
 

 
 

Z á z n a m 
z mimořádného jednání Rady regionu 

dne 30. 5. 2011 v 15:30 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

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

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

Omluveni:  Jaroslav Němejc, JUDr. Ondřej Veselý 
 
Program:  

1.) Návrh vypořádání příspěvků v rámci 1. etapy přípravy projektových dokumentací 
(kanalizace a ČOV) a jeho zohlednění v dodatcích příslušných Partnerských smluv 
s obcemi (Kostelec nad Vltavou, Čížová-Nová Ves, Orlík nad Vltavou, Jetětice a 
Kožlí).  

2.) Výběrové řízení na zpracovatele projektových dokumentací (kanalizace a ČOV) ke 
stupni územního řízení pro obce Albrechtice nad Vltavou a Kovářov-Chrást (ze zdrojů 
POV 7) 

3.) Stav čerpání příspěvku JčK. Návrh další obce ke zpracování projektové dokumentace 
do stupně územního řízení (kanalizace a ČOV) – Oslov, včetně návrhu příslušného 
výběrového řízení.   

4.) Rozpočtová změna č. 2 
5.) Revitalizace Orlické nádrže: odborná služba pro zastupitelstva obcí, příspěvek 
6.) Aktualizace Strategického plánu SORP: postup, harmonogram zpracování a výrobních 

výborů. 
7.) Konference „Revitalizace Orlické nádrže“ (11. - 12. října): zahájení přípravy 

konference  
8.) Různé: 

 – Informace z Regionální rady ROP 
- Informativní dopis o nominaci členů Dozorčí rady JVS 

 
Jednání Rady regionu řídí místopředseda Rady regionu Bc. Zdeněk Herout. Konstatoval, že 
na jednání je přítomno 7 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. Návrh vypořádání příspěvků v rámci 1. etapy přípravy projektových dokumentací 
(kanalizace a ČOV) a jeho zohlednění v dodatcích příslušných Partnerských smluv 
s obcemi (Kostelec nad Vltavou, Čížová-Nová Ves, Orlík nad Vltavou, Jetětice a Kožlí). 
 Mgr. Ivana Očásková spolu s účetní paní Alenou Liškovou připravily přehled 
uskutečněných a současně tedy také fakturovaných prací spojených s projekční činností a 
zpracováním žádostí do XIII. výzvy OPŽP. Přítomní byli s obsahem materiálu seznámeni. 



Součástí tohoto zpracovaného přehledu je také stručná rekapitulace již poskytnutého podílu 
finanční spoluúčasti obcí (zaplaceného v prosinci roku 2009) a současně i návrh konečného 
vypořádání zbývajících prací realizovaných během let 2010 a 2011. Jedním z výchozích 
podkladů materiálu bylo i vyjádření Státního fondu životního prostředí z dubna roku 2011 ve 
věci uznatelných nákladů úspěšných projektů v rámci XIII. výzvy OPŽP, které jsou také 
předmětem tohoto konečného vypořádání. Konkrétní podoba návrhu vypořádání příspěvků 
v rámci 1. etapy zpracování projektových dokumentací je součástí důvodové zprávy, včetně 
návrhů dodatků příslušných Partnerských smluv, viz příloha.         
Usnesení RR 16/30/05/11: Rada regionu souhlasí s předloženým návrhem vypořádání 
příspěvků v rámci 1. etapy přípravy projektových dokumentací (kanalizace a ČOV), s jeho 
zohledněním v dodatcích příslušných Partnerských smluv s obcemi (Kostelec nad Vltavou, 
Čížová-Nová Ves, Orlík nad Vltavou, Jetětice a Kožlí) a pověřuje předsedu Rady regionu 
podpisem těchto dodatků Partnerských smluv.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
2. Výběrové řízení na zpracovatele projektových dokumentací (kanalizace a ČOV) ke 
stupni územního řízení pro obce Albrechtice nad Vltavou a Kovářov-Chrást (ze zdrojů 
POV 7)   

Tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek seznámil přítomné s návrhem postupu a zněním 
výzvy (zadávací dokumentace) výběrového řízení na zpracovatele příslušných projektových 
dokumentací. Bylo doporučeno uspořádat dvě oddělená výběrová řízení, protože se předmět 
obou zakázek svou odbornou náročností (specifikací díla) a tedy i nároky na prokázání 
kvalifikace poněkud liší. Touto cestou by tedy během výběrového řízení mohla být obdržena 
výhodnější nabídková cena. Během následné diskuse bylo také projednáno personální 
obsazení komisí příslušných výběrových řízení.  
Usnesení RR 17/30/05/11: Rada regionu souhlasí s předloženým návrhem výběrového řízení 
na zpracovatele projektových dokumentací ke stupni územního řízení pro obce Albrechtice 
nad Vltavou a Kovářov-Chrást a souhlasí s jeho vypsáním. Rada regionu jmenuje členy 
tříčlenné hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu projektové dokumentace obce 
Albrechtice nad Vltavou ve složení: starosta obce Albrechtice nad Vltavou Ing. Václav 
Kaifer, člen Rady regionu Pavel Hroch, tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek a jako 
náhradníka člena Rady regionu Františka Valvodu. Rada regionu jmenuje členy tříčlenné 
hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu projektové dokumentace obce Kovářov-
Chrást ve složení: člen Rady regionu Pavel Hroch starosta obce Albrechtice nad Vltavou Ing. 
Václav Kaifer a tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek a jako náhradníka člena Rady regionu 
Pavla Souhradu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
3. Stav čerpání příspěvku JčK. Návrh další obce ke zpracování projektové dokumentace 
do stupně územního řízení (kanalizace a ČOV) – Oslov, včetně návrhu příslušného 
výběrového řízení.    

Mgr. Ivana Očásková spolu s účetní paní Alenou Liškovou připravily přehled čerpání 
příspěvku JčK. Po vypořádání smluvně vázaných projekčních prací a odhadu čerpání nákladů 
na organizační a koncepční řízení projektu umožňuje zůstatek příspěvku financovat 
zpracování minimálně ještě jedné projektové dokumentace ČOV a kanalizace do stupně 
územního řízení. Je navrhováno zpracovat projektovou dokumentaci pro obec Oslov, která je 
součástí seznamu obcí k postupnému zapojení se k realizaci do podprojektu, jež je přílohou 
smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi SORP a JčK. Obec Oslov se současně nachází 
v kritické oblasti, která negativně ovlivňuje kvalitu vody v Orlické přehradí nádrži (při 
soutoku jejího otavského a vltavského ramene) a výsledky kontrolních odběrů vzorků z 



některých výustí kanalizace již dlouhodobě nesplňují požadované limity a vodoprávní úřad 
obci uložil připravit opatření na zlepšení tohoto stavu. Tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek 
seznámil přítomné s návrhem postupu a zněním výzvy (zadávací dokumentace) výběrového 
řízení na zpracovatele příslušné projektové dokumentace. Následně bylo diskutováno 
personální obsazení komise tohoto výběrového řízení. 
Usnesení RR 18/30/05/11: Rada regionu bere na vědomí informaci o čerpání příspěvku JčK. 
Rada regionu souhlasí s předloženým návrhem další obce ke zpracování projektové 
dokumentace do stupně územního řízení (kanalizace a ČOV) – Oslov. Rada regionu souhlasí 
s předloženým návrhem výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace ke stupni 
územního řízení pro obec Oslov a s jeho vypsáním. Rada regionu jmenuje členy tříčlenné 
hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu projektové dokumentace obec Oslov ve 
složení: starosta obce Oslov František Hašek, člen Rady regionu Pavel Hroch a tajemník 
SORP Ing. Miroslav Sládek a jako náhradníka Ing. Václava Kaifera. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
4. Rozpočtová změna č. 2 
Paní Alena Lišková seznámila přítomné s navrhovanou rozpočtovou změnou. Jedná se o 
zvýšení příjmů a výdajů v souvislosti s rozšířením projektu VPP o další zaměstnance na 
období 5-6/2011 a čerpání příspěvku KÚ. Rozúčtování podle položek je uvedeno v příloze 
zápisu. Po schválení rozpočtové změny je tedy upravený rozpočet ve výši: příjmy 9 095tis.Kč, 
výdaje 8 655tis.Kč a financování 440tis. Kč.  
Usnesení RR 19/30/05/11: Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 2., viz příloha: tj. 
po této změně celkem -příjmy   9 095tis. Kč, výdaje 8 655tis. Kč a financování 440tis. Kč.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
5. Revitalizace Orlické nádrže: odborná služba pro zastupitelstva obcí, příspěvek 
Tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek informoval přítomné o konzultacích věnovaných 
přípravě projektů ČOV a kanalizace pro členy zastupitelstev členských obcí. Tato služba se 
shledává s ohlasem a je stále častěji vyžadována. Navrhl, zda by některé tyto služby neměly 
být členské služby zpoplatněny. 
Usnesení RR 20/30/05/11: Rada regionu bere na vědomí informaci o poskytování odborné 
služby zastupitelstvům obcí SORP a souhlasí s tím, aby vyžádané konzultace tajemníka 
SOPR Ing. Miroslava Sládka a Mgr. Ivany Očásková se zastupiteli byly zpoplatněny formou 
dohody o přidělení mimořádného příspěvku ve výši hodinové úhrady 200,-Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
6. Aktualizace Strategického plánu SORP: postup, harmonogram zpracování a 
výrobních výborů. 
Tajemník SORP informoval přítomné o postupu aktualizace Strategického plánu SORP. 
Menší DSO budou požádány o poskytnutí elektronické verze jejich Strategických plánů, které 
budou jedním ze zdrojů dat jeho zpracování. Zpracování bude probíhat za odborné garance 
týmu doc. Ing. Evy Cudlínové, CSc. - vedoucí Katedry Strukturální Politiky EU a Rozvoje 
Venkova Ekonomické fakulty Jihočeské Univerzity. Byl také přestaven harmonogram prací. 
Do konce července bude zpracována analytická část dokumentu. Následně budou během 
měsíců srpen až září probíhat jednání Konzultační rady a bude formulována koncepční část 
dokumentu a zapracovány připomínky členských obcí. Materiál bude na přelomu září a října 
dokončen, tak aby mohl být předložen v říjnu ke schválení Valnou hromadou SORP.   
Usnesení RR 21/30/05/11: Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu, 
harmonogramu zpracování a návrhu Konzultačních rad zpracování aktualizace Strategického 



