
 

 
 

Z á z n a m 
z mimořádného jednání Rady regionu 

dne 19. 10. 2011 ve 14:00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, Bc. Zdeněk Herout, Ing. Miroslav Sládek, Božena 

Havlíková, Zdeněk Bárta, Pavel Hroch, Pavel Souhrada, František 
Valvoda, Alena Lišková, Ing. Václav Zobal, Mgr. Ivana Očásková 

Omluveni:  JUDr. Ondřej Veselý, Mgr. Milan Brunclík 
 
Program:  

1.) Informace o průběhu projektu Veřejně prospěšných prací v roce 2011 
2.) Rozpočtová změna č. 4   
3.) Konference „Revitalizace Orlické nádrže“: závěry, sponzorské smlouvy, rozpočet atd.   
4.) Návrh vstupu do SMOJK a Celostátní sítě pro venkov 
5.) Informace z ROPu 
6.) Komise pro rozvoj regionu Písecko 
7.) Různé: 

- Informace z Řídícího výboru přípravy projektového záměru Studie proveditelnosti 
- Informace o postupu přípravy vodovodu na Severním Písecku  
 

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 Pavel Souhrada.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Hlasování o pověření k zápisu a jeho ověření: pro 7, 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 7, 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. V roce 2011 zatím probíhaly tři 
projekty. V prvním z nich, který probíhal od května do června, bylo zaměstnáno 45 lidí. 
V rámci druhého projektu, který běží do konce října, bylo zaměstnáno celkem 97 pracovníků. 
Poslední z dosud realizovaných projektů bude probíhat do konce měsíce listopadu a zahrnuje 
celkem 63 zaměstnanců. Projekt VPP tedy umožnil během roku 2011 dosud zaměstnat 
celkem 205 lidí. Předběžné informace nasvědčují tomu, že již od prosince bude možno 
navázat dalším projektem, přičemž příslušní pracovníci budou muset být minimálně 5-10 dnů 
vedeni v evidenci Úřadu práce. Předpokládaný nástup je okolo prvního prosince. Bližší 
informace budou zřejmě známy přibližně v polovině listopadu. Dalších 43 pracovníků je také 
zaměstnáváno v projektu pro zdravotně znevýhodněné osoby. 
 V následné diskusi bylo připomenuto, že podoba letošních projektů VPP s sebou 
přinesla zvýšené nároky na jejich administrativu. Administrátoři VPP, pan Ing. Václav Zobal 
a Renata Krůtová, již nemají ve své kanceláři dostatek skříní a polic na uchovávání 



dokumentů. S diskuse vyplynulo, že nebude nutné je kupovat. Místopředseda Svazku obcí 
regionu Písecko Bc. Zdeněk Herout uvedl, že Město Milevsko vhodný nábytek poskytne, 
protože v nedávné době byly rušeny kancelářské prostory, kde se jistě najde vše potřebné, a 
s Ing. Václavem Zobalem se na místě domluvili na dalším postupu.       
Usnesení RR 37/19/10/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu projektu Veřejně prospěšných prací v roce 
2011. Rada regionu ukládá administrátorům projektu VPP rozeslat výzvu členským obcím 
Svazku obcí regionu Písecko k zaslání jejich požadavků na počet pracovníků v rámci projektu 
VPP v období od 1. 12. 2011 do 29. 2. 2012. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
2. Rozpočtová změna č. 4  
Paní Alena Lišková seznámila přítomné s navrhovanou rozpočtovou změnou. Zohledňuje 
zejména příjmy a náklady spojené s konáním 4. ročníku konference „Revitalizace Orlické 
nádrže“. Po schválení rozpočtové změny je tedy upravený rozpočet ve výši: příjmy 11 856 tis. 
Kč, výdaje 10 915 tis. Kč a financování 941 tis. Kč.  
Usnesení RR 38/19/10/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci a plnění rozpočtu k 30. 9 2011 a schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 4., viz příloha: tj. po této změně celkem: příjmy 11 856 tis. Kč, výdaje 
10 915 tis. Kč a financování 941 tis. Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
3. Konference „Revitalizace Orlické nádrže“: závěry, sponzorské smlouvy, rozpočet atd.  
Tajemník SORP, Ing. Miroslav Sládek, a Mgr. Ivana Očásková seznámili přítomné 
s průběhem konference. Účast v letošním ročníku byla opět hojná, srovnatelná s rokem 2010. 
Významněji byl posílen program věnovaný regionálnímu rozvoji Orlicka. Konference se 
shledala s pozitivním ohlasem v odborných kruzích a médiích. Podařilo se zajistit její 
bezproblémový průběh a financování. Přítomní členové Rady regionu SORP byli také 
seznámeni se závěry letošního ročníku konference.     
Usnesení RR 39/19/10/11: 
Rada regionu bere na vědomí závěry konference „Revitalizace Orlické nádrže“ a rozpočet této 
konference. Rada regionu bere na vědomí informaci o podpoře Konference od společností: 
Aquaserv a.s. a Čevak a.s. Č. Budějovice, Eurovia a.s. oblast Č. Budějovice, Česká Spořitelna 
a. s. Písek, Casta a.s. Písek a Stavoplast KL spol. s r.o. Stachy a vyslovuje poděkování těmto 
firmám. Rada regionu schvaluje návrhy smluv s těmito společnostmi a pověřuje předsedu RR 
k jejich podpisu.  
Rada regionu schvaluje návrh tajemníka SORP na odměnu členům organizačního týmu: 
Mgr.Ivana Očásková – 1100,-Kč, Alena Lišková – 1100,-Kč, Ing.Václav Zobal – 600,-Kč a 
Renáta Krůtová – 600,-Kč. Odměny nechť jsou vyplaceny za měsíc říjen 2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
4. Návrh vstupu do SMOJK a Celostátní sítě pro venkov 

