
 

 
 

Z á z n a m 
z  jednání mimořádné Rady regionu 

dne 18. 2. 2011 v 12.30 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
Přítomni:  Bc. Zdeněk Herout, Ing. Miroslav Sládek, Božena Havlíková, Mgr. Milan 

Brunclík, Pavel Hroch, František Valvoda, Pavel Souhrada, Alena 
Lišková, Mgr. Ivana Očásková 

Omluveni:  Jaroslav Němejc – přezkum hospodaření v obci, JUDr. Ondřej Veselý – 
dlouhodobě plánované jednání, Zdeněk Bárta – dlouhodobě plánované 
jednání v Praze 

Host:  Ing. Jiří Dráb 
 
Program:  

1.) Analýza financování a chodu kanceláře SORP 
2.) Návrh smlouvy s tajemníkem SORP 
3.) Informace o projektu VPP v roce 2011  
4.) Informace o postupu přípravných prací projektů ČOV a kanalizace v členských obcích  
5.) Informace o projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ 
6.) Různé 

 
Ověřovatelem záznamu byl jmenován, Bc Zdeněk Herout.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Mimořádné jednání Rady regionu řídí místopředseda SORP, Bc. Zdeněk Herout. 
Vzhledem k přítomnosti hosta, pana Ing. Jiřího Drába, bude program jednání zahájen 
informací o projektu VPP v roce 2011.  
Hlasování o programu: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Informace o projektu VPP v roce 2011 

Pan Ing. Jiří Dráb seznámil přítomné s možnostmi projektu VPP v roce 2011. Je možno 
využít tří podob projektu: 

a.) VPP za stejných podmínek jako v předešlých letech, ovšem s celkovou omezenou 
kapacitou umístěných pracovníků – maximálně 50 za celý SOPR. 

b.)  VPP, kde bude možno, formou přivýdělku (na zkrácený pracovní úvazek), umístnit i 
pracovníky, kteří nejsou v evidenci úřadu práce. Maximální dotace na jednoho 
zaměstnance je 8tis.Kč, což činí cca 5tis.Kč čisté mzdy. 50% těchto pracovníků budou 
muset, dle podmínek tohoto projektu, tvořit osoby se zdravotním omezením a 
preferováni budou také ti, kteří dosud do projektu VPP nebyli zapojeni (pokud ano, 
bude potřeba toto zdůvodnit). Maximální kapacita tohoto projektu je také 50 
pracovníků. S ohledem na zachování podmínek tohoto projektu (dodržení 50% 
pracovníků z řad osob se zdravotním omezením), bude nutno tento jej realizovat přes 
menší dobrovolné svazky obcí – Severní Písecko, DSO mezi Vltavou a Otavou a 
Svazek obcí Milevska. V rámci tohoto projektu bude také nezbytné předfinancování – 
dotace je vyplácena zpětně. V rámci diskuse k této podobě projektu bylo přítomnými 
doporučeno pověření SORP menšími svazky k administraci i této části VPP.  



c.) Poslední variantou je projekt Mavo, který je s příslušnými zaměstnavateli již 
předjednán. Do tohoto projektu bude zapojeno celkem 30 pracovníků a měl by být 
realizován v rámci DSO Zlatý vrch a přímo v několika členských obcích SORP 
(Kovářov, Sepekov atd.) Projekt je zacílen na osoby do 25 let a nad 50 let. 

