včetně návrhu příslušných výběrových řízení.   

4.) Jmenování zástupců SORP do výrobního výboru zpracování projektového záměru 
Studie proveditelnosti 

5.) Aktualizace Strategického plánu SORP: postup, harmonogram zpracování. Ustanovení 
a jmenování členů Komise strategického rozvoje regionu Písecko. 

6.) Různé 
 

Jednání Rady regionu řídí předseda Rady regionu, pan Jaroslav Němejc. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 6 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovatelem záznamu byl jmenován, pan František Valvoda.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Hlasování o pověření k zápisu a jeho ověření: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Program byl navržen v členění uvedeném na pozvánce, viz výše. Z pléna nebyl navržen žádný 
bod k doplnění. 
Hlasování o programu: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Informace o průběhu projektu Veřejně prospěšných prací v roce 2011 
 Předseda SORP, pan Jaroslav Němejc, a Ing. Václav Zobal, seznámili přítomné 
s průběhem projektu Veřejně prospěšných prací v roce 2011. Ředitel Úřadu práce v Písku, 
JUDr. Jiří Brožák, informoval o výhledu možného zaměstnávání v rámci tohoto projektu 
během druhého pololetí roku 2011. V období od 1. srpna do 31. října bude možno zaměstnat 
cca 150 pracovníků a v období od 1. listopadu do 31. ledna zřejmě také jejich stejný počet. 
Tito pracovníci budou zaměstnáni v rámci nových projektů, tj. nově uzavřených smluv mezi 
SORP a Úřadem práce. Prioritou je zaměstnávat osoby, které dosud do projektu Veřejně 
prospěšných prací nebyly zapojeny a jsou evidovány na Úřadu práce. Následně byla 
přítomnými diskutována administrativní podoba nových projektů VPP pro druhé pololetí roku 



2011. Bylo konstatováno, že vzhledem k nutnosti uzavření nových smluv s Úřadem práce pro 
tyto projekty, bude nezbytné v souladu se stanovami SORP svolat v nejbližším možném 
termínu, tj. do 14 dnů, Valnou hromadu SORP.      
Usnesení RR 24/14/07/11: Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu projektu 
Veřejně prospěšných prací v roce 2011 a ukládá kanceláři SORP svolat mimořádnou Valnou 
hromadu SORP věnovanou projektu VPP na 29. července v 9:00hod. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
2. Uzavření výběrových řízení na zpracovatele projektových dokumentací k výstavbě 
čistíren odpadních vod a kanalizace a obnovu rybníka k vydání pravomocného 
územního rozhodnutí v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ – Albrechtice nad 
Vltavou, Oslov, Kovářov (místní část Chrást). Návrh textu Partnerské smlouvy s obcí 
Albrechtice nad Vltavou, Oslov a Kovářov.   
Předseda SOPR, pan Jaroslav Němejc, a tajemník SORP, Ing. Miroslav Sládek, seznámili 
přítomné s průběhem a s výsledky výběrových řízení na zpracovatele projektových 
dokumentací k vydání pravomocného územního rozhodnutí, tj. s obsahem protokolů z jednání 
komisí příslušných výběrových řízení. Ve výběrových řízeních pro projekty ČOV a 
kanalizace Albrechtic nad Vltavou a Oslova se sešlo shodně pět nabídek a pro projekt obnovy 
rybníka Kovářova (místní části Chrást) čtyři nabídky. Po skončení lhůty pro podání nabídek 
nebyla doručena žádná další nabídka. Všechny podané nabídky zcela vyhověly kontrole jejich 
úplnosti a žádná tedy nebyla během jednání komisí vyřazena. Z následného hodnocení, dle 
cílového kritéria nejnižší nabídkové ceny, vyšla vítězně v případě výběrového řízení na 
zpracovatele projektů Albrechtic nad Vltavou a Oslova firma EKOEKO s.r.o. a Kovářova 
(místní části Chrást) Aquaserv a.s. Tajemník SORP, Ing. Miroslav Sládek, dále doporučuje 
uzavřít s příslušnými obcemi standardní podobu Partnerské smlouvy o financování této 
společné akce, a to s podíly (30%) obcí: Albrechtice nad Vltavou 35.640,- Kč vč. DPH, Oslov 
39.240,- Kč vč. DPH a Kovářov 22.788,-Kč včetně DPH. 
Usnesení RR 25/14/07/11:  