Tajemník Svazu měst a obcí Jihočeského kraje (dále jen SMOJK) Ing. Miroslav Beneš zaslal 
našemu SORP nabídku ke vstupu SORP do SMOJK. Výhody a nevýhody vstupu byly 
diskutovány přítomnými členy Rady regionu. Člen Rady regionu Pavel Hroch uvedl, že 
výhodné a vhodné, vzhledem k venkovskému charakteru většiny členských obcí SORP, by 
bylo také vstoupit do Spolku pro obnovu venkova. Členský příspěvek není nijak vysoký. 
Protože se jedná u obou případů o každoroční zátěž rozpočtu (členský příspěvek / rok), musí o 
možném vstupu rozhodnout Valná hromada na svém nejbližším zasedání. Mgr. Ivana 



Očásková také informovala přítomné o podobě spolupráce SORP s Celostátní sítí pro venkov, 
která probíhá od roku 2009. Celostátní sít pro venkov také sponzorsky podporovala, formou 
úhrady pronájmů konferenčních prostor a slavnostního rautu na závěr prvního dne, letošní 
ročník konference „Revitalizace Orlické nádrže“.  Svazek obcí regionu Písecko je partnerem 
celostátní sítě pro venkov. Tato spolupráce nemá formální charakter a není spojena s žádnými 
náklady.   
Usnesení RR 40/19/10/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o možném vstupu SORP do SMOJK a Spolku pro 
obnovu venkova a ukládá předsedovi RR předložit tento návrh Valné hromadě SORP. Rada 
regionu bere na vědomí informaci o spolupráci SORP v rámci Celostátní sítě pro venkov. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
5. Informace z ROPu  
Předseda Rady regionu SORP, Jaroslav Němejc, tajemník SORP, Ing. Miroslav Sládek, a 
Mgr. Ivana Očásková informovali přítomné o podání žádosti na financování dalšího úseku 
Otavské cyklostezky, Kestřany-Putim, do 17. výzvy ROP. Žádost byla v termínu podána a 
kancelář SORP byla kontaktována s výzvou k odstranění formálních nedostatků, které musí 
být doloženy do pátku 21. října. Přítomni byli také seznámeni s textem žádosti adresované 
členům Výboru Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad o přehodnocení 
závěrů materiálu „Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad“ zpracovaný firmou 
GaREP s.r.o. Tento materiál vznikl na Táborsku a SORP byl kontaktován s výzvou o zvážení 
její podpory.    
Usnesení RR 41/19/10/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o podání žádosti na financování dalšího úseku 
Otavské cyklostezky do 17. výzvy ROP. 
Rada regionu se ztotožňuje s předloženým textem žádosti adresované členům Výboru 
Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad o přehodnocení závěrů materiálu 
„Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad“ zpracovaný firmou GaREP s.r.o. a 
zmocňuje předsedu SORP k jejímu podpisu.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
6. Komise pro rozvoj regionu Písecko  
Tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek seznámil přítomné s postupem přípravy jmenování 
nového poradního orgánu SORP Komise pro rozvoj regionu Písecko. Na základě usnesení RR 
č. RR 34/29/08/11 předkládá předseda Rady regionu návrh na jmenování členů Komise pro 
rozvoj regionu Písecko: Ing. Miroslav Sládek, JUDr. Luboš Průša, RNDr. Jakub Borovec 
Ph.D., Ing. arch. Radek Boček, Ing. Petr Vyterna, Bc. Jitka Fatková a Mgr. Ivana Očásková. 
Hlavním úkolem Komise je rychle a precizně připravit návrh Strategie rozvoje regionu 
