
 

 
 

Z á z n a m 
z jednání Rady regionu 

dne 29. 8. 2011 v 16:00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

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

Veselý, Zdeněk Bárta, Pavel Souhrada, František Valvoda, Alena Lišková, 
Ing. Václav Zobal, Mgr. Ivana Očásková, JUDr. Jiří Brožák 

Omluveni:  Božena Havlíková, Pavel Hroch, Mgr. Milan Brunclík 
 
Program:  

1.) Uzavření výběrových řízení na zpracovatele projektových dokumentací k výstavbě 
čistíren odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí 
v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ – Drhovle místní část Pamětice, 
Jickovice, Kučeř, Slabčice včetně místních částí Písecká Smoleč a Nemějice, 
Smetanova Lhota a Záhoří. Návrh textu příslušných Partnerských smluv s těmito 
obcemi.   

2.) Informace o průběhu projektu Veřejně prospěšných prací v roce 2011  
3.) Kontrola plnění usnesení 
4.) Příprava 4. Ročníku konference „Revitalizace Orlické nádrže, včetně jejího rozpočtu 
5.)  Komise pro regionální rozvoj 
6.) 17. výzva ROP: opakované předložení žádosti - další úsek Otavské cyklostezky 

(Kestřany-Putim).  
7.) Různé 

 
Jednání Rady regionu řídí předseda Rady regionu, pan Jaroslav Němejc. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 5 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovatelem záznamu byl jmenován, pan JUDr. Ondřej Veselý.  
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 s tím, že bude na začátek 
jednání předřazen bod 2 věnovaný projektu Veřejně prospěšných prací. Z pléna nebyl navržen 
žádný bod k doplnění. 
Hlasování o programu: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
2. 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. Vzhledem k úpravě pravidel 
projektu ze strany poskytovatele dotace, je potřeba respektovat snahu o zaměstnávání zejména 
těch osob, které v projektu ještě nebyly účastny. Snahou SORP je vyjít maximálně 
požadavkům Úřadu práce vstříc. Tato změna však s sebou přinesla poměrně značnou fluktuaci 
zaměstnanců a navýšení administrativní činnosti administrátorů projektu. Proto je navrženo 
navýšení odměn administrátorů projektu VPP. Finanční prostředky vyčleněné na zajištění 
administrativy projektu toto navýšení umožňují. Projekty, které se uskutečnily v roce 2011 a 



jsou již uzavřené, jsou vyúčtované. Je nutno i nadále také dbát na dodržení kvóty zdravotně 
znevýhodněných osob v rámci zaměstnanců projektu VPP.     
Usnesení RR 30/29/08/11: 
1.  Rada regionu bere na vědomí informaci o počtu zaměstnanců v programu VPP a programu 

zdravotně znevýhodněných v II. pololetí roku 2011. 
2. Rada regionu schvaluje dodatek pracovní smlouvy s paní Renatou Krůtovou     

(15.12.1974) s úpravou navýšení mzdy o 3 tis. Kč od 1.8.2011, s Ing.Václavem Zobalem 
dodatek DPP s úpravou navýšení odměny o 2 tis od 1.7.2011 a s paní Alenou Liškovou 
dodatek DPP s úpravou navýšení odměny o 2 tis od 1.7.2011. Rada regionu pověřuje 
předsedu rady k podpisu těchto smluvních dodatků. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
1. Uzavření výběrových řízení na zpracovatele projektových dokumentací k výstavbě 
čistíren odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí 
v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ – Dr hovle místní část Pamětice, 
Jickovice, Kučeř, Slabčice včetně místních částí Písecká Smoleč a Nemějice, 
Smetanova Lhota a Záhoří. Návrh textu příslušných Partnerských smluv s těmito 
obcemi.   