plánu SORP. Doporučená podoba Strategického plánu SORP schválená Konzultační radou 
budou předložena ke schválení Valné hromadě 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
7.   Konference „Revitalizace Orlické nádrže“ (11. - 12. října): zahájení přípravy 
konference  
Tajemník SORP a Mgr. Ivana Očásková informovali přítomné, že byla zahájena příprava 
čtvrtého ročníku konference. Vědecká rada se nad její přípravou poprvé sejde 20. června. 
Usnesení RR 22/30/05/11: Rada regionu bere na vědomí informaci o zahájení přípravy 4. 
ročníku konference „Revitalizace Orlické nádrže“ (11. – 12. října) a ukládá kanceláři a 
tajemníku SORP připravit rozpočet konference, zabezpečit příjmovou stranu rozpočtu, zajistit 
místo konání a připravit pozvánku. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
8. Různé: Informace z Regionální rady ROP, Informativní dopis o nominaci členů 
Dozorčí rady JVS 
V rámci bodu různé byli přítomní informováni o zpětné vazbě z Regionální rady ROP. 
Kancelář SORP obdržela písemné vyrozumění, že podaný projekt pokračování cyklistické 
stezky Otavské cyklistické stezky neobdržel dostatečný počet bodů a nebyl zařazen mezi 
projekty k financování. Následně proběhla konzultace s pracovníky Úřadu Regionální rady 
ROP se snahou identifikovat případné slabiny projektu  - tj. jeho části, které je reálně možno 
přepracovat, tak aby v případné další výzvě byla šance obdržet vyšší počet bodů. 
Tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek také informovat přítomné o tom, že předal dopis o 
nominaci členů Dozorčí rady JVS Valnou hromadou SORP. Ukázalo se, že jmenování pana 
Ing. Ladislava Vondráka, je ve střetu zájmů, neboť je současně také ve vedení ČEVAK a.s. 
Místo něho navrhli přítomní jmenovat pana Ing. Tomáše Korejse, starostu obce Čížová.  
Tajemník SORP dále informoval, že se snaží získat podporu z Nadace Jihočeské cyklostezky 
na dobudování chybějící části cyklostezky u soutoku Blanice a Otavy a vyzval přítomné, zda 
by souhlasili, aby v případě kladného vyřízení této žádosti Nadací mohl být Svazek obcí 
regionu Písecko stavebníkem této akce. 
Usnesení RR 23/30/05/11: Rada regionu bere na vědomí informaci z Regionální rady ROP, 
předání informativního dopisu o nominaci členů Dozorčí rady JVS a o jednání s vedením 
Nadace Jihočeské cyklostezky. Rada regionu nominuje za člena Dozorčí rady pana Ing. 
Tomáše Korejse. Rada regionu souhlasí s tím, aby v případě zajištění financování dostavby 
Nadací Jihočeské cyklostezky části úseku cyklostezky u soutoku Blanice a Otavy byl 
stavebníkem Svazek obcí regionu Písecko.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
V Písku dne 10. 6. 2011 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Pavel Souhrada 
Starosta obce Bernartice 

 

Ing. Miroslav Sládek 
Tajemník SORP 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