1.)  
a.) Rada regionu schvaluje vítěze výběrového řízení na Zpracování projektové 

dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného 
územního rozhodnutí pro obec Albrechtice nad Vltavou v rámci projektu „Revitalizace 
Orlické nádrže“, společnost EKOEKO s.r.o. (IČO: 25184750) za cenu 118.800,-Kč 
včetně DPH. 

b.) Rada regionu schvaluje vítěze výběrového řízení na Zpracování projektové 
dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného 
územního rozhodnutí pro obec Oslov v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“, 
společnost EKOEKO s.r.o. (IČO: 25184750) za cenu 130.800,-Kč včetně DPH. 

c.) Rada regionu schvaluje vítěze výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace k výstavbě rybníka v obci Kovářov místní část Chrást k vydání 
pravomocného územního rozhodnutí v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“, 
společnost Aquaserv a.s. (IČO: 60071371) za cenu 75.960,-Kč včetně DPH. 

2.) Rada regionu schvaluje standardní formu Partnerské smlouvy o financování této 
společné akce, a to s podíly (30%) obcí: Albrechtice nad Vltavou 35.640,- Kč vč. 
DPH, Oslov 39.240,- Kč vč. DPH a Kovářov 22.788,-Kč včetně DPH. 

3.) Rada regionu pověřuje svého předsedu k podpisu těchto Partnerských smluv. 
4.) Rada regionu pověřuje svého předsedu podpisem smluv o dílo mezi Svazkem obcí 

regionu Písecko a společnostmi EKOEKO s.r.o. a Aquaserv a.s.   
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 

 



3. Stav čerpání příspěvku JčK a předpoklad čerpání příspěvku POV 7. Návrh dalších 
obcí ke zpracování projektové dokumentace do stupně územního řízení (kanalizace a 
ČOV), včetně návrhu příslušných výběrových řízení.   

Předseda SORP, pan Jaroslav Němejc, tajemník, Ing. Miroslav Sládek, a Mgr. Ivana 
Očásková seznámili přítomné se stavem čerpání příspěvku JčK a předpokladem čerpání 
příspěvku POV. Velmi příznivá úroveň vítězných nabídkových cen ze soutěží na zpracovatele 
projektových dokumentací, pro obce Albrechtice nad Vltavou, Oslov a Kovářov (místní část 
Chrást), umožňuje vypsání výběrových řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro 
další obce. Z alokace POV 7 je možno, po odečtení již vysoutěžených cen prací (ponížených o 
30% kofinancování příslušné obce), stále čerpat cca 390tis. Kč. Vzhledem k tomu, že i 
vysoutěžená cena projektu ČOV a kanalizace Oslova je také příznivá, lze i z příspěvku JčK 
financovat ještě projekt minimálně další jedné obce. Přítomní členové Rady regionu SORP 
v následné diskusi zvolili z předložených návrhů, seznamů členských obcí v minulosti 
vytipovaných k projektové přípravě a dle aktuálních priorit příslušných obcí a požadavků 
vodoprávních orgánů (aktuálního znění příslušných povolení k vypouštění odpadních vod). 
Bylo tak navrženo vypsat výběrová řízení na zpracování projektové dokumentace do stupně 
územního rozhodnutí pro obce Záhoří, Drhovle a Slabčice, jejichž financování je zamýšleno 
z prostředků POV 7, a dále pro obce Smetanova Lhota, Kučeř a Jickovice, jejichž financování 
je zamýšleno z příspěvku JčK. Tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek seznámil přítomné s 
návrhem standardního znění příslušných výzev (zadávací dokumentace) výběrových řízení na 
zpracovatele příslušných projektových dokumentací. Následně bylo diskutováno personální 
obsazení komisí těchto výběrových řízení. 

 
Usnesení RR 26/14/07/11:  

1.) Rada regionu bere na vědomí informaci o čerpání příspěvku JčK a předpoklad čerpání 
příspěvku POV 7.  