Předseda SOPR, pan Jaroslav Němejc, tajemník SORP, Ing. Miroslav Sládek a Mgr. Ivana 
Očásková, 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. Šest vyhlášených výběrových 
řízení se shledalo s velkým zájmem potenciálních zpracovatelů projektových dokumentací. 
V rámci jednotlivých výběrových řízení byly obdrženy minimálně čtyři nabídky a ve 
výběrovém řízení pro obec Slabčice se sešlo dokonce šest nabídek. 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 Drhovle místní část Pamětice a Záhoří firma 
Hydroprojekt a.s., Jickovic a Kučeři firma Systech s.r.o., Smetanovy Lhoty firma Aquaserv 
a.s. a Slabčic včetně místních částí Písecká Smoleč a Nemějice firma PROVOD s.r.o. 
Vzhledem k velmi nízkým cenám vítězných nabídek tajemník SORP, Ing. Miroslav Sládek, 
doporučuje financovat zpracování všech těchto projektových dokumentací a také dokumentací 
z prvního kola výběrových řízení z června letošního roku pro obce Kovářov-místní část 
Chrást, Albrechtice nad Vltavou a Oslov z alokovaných zdrojů POV 7 pro letošní rok, tak aby 
mohla být celá alokace vyčerpána. Z toho důvodu také doporučuje upravit vlastní podíl těchto 
obcí na zpracování projektových dokumentací na úroveň 33,6%, což činí pro jednotlivé obce 
příspěvek ve výši: Drhovle 27.436,- Kč vč. DPH, Jickovice 27.840,- Kč vč. DPH, Kučeř 
27.840,- Kč, Slabčice 25.419,-Kč, Smetanova Lhota 29.252,-Kč, Záhoří 35.909,-Kč, 
Albrechtice nad Vltavou 39.944,-Kč, Kovářov 25.540,-Kč a Oslov 43.979,-Kč včetně DPH. 
Je také doporučeno uzavřít s příslušnými obcemi standardní podobu Partnerské smlouvy o 
financování této společné akce. 
Usnesení RR 31/29/08/11: 

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 Drhovle místní část Pamětice 
v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“, Hydroprojekt CZ a.s.,            
(IČO: 264 75 081) za cenu 81.600,-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 Jickovice v rámci projektu 
„Revitalizace Orlické nádrže“, společnost Systech s.r.o. (IČO: 48234419) za cenu 
82.800,-Kč včetně DPH. 

c.) Rada regionu schvaluje vítěze výběrového řízení na Zpracování projektové 
dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání 
pravomocného územního rozhodnutí pro obec Kučeř v rámci projektu 
„Revitalizace Orlické nádrže“, společnost Systech s.r.o. (IČO: 48234419) za cenu 
82.800,-Kč včetně DPH. 

d.) Rada regionu schvaluje vítěze výběrového řízení na Zpracování projektové 
dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání 
pravomocného územního rozhodnutí pro obec Slabčice, včetně místních částí 
Písecká Smoleč a Nemějice, v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“, 
společnost PROVOD – Inženýrská společnost, s.r.o., (IČO: 250 23 829) za cenu 
75.600,-Kč včetně DPH. 

e.) Rada regionu schvaluje vítěze výběrového řízení na Zpracování projektové 
dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání 
pravomocného územního rozhodnutí pro obec Smetanova Lhota v rámci projektu 
„Revitalizace Orlické nádrže“, společnost Aquaserv a.s., (IČO: 60071371) za 
cenu 87.000,-Kč včetně DPH. 

f.) Rada regionu schvaluje vítěze výběrového řízení na Zpracování projektové 
dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání 
pravomocného územního rozhodnutí pro obec Záhoří v rámci projektu 
„Revitalizace Orlické nádrže“, společnost Hydroprojekt CZ a. s.,                     
(IČO: 264 75 081) za cenu 106.800,-Kč včetně DPH. 

2.) Rada regionu schvaluje standardní formu Partnerské smlouvy o financování této 
společné akce, a to s podíly (33,6%) obcí Drhovle 27.436,- Kč vč. DPH, Jickovice 
27.840,- Kč vč. DPH, Kučeř 27.840,- Kč, Slabčice 25.419,-Kč, Smetanova Lhota 
29.252,-Kč a Záhoří 35.909,-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 Aquaserv a.s, Hydroprojekt CZ a.s, Systech s.r.o. a 
PROVOD – Inženýrská společnost, s.r.o.  

5.) Rada regionu upravuje podíl financování obcí Albrechtic nad Vltavou, Oslova a 
Kovářova rovněž na 33,6%, tedy ve výši pro Albrechtice nad Vltavou 39.944,-Kč, 
Kovářov 25.540,-Kč a Oslov 43.979,-Kč, pověřuje kancelář SORP zohledněním této 
změny v příslušných Partnerských smlouvách a pověřuje předsedu jejich podpisem. 

6.) Rada regionu ukládá kanceláři SORP provést editaci dotačního titulu POV 7, tak aby 
z těchto zdrojů bylo financováno pořízení projektových dokumentací pro obce: 
Albrechtice nad Vltavou, Kovářov, Oslov, Drhovle, Jickovice, Kučeř, Slabčice, 
Smetanova Lhota a Záhoří.     