U projektů VPP typu a.) a b.) tedy připadá cca jeden pracovník na členskou obec, je 
doporučována administrace SORP a zachování platby nákladů na tuto administraci ve výši 
500,-Kč na jednoho pracovníka za měsíc. 
Ke konci března končí právní subjektivita Úřadu práce a následná konkrétní podoba 
organizace této oblasti výkonu státní správy bude podmíněna přijetím příslušného 
připravovaného zákona (podpisem prezidenta republiky). Ministerstvo práce a sociálních věcí 
se snaží podat a připravit také další projekt VPP přes EU. 
Na středu 2. března 10:00hod bude svoláno mimořádné jednání Valné hromady SORP 
zaměřené na pokračování projektu VPP v roce 2011.  Sekretariát SORP zajistí mailing na 
jednotlivé členské obce, jehož předmětem bude výzva směřovaná na vedení obcí k vytipování 
vhodných pracovníků pro zapojení do letošního ročníku projektu VPP a zaslání těchto jmen 
do čtvrtka 24. 2. na Úřad práce. 
SORP se obrátí s žádostí o podporu programu VPP na Svaz měst a obcí. 
Usnesení MRR 01/18/02/11:  
Rada regionu bere na vědomí informaci o projektu VPP v roce 2011. Rada regionu souhlasí 
s tím, aby administraci Veřejně prospěšných prací (kromě projektu Mavo) zajistila kancelář 
SORP (paní Renata Krůtová). Rada regionu pověřuje sekretariát přípravou smluv mezi SORP 
a DSO (Severní Písecko, DSO mezi Vltavou a Otavou a Svazek obcí Milevska) o formě 
spolupráce a účetnictví (dotace na účet DSO, výplata z účtu SORP). Rada regionu potvrzuje, 
že výše platby na zajištění nákladů na administraci projektu VPP SORP bude zachována na 
úrovni 500,-Kč za pracovníka a příslušný měsíc.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
Diskuse k hlavnímu bodu mimořádného jednání Rady regionu byla velmi rozsáhlá, a to i 
časově. Místopředseda SORP, Bc. Zdeněk Herout, musí vzhledem k dalším povinnostem 
jednání opustit a předává řízení jednání panu starostovi Pavlu Souhradovi. 
 
1. Analýza financování a chodu kanceláře SORP  
Na svém posledním jednání pověřila Rada regionu usnesením MRR 50/29/12/10 tajemníka 
SORP analýzou financování a chodu kanceláře a návrhem případné optimalizace. V souladu 
s tímto usnesením seznámil Ing. Miroslav Sládek Radu regionu s analýzou současného stavu 
kanceláře Svazku: 

- VPP, kancelář Sedláčkova ul.: výpůjčka od Města – dobré parkovací podmínky 
(operativnost v jednání se starosty obcí).  

- Velké nám. č.p. 1: výpůjčka od Města – úhrada energií, dostupnost centra   
- Náklady na provoz v roce 2010:  

o Administrace VPP 
� celkem 331.096,-Kč (vše hrazeno z projektu)  

• Ing. Václav Zobal 15.000,-Kč + 35% SP a ZP měsíčně 
• Renata Krůtová 11.500,-Kč + 35% SP a ZP měsíčně 

� Odměny ze zdrojů SORP: 37.300,-Kč  
*bez nákladů na telefon a internet 

o Sekretariát 
� Celkem  141.500,-Kč – z dotace POV6 95.000,-Kč a vlastní zdroje 

SORP   46.500,-Kč 
*bez nákladů na telefon a internet, zahrnuje náklady na pronájem (Drhovle) 



 

o Účetní 
84.300,-Kč (vlastní zdroje) – dohoda o provedení práce 

o Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“  
Celkem   317.586,-Kč 
Příspěvek JčK  285.827,-Kč 
Zdroje SORP    31.759,-Kč 
Průměrně cca 27.000,-Kč měsíčně. 
*veškeré náklady, včetně cestovních a na telefon 

-    Doporučení: Zachovat vyrovnané financování – na koordinační činnost bude zaměřen 
tajemník SORP, na činnost odborné koordinace (projekt Revitalizace Orlické nádrže – 
včetně projektů ČOV a marketingu) Mgr. Ivana Očásková  

Usnesení MRR 02/18/02/11:  
Rada regionu bere na vědomí informaci o financování a chodu kanceláře. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
2. Návrh smlouvy s tajemníkem SORP 
Na svém posledním jednání Rada regionu zvolila a jmenovala v souladu se stanovami SORP 
za svého tajemníka Ing. Miroslava Sládka, usnesení MRR 48/29/12/10. V souladu se 
záměrem dále profesionalizovat chod kanceláře SORP a spojit výkon funkce tajemníka 
s finanční odměnou, byl připraven návrh Mandátní smlouvy mezi SORP a Ing. Miroslavem 
Sládkem, viz příloha. Tajemník SORP se bude věnovat probíhajícím projektům SORP – 
Revitalizace Orlické nádrže, čistírny odpadních vod v členských obcích, příprava rychlostní 
komunikace R4, příprava cyklostezek a cyklocest, veřejně prospěšné práce a veřejná služba. 
Usnesení MRR 03/18/02/11:  
Rada regionu schvaluje předložený návrh podoby smlouvy s tajemníkem SORP                   
Ing. Miroslavem Sládkem a pověřuje předsedu Rady regionu k podpisu této smlouvy. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
4. Informace o postupu přípravných prací projektů ČOV a kanalizace v členských 

obcích  
V průběhu ledna a února 2011 se uskutečnily tři společné návštěvy tajemníka SORP a 
odborného garanta Mgr. Ivany Očáskové v členských obcích, kde probíhá příprava projektů 
výstavby ČOV a kanalizace. Cílem je pomoci po procedurální a odborné stránce s přípravou 
jejich projektů. 