2.) Rada regionu souhlasí s předloženým návrhem dalších obcí ke zpracování projektové 
dokumentace do stupně územního řízení (kanalizace a ČOV) : 
a.)  Ze zdrojů POV 7 – Záhoří, Drhovle a Slabčice. 
b.)  Ze zdrojů příspěvku JčK – Smetanova Lhota, Kučeř a Jickovice. 

3.) Rada regionu souhlasí s předloženým návrhem standardní podoby výběrového řízení 
na zpracovatele projektové dokumentace ke stupni územního řízení pro obce Záhoří, 
Drhovle, Slabčice, Smetanova Lhota, Kučeř a Jickovice a souhlasí s jeho vypsáním. 

4.) Rada regionu jmenuje členy tříčlenné hodnotící komise veřejné zakázky malého 
rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace: 
a.) Záhoří: František Valvoda, Ing. Miroslav Sládek, Božena Havlíková 
 náhradník – Mgr. Jaroslav Bouška 
b.) Drhovle: Božena Havlíková, Ing. Miroslav Sládek, František Valvoda 
 náhradník – Mgr. Jaroslav Bouška  
c.) Slabčice: Mgr. Jaroslav Bouška, Ing. Miroslav Sládek, Slavomír Harbáček 
 náhradník – Bohuslav Bartůněk  
d.) Smetanova Lhota: Slavomír Harbáček, Ing. Miroslav Sládek, Božena Havlíková 
 náhradník – Jiří Fišer 
e.) Kučeř: Bohuslav Bartůněk, Ing. Miroslav Sládek, František Valvoda 
 náhradník – Jiří Fišer 
f.) Jickvice: Jiří Fišer, Ing. Miroslav Sládek, Slavomír Harbáček 
 náhradník – Bohuslav Bartůněk 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 



4. Jmenování zástupců SORP do Řídícího výboru zpracování projektového záměru 
Studie proveditelnosti 

Tajemník SORP, Ing. Miroslav Sládek, a Mgr. Ivana Očásková seznámili přítomné se stavem 
přípravy projektového záměru Studie proveditelnosti. Vítěz příslušného výběrového řízení na 
zpracovatele projektového záměru zahájil přípravu projektového záměru. Jeho zpracování 
bude koordinovat Řídící výbor, jehož členy budou zástupci samosprávy Jihočeského kraje, 
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Ministerstva životního prostředí, Povodí Vltavy, státní 
podnik, a Svazku obcí regionu Písecko. Po odborné stránce se ke zpracovaným podkladům 
bude vyjadřovat Vědecká rada při SORP a tyto podněty budou na jednání Řídícího výboru 
tlumočeny a předány k zapracování zástupcem Svazku obcí regionu Písecko. Členy Řídícího 
výboru bude jmenovat Rada Jihočeského kraje. Hlavní zásady projektového záměru budou 
představeny na konferenci věnované projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ 4. – 5. října.  
Usnesení RR 27/14/07/11: Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu a 
harmonogramu zpracování projektového záměru Studie proveditelnosti zadaného Krajským 
úřadem JčK a schvaluje nominaci za člena Řídícího výboru, který bude postup prací 
koordinovat, Ing. Miroslava Sládka a jako zástupce Mgr. Ivanu Očáskovou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
5. Aktualizace Strategického plánu SORP: postup, harmonogram zpracování. 
Ustanovení a jmenování členů Komise strategického rozvoje regionu Písecko.  
Předseda SORP, pan Jaroslav Němejc, a tajemník, Ing. Miroslav Sládek, seznámili přítomné 
s postupem a harmonogramem zpracování Strategického plánu SORP. V současné době je 
zpracovávána jeho analytická část. V září by měla být připravena koncepční část tohoto 
dokumentu, jehož podobu, priority rozvoje, by měli pomoci najít a zhotovení koordinovat 
zástupci regionu. V následné diskusi členů Rady regionu byla zvažována vhodná podoba 
tohoto koordinačního orgánu.    
Usnesení RR 28/14/07/11: Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu a 
harmonogramu zpracování Strategického plánu SORP.  
Rada regionu ukládá kanceláři SORP připravit na příští zasedání Rady regionu návrh členů 
případné nově zřizované Komise strategického rozvoje regionu Písecko.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
 
 
V Písku dne 1. 8. 2011 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

František Valvoda 
Starostka obce Záhoří 

 

Ing. Miroslav Sládek 
Tajemník SORP 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