Písecko pro schválení na Valné hromadě SORP.  
Náklady spojené s účastí při jednání komise, obstaráváním informací, samostudiem a 
přípravou návrhů, nechť jsou kryty motivační odměnou formou DPP každému členu a výplata 
odměny je provedena po schválení dokumentu na Valné hromadě SORP. Kancelář SORP 
bude usilovat o získání podpory formou vyhlášeného dotačního titulu. 
Usnesení RR 42/19/10/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o složení poradního orgánu Rady regionu, Komise 
pro rozvoj regionu Písecko, a jmenuje její členy: Ing. Miroslav Sládek, JUDr. Luboš Průša, 
RNDr. Jakub Borovec Ph.D., Ing. arch. Radek Boček, Ing. Petr Vyterna, Bc. Jitka Fatková a 
Mgr. Ivana Očásková.  
Rada regionu schvaluje návrh tajemníka SORP na motivační odměnu členům této komise ve 
výši 10.000,-Kč na člena na krytí nákladů spojených s účastí v komisi, a to formou Dohody o 



provedení práce. Rada regionu pověřuje předsedu Rady regionu podpisem těchto Dohod. 
Odměny nechť jsou vyplaceny po schválení Aktualizaci Strategie rozvoje regionu Písecko ve 
Valné hromadě za měsíc listopad 2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
7. Různé: 
a.) Informace z Řídícího výboru Jihočeského kraje pro zpracování projektového záměru 
Studie proveditelnosti v rámci projektu Revitalizace Orlické nádrže. 
Tajemník SORP ing. Miroslav Sládek a jeho zástupce Mgr. Ivana Očásková byli jmenováni 
Radou kraje do Řídícího výboru pro zpracování projektového záměru Studie proveditelnosti 
v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“. Na příští jednání připraví zpracovatel 
projektového záměru Studie proveditelnosti, RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc., obsahové teze. 
Financování studie bude možné buď z Technické asistence MŽP (zadávací dokumentace a 
koordinační skupina MŽP) nebo z vyhlášené podpory SFŽP. Příští jednání bude 3. 11. na 
MŽP. 
Usnesení RR 43/19/10/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci z Řídícího výboru Jihočeského kraje pro zpracování 
projektového záměru Studie proveditelnosti a ukládá tajemníku SORP pravidelně informovat 
Radu regionu o postupu prací. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
b.) Informace o přípravě skupinového vodovodu severní Písecko- I. etapa. 
Jihočeský vodárenský svaz připravil stavby skupinového vodovodu severní Písecko (I. - III. 
etapa), a to včetně stavebního povolení, smluv o věcném břemeni, popř. o výkupech 
pozemků. Výběrovým řízením se podařilo snížit cenu ze 42 mil. Kč na 24 mil. Kč, s možným 
zahájením v září 2011. Dále je na tuto stavbu připraven Jihočeský kraj přispět 10%, tj. ve výši 
2,4 mil. Kč. Valná hromada DSO SP svým usnesením 26/2011 vyzývá Ministerstvo 
zemědělství k podpoře této připravené akce (a to alespoň částkou 5 mil. Kč), neboť tento 
skupinový vodovod je nezbytný, s ohledem k enormnímu nedostatku vody v této oblasti a 
strategický pro rozvoj regionu severního Písecka, který je hodnocen jako sociálně a 
ekonomicky postižená oblast. Tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek spolu se členem RR, 
předsedou DSO severního Písecka a starostou Mirovic panem Zdeňkem Bártou se zúčastnili 
jednání s ředitelem JVS p. Antonínem Princem dne 14. 10., aby připravili plán jednání 
s rezortem MZe. 