o Kostelec nad Vltavou: Bylo uspořádáno výběrové řízení na zhotovitele 
tendrové dokumentace. Jejím vítězem se stala firma EKOEKO s.r.o. Obec 
Kostelec nad Vltavou má podánu žádost o vydání stavební povolení. Nyní je 
připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

o Čížová: Probíhají přípravné práce na zajištění návaznosti projektu Čížové-
Nové Vsi, který byl úspěšný v OPŽP a kterou je registrační list této akce 
podmíněn. Jsou připravovány podklady pro územní řízení návazného projektu 
připojení na ČOV v Písku, tak aby mohlo být zažádáno v nejbližší výzvě 
dotačního titulu o investiční prostředky na jeho realizaci. 

o Orlík nad Vltavou: Projekt obce je stále v zásobníku projektů XIII. výzvy 
OPŽP, kam žádala o investiční prostředky na jeho realizaci. V lednu 2011 
byla, v souladu s Partnerskou smlouvou a se smlouvou s dodavatelem 
projekční přípravy firmou EKOEKO s.r.o., dokončena dokumentace ke 
stavebnímu povolení. Předložený návrh dodatku Partnerské smlouvy, viz 



příloha, zohledňuje současnou situaci, kdy není zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné, a v dubnu se budou konat nové volby.  

o Jetětice a Kožlí: Projekty obou obcí jsou upravovány, tak měly větší naději na 
úspěch ve výzvách příslušných dotačních titulů. 

o Ostrovec: Obec má zpracovánu projektovou dokumentaci k územnímu 
rozhodnutí. V současné době je předána SORP k odbornému posouzení a 
následně bude SORP přizván k jednání zastupitelstva a zodpovězení 
odborných dotazů.   

Usnesení MRR 04/18/02/11:  
Rada regionu bere na vědomí předloženou informaci o postupu přípravných prací projektů 
ČOV a kanalizace v členských obcích. Rada regionu schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 
Partnerské smlouvy s obcí Orlík nad Vltavou a zmocňuje svého předsedu k jejímu podpisu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
5. Informace o projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ 
Mgr. Ivana Očásková seznámila přítomné s postupem prací na projektu „Revitalizace Orlické 
nádrže“. Byla představena podoba hotového výtisku sborníku z 3. ročníku konference, jehož 
distribuce právě probíhá. Ohlasy konference i projektu jsou velmi kladné. 
Probíhají přípravné práce Studie proveditelnosti. Záměr jejího zpracování je podporován 
panem hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou i panem radním Ing. Karlem Vlasákem a bude 
zastřešena Jihočeským krajem. Za součinnosti SORP, Vědecké rady, ředitele Krajského úřadu 
JčK JUDr. Luboše Průši a odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ JčK 
probíhají přípravné práce. V současné době je připravováno výběrové řízení na zpracovatele 
projektového záměru Studie proveditelnosti, který je nezbytný k přesné definici obsahu studie 
a vyčíslení jejích předpokládaných nákladů. Do hodnotící komise výběrového řízení budou 
přizváni zástupci SORP a Vědecké rady. 
Usnesení MRR 05/18/02/11:  
Rada regionu bere na vědomí informaci o projektu „Revitalizace Orlické nádrže“. Pro komisi 
k otevírání obálek a posouzení nabídek výběrového řízení na zpracovatele projektového 
záměru Studie proveditelnosti Rada regionu určuje zástupce SORP RNDr. Jakuba Borovce a 
Mgr. Ivanu Očáskovou a jako náhradníky určuje Jaroslava Němejce a Ing. Miroslava Sládka.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
6. Různé 
Tajemník SORP přeložil Radě regionu návrhy termínů řádných jednání Valné hromady a 
Rady regionu: 
Valná hromada – 18/5 a 23/11, RR – 30/3, 27/4, 18/5 po VH, 29/6, 31/8, 28/9, 2/11, 23/11 po 
VH a 21/12 
   
 
V Písku dne 24. 2. 2011 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Bc. Zdeněk Herout  
Starosta Města Milevska 

 

Mgr. Ivana Očásková  
Sekretariát SORP 

 

 