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 

3. Kontrola pln ění usnesení  
Předseda SORP, pan Jaroslav Němejc, tajemník, Ing. Miroslav Sládek, a Mgr. Ivana 
Očásková seznámili přítomné se stavem plnění usnesení přijatých v průběhu roku 2011. Jsou 
připravovány dodatky Partnerských smluv zohledňující konečné vypořádání příspěvků 
v rámci 1. vlny pracování projektových dokumentací a smlouvy nové s obcemi, které 



projektové dokumentace připravují v rámci letošního roku. Ostatní přijatá usnesení jsou již 
splněna.  
Usnesení RR 32/29/08/11: 
Rada regionu bere na vědomí předloženou zprávu o plnění usnesení přijatých v roce 2011. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
4. Příprava 4. ročníku konference „Revitalizace Orlické nádrže, včetně jejího rozpočtu 

Tajemník SORP, Ing. Miroslav Sládek, a Mgr. Ivana Očásková seznámili přítomné se stavem 
přípravy letošního 4. ročníku konference „Revitalizace Orlické nádrže“. Program je 
připravován Vědeckou radou při SORP. Jeho předběžný návrh byl představen. Rozpočet 
konference je připravován jako vyrovnaný, s tím že financování bude zajištěno 
z konferenčních poplatků a případných dotačních příspěvků a příspěvků potenciálních 
sponzorů, se kterými jedná tajemník SORP, Ing. Miroslav Sládek.   
Usnesení RR 33/29/08/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o přípravě 4. ročníku konference „Revitalizace 
Orlické nádrže, včetně informace o předpokládaném rozpočtu této akce. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
5. Komise pro rozvoj regionu Písecko  
Tajemník SORP, Ing. Miroslav Sládek, seznámil přítomné s postupem a harmonogramem 
zpracování Strategického plánu SORP a návrhem ustanovení Komise pro rozvoj regionu 
Písecko. S potenciálními členy komise je postupně jednáno, s tím že je snahou získat do 
komise odborníky na všechny problematiky, které zahrnují pilíře stávajícího Strategického 
plánu. 
Usnesení RR 34/29/08/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o návrzích na členy Komise pro rozvoj regionu 
Písecko a ukládá sekretariátu SORP projednat účast v komisi s navrženými kandidáty. Rada 
regionu ukládá Mgr. Ivaně Očáskové zpracovat analýzu realizovaných projektů, a to 
splněných i nesplněných, ze stávajícího Strategického plánu SORP. Rada regionu ukládá 
sekretariátu SORP svolat první jednání pracovní skupiny pro regionální rozvoj.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
6. 17. výzva ROP: opakované předložení žádosti - další úsek Otavské cyklostezky 
(Kestřany-Putim).  
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc seznámil přítomné s podobou aktuální výzvy ROP, 
která umožňuje podat opětovně žádost na financování dalšího úseku Otavské cyklostezky, 
Kestřany-Putim. Je doporučeno tuto žádost podat. Pro zpracování žádosti je možno variantně 
buď uspořádat výběrové řízení na zpracovatele žádosti či využít dosud již zpracovaných 
materiálů a žádost pouze aktualizovat vlastními silami. Přítomní se přiklánějí spíše k druhé 
variantě. 
Usnesení RR 35/29/08/11: 
Rada regionu ukládá kanceláři SORP podat žádost na další úsek Otavské cyklostezky 
(Kestřany – Putim) do aktuální 17. výzvy ROP. Rada regionu SORP ukládá zpracovat tuto 
žádost kanceláři SORP. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
7. Různé – rychlostní komunikace R4 
V rámci bodu Různé byla diskutována naléhavost pokračování výstavby rychlostní 
komunikace R4 a obava z prolongování přípravných prací a útlumu této výstavby ze strany 
Ministerstva dopravy. 



Usnesení RR 36/29/08/11: 
Rada regionu podporuje dokončení rychlostní komunikace R4 a vyzývá Ministerstvo dopravy 
k urychlenému řešení tohoto problému a přípravy úseku Lety-Čimelice, neboť tento úsek je 
zásadní v rozvoji Severního Písecka a Jihočeského kraje a jeho sociálně a ekonomicky 
postižených oblastí.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
 
 
V Písku dne 10. 9. 2011 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

JUDr. Ondřej Veselý 
Starostka Města Písku 

 

Ing. Miroslav Sládek 
Tajemník SORP 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


