
 

 
 

Z á z n a m 
z  jednání mimořádné Rady regionu 

dne 29. 12. 2010 v 13.00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
Přítomni:  Bc. Zdeněk Herout, Ing. Miroslav Sládek, JUDr. Ondřej Veselý, Božena 

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

Omluveni:  Jaroslav Němejc, František Valvoda 
 
Program:  

1.) Volba tajemníka SORP 
2.) Rozpočtová změna č. 4 
3.) Zajištění chodu kanceláře SORP v roce 2011  
4.) Rekapitulace čerpání příspěvku JčK                                                    
      (na zpracování projektových dokumentací a organizační a koncepční řízení projektu) 
5.) Informace o POV 2011 - DT 6 a DT 7 
6.) Informace o vydání sborníku příspěvků z konference Revitalizace Orlické nádrže 

(včetně jeho financování) 
7.) Kontrola plnění usnesení 

 
Ověřovatelem záznamu byl jmenován pan JUDr. Ondřej Veselý, starosta Města Písek.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Hlasování o programu: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

1. Volba tajemníka SORP 

Jednání mimořádné Rady regionu bylo v souladu s programem zahájeno volbou tajemníka 
Svazku obcí regionu Písecko. Předsedající jednání Bc Zdeněk Herout vyzval přítomné, aby 
navrhli kandidáty. Z pléna byl navržen jediný kandidát, a to Ing. Miroslav Sládek, který svoji 
kandidaturu přijal a deklaroval svoji připravenost funkci tajemníka zastávat. V průběhu 
rozpravy byl diskutován záměr, v rámci další profesionalizace kanceláře SORP, spojit výkon 
funkce tajemníka s finanční odměnou, a to zejména z prostředků z konkrétních projektů. 
Následně bylo přistoupeno k volbě tajemníka. Byla odsouhlasena volba veřejná.    
Usnesení MRR 48/29/12/10:  
Rada regionu jmenuje dle čl. XI odst. 1 písm. f) Stanov tajemníka Svazku obcí regionu 
Písecko Ing. Miroslava Sládka. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 

2. Rozpočtová změna č. 4 

Paní Alena Lišková seznámila přítomné se současnou situací, tj. se stavem příjmů a výdajů, a 
návrhem rozpočtové změny č. 4, viz příloha. Náklady spojenými s projektem VPP, 
vypořádáním POV, pořádáním konference a vydáním sborníku příspěvků z ní atd. Pan Ing. 
Václav Zobal dále upřesnil informace spojené s financováním projektu VPP. Z důvodu 