Usnesení RR 44/19/10/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o přípravě skupinového vodovodu severní Písecko, 
I. etapa, a ukládá tajemníku SORP pravidelně informovat Radu o dalším postupu prací. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
c.) Informace o přípravě projektové dokumentace na ČOV a kanalizaci v obci Kožlí 

Svazek uskutečnil jednání dne 17. 10. s vodohospodářským úřadem, obcí a projektantem. Aby 
měla obec šanci podat žádost do vyhlášené výzvy, musí mít stavební povolení. Hydroprojekt 
České Budějovice nabídl dokončení DSP se specifickou změnou dle požadavků platného 
územního rozhodnutí, namísto biologického rybníka aktivační ČOV krytá srubovým 
objektem, a to v termínu do 27. 10. a za cenu 100 tis + 20%DPH. Právní analýzou smluv bylo 
zjištěno následující: 

• Smlouva o dílo byla uzavřená se společností EKOEKO České Budějovice na soubor 
dokumentací 



• Dodatek č. 1 – odevzdání DSP v rozpracovanosti (117 tis+DPH), dokončení po výzvě 
rozumí se do smluvní částky 144 tis + DPH. Zbývá tedy rozdíl (144-117=) 27tis+DPH 

• Pokud se bude měnit zadání (expertiza může prověřit, jak se do projektu dostal pojem 
„AKTIVA ČNÍ ČOV“ a tudíž biologický rybník) nebo cena, MUSÍ být vyhlášeno nové 
výběrové řízení.  

• Partnerská smlouva mezi SORP a obcí Kožlí bude obsahovat dodatek č. 1., kterým se 
ošetří termínový posun dokončení DSP (důvod obce), doplatek za DSP 
v rozpracovanosti (30%-42.120,-Kč) a doplatek na žádosti od VRV (30%-34.986,-Kč) 

Usnesení RR 45/19/10/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o přípravě projektové dokumentace na ČOV a 
kanalizaci v obci Kožlí. Rada regionu sděluje zpracovateli PD, spol. EKOEKO, že pokračovat 
v díle je možné jen v intencích uzavřené smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1. Rada regionu 
ukládá kanceláři SORP připravit dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě s obcí Kožlí. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
d.) Informace o možnosti získání souboru mapových dat ČÚZaK – ZABAGED 

Tajemník SORP přítomné informoval o tom, že obce mohou získat zdarma ZAkladní BAzi 
GEodetických Dat, ZABAGED, od ČÚZaK, a to prostřednictvím Krajských úřadů. Měřítko 
map je 1:10 000. Data jsou rastrová nebo vektorová a nelze je volně šířit. Vždy je musí 
subjekt získat jen od obce nebo kraje. Svazky obcí nyní mohou tato data získat od 
poskytovatele ČÚZaK také zdarma. 
Usnesení RR 46/19/10/11: 
Rada regionu ukládá kanceláři SORP zajistit mapová data Zabaged od Krajského úřadu JčK 
pro účely SORP. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
e.) Kulaté stoly Refresh 
Mgr. Ivana Očásková přítomné informovala přítomné o konání kulatého stolu, který je 
připravován v rámci studie REFRESH. Studie REFRESH je věnována problematice současné 
čistoty a ekologického stavu vod a jejich vývoje v podmínkách budoucích klimatických změn 
a probíhá současně v několika státech EU. V ČR na jejím zhotovení spolupracuje 
Hydrobiologický ústav Biologického centra AVČR, v. v. i. a věnuje se povodí Lipenské 
nádrže a právě povodí Skalice a Lomnice. 
Usnesení RR 47/19/10/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o přípravě kulatého stolu ke studii REFRESH.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 

 
V Písku dne 27. 10. 2011 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Pavel Souhrada 
Starostka obce Bernartice 

 

Ing. Miroslav Sládek 
Tajemník SORP 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