vyplácení mimořádných odměn zaměstnancům VPP dochází ke zvýšení průměru pro výpočet 
náhrady za dovolenou a vyplacená mzda pak není plně hrazena dotací ÚP. Paní Alena 
Lišková přítomné také informovala o tom, že členské obce SORP budou formou dopisu 
seznámeny s konkrétní výší svých členských příspěvků pro rok 2011 (4,-Kč na obyvatele) a 
v případě 27 obcí (32 pracovníků), kde i během měsíců leden a únor pokračuje projekt VPP, 
také s výší mimořádného příspěvku v rámci spoluúčasti na projektu VPP 1.000,-Kč na 
zaměstnance, tj. 500/měsíc jako v roce 2010.       
Usnesení MRR 49/29/12/10:  
Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 4. a pověřuje účetní zpracovat přehled nákladů 
na výplatu a zajištění administrace projektu VPP.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 
3. Zajištění chodu kanceláře SORP v roce 2011 
Byl rekapitulován současný stav zajištění administrativy a chodu kanceláře SORP. 
K 30.6.2010 podala výpověď z pracovního poměru SORP, Mgr. Martina Nožinová. Následně 
byla pověřena výkonem prací spojených se sekretariátem SORP na dobu určitou od 1.7. – 
31.12.2010 Mgr. Ivana Očásková, protože se ukázalo, že je zatím možné při stávajícím 
objemu těchto prací výkon sekretariátu SORP spojit s koordinací projektu „Revitalizace 
Orlické nádrže“. 
Usnesení MRR 50/29/12/10:  
Rada regionu pověřuje tajemníka analýzou financování a chodu kanceláře a návrhem případné 
optimalizace.  Rada regionu pověřuje předsedu SORP podpisem dodatku č. 1 k mandátní 
smlouvě Mgr. Ivany Očáskové ve stejném rozsahu jako v rámci původní smlouvy, a to 
s účinností od 1.1. 2011 do 31.12.2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 
4. Rekapitulace čerpání příspěvku JčK                                                    
(na zpracování projektových dokumentací a organizační a koncepční řízení projektu) 
Paní Alena Lišková a Mgr. Ivana Očásková seznámily přítomné se stavem čerpání příspěvku 
Jihočeského kraje na zpracování projektových dokumentací a organizační a koncepční řízení 
projektu „Revitalizace Orlické nádrže“. V průběhu roku 2010 bylo čerpáno celkem    
412.186,-Kč, a to 126.360,-Kč na projektovou dokumentaci pro obec Kožlí a zbylý podíl na 
organizační a koncepční řízení projektu. K čerpání tedy z příspěvku Jihočeského kraje stále 
zbývá 2.376.509,-Kč. Smlouva o poskytnutí příspěvku JčK byla prodloužena do 31.12.2011. 
Do té doby musí také SORP předložit Jihočeskému kraji potvrzení úspěšné kontroly 
specifické přijatelnosti pro pět obcí. Pro čtyři obce již byl doklad úspěšné kontroly specifické 
přijatelnosti obdržen. Obec Kožlí nebyla úspěšná vlivem nejasnosti náležitosti jejího katastru 
do území soustavy Natura 2000 (ptačí oblast – Údolí Otavy a Vltavy). Ke splnění podmínek 
smlouvy s JčK tedy zbývá doložit úspěšnou kontrolu specifické přijatelnosti pouze pro jednu 
další obec. V roce 2010 byly výzvy dotačních titulů na financování vodohospodářské 
infrastruktury pozastaveny. V současné době jsou zjišťovány harmonogramy výzev pro rok 
2011, aby bylo možno navrhnout obce pro další vlnu přípravy projektových dokumentací.  
Usnesení MRR 51/29/12/10:  
Rada regionu bere na vědomí předloženou informaci o čerpání příspěvku Jihočeského kraje 
na zpracování projektových dokumentací a organizační a koncepční řízení projektu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 
 
 
 



   
5. Informace o POV 2011 - DT 6 a DT 7  
Přítomní byli seznámeni s přípravou žádostí do dotačních titulů 6 a 7 POV. V rámci POV 6 je 
připravována žádost o dotaci ve výši 120tis. Kč na poradenskou a školící činnost pro SORP. 
V rámci dotačního titulu POV 7 pak na Revitalizaci Orlické nádrže - zpracování projektových 
dokumentací pro obce Albrechtice nad Vltavou a Kovářov (místní část Chrást). 
Usnesení MRR 52/29/12/10:  
Rada regionu bere na vědomí předloženou informaci o podání žádostí do POV 2011 – DT 6 a 
DT 7. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 
6. Informace o vydání sborníku příspěvků z konference Revitalizace Orlické nádrže 

(včetně jeho financování) 
Mgr. Ivana Očásková informovala přítomné o vydání sborníku příspěvků z konference – 
s grafickou podobou obálky, obsahem a financováním vydání. Rozpočet nákladů na jeho 
vydání bude vyrovnaný. Hotové výtisky budou distribuovány na začátku ledna.  
Usnesení MRR 53/29/12/10:  
Rada regionu bere na vědomí informaci o vydání sborníku příspěvků z konference 
Revitalizace Orlické nádrže.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 
7. Kontrola pln ění usnesení 
Mgr. Ivana Očásková seznámila přítomné s přehledem usnesení a jejich plnění. Zbývá pouze 
ověřit, zda bylo logo SORP skutečně umístěno na reklamní ploše ČSAD AUTOBUSY České 
Budějovice a.s. Zbylá usnesení byla naplněna.  
Usnesení MRR 54/29/12/10:  
Rada regionu bere na vědomí předloženou informaci o kontrole plnění usnesení v roce 2010. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 
V Písku dne 7. 1. 2011 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

JUDr. Ondřej Veselý  
Starosta Města Písek 

 

Mgr. Ivana Očásková  
Sekretariát SORP 

 

 


