
 

 
 

Z á z n a m 
z mimořádného jednání Rady regionu 

dne 8. 11. 2011 v 17:00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

Přítomni: Bc. Zdeněk Herout, Božena Havlíková, Zdeněk Bárta, Mgr. Milan Brunclík, 
František Valvoda, Mgr. Ivana Očásková 

Omluveni: Jaroslav Němejc, JUDr. Ondřej Veselý, Pavel Hroch, Pavel Souhrada,  
Ing. Miroslav Sládek 

Program:  
1.) Návrh rozpočtu pro rok 2012 – záznam hlasování per rollam  
2.) Strategický plán Svazku obcí regionu Písecko 
3.) Program Valné hromady SORP, 23/11   
4.) Dodatek SOD – zpracování DUR pro obec Albrechtice nad Vltavou 
5.) Různé 

Jednání Rady regionu řídí místopředseda Rady regionu, pan Bc. Zdeněk Herout. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 5 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovatelem záznamu byl jmenován, pan František Valvoda.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Hlasování o pověření k zápisu a jeho ověření: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Program byl navržen v členění, viz výše. Z pléna nebyl navržen žádný bod k doplnění. 
Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Návrh rozpočtu pro rok 2012 – záznam hlasování per rollam 
Radě regionu byl předložen záznam prvního hlasování per rollam týkajícího se návrhu 
rozpočtu pro rok 2012. Hlasování se zúčastnilo pět členů Rady regionu a všichni hlasovali pro 
navrženou podobu rozpočtu pro rok 2012 vycházející z úrovně členských příspěvků obcí ve 
stejné výši jako dosud, tj. 4,-Kč/obyvatele pro rok 2011.  Návrh rozpočtu byl tedy schválen a 
byl rozeslán do členských obcí Svazku obcí regionu Písecko ke zveřejnění na úředních 
deskách. 
Usnesení RR 48/8/11/11: 
Rada regionu schvaluje návrhu rozpočtu na rok 2012, viz příloha, vycházející z úrovně 
členských příspěvků obcí ve stejné výši jako dosud, tj. 4,-Kč/obyvatele za rok, a předloží jej 
Valné hromadě SORP na jejím jednání 23. 11. 2011 ke schválení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
2. Strategický plán Svazku obcí regionu Písecko 
Zástupci Komise pro rozvoje regionu Písecko - Ing. arch. Radek Boček, Ing. Petr Vyterna, 
RNDr. Jakub Borovec Ph.D. a Mgr. Ivana Očásková, seznámili přítomné s návrhem nové 
podoby Strategického plánu Svazku obcí regionu Písecko. Následně proběhla diskuse, 
v rámci které byly zodpovězeny dotazy členů Rady regionu. Předložený návrh nového 
Strategického plánu se setkal s pozitivním ohlasem. Vzhledem k tomu, že finalizace tohoto 
materiálu ujal Ing. arch. Radek Boček za odborné podpory garantů jednotlivých 
zpracovávaných pilířů a pomoci Mgr. Ivany Očáskové s editací textu, doporučuje toto 
místopředseda Rady regionu zohlednit přerozdělením podílů schválené sumární odměny pro 
všechny zpracovatele.     



Usnesení RR 49/8/11/11: 
Rada regionu projednala návrh nové podoby Strategického plánu Svazku obcí regionu 
Písecko a předkládá jej Valné hromadě SORP ke schválení. Rada regionu schvaluje 
přeskupení výše odměny za zpracování jednotlivým garantům zpracovávaných pilířů 
z autorského týmu dle objemu odvedené práce.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
3. Program Valné hromady SORP, 23/11   
Místopředseda Rady regionu a její přítomní členi projednali body programu jednání Valné 
hromady Svazku obcí regionu Písecko, která se uskuteční 23. 11. 2011 a navrhli jej v členění: 
1.) Projekt Veřejně prospěšných prací, 2.) Schválení rozpočtu pro rok 2012, 3.) Inventarizace, 
4.) Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“, 5.) Strategický plán Svazku obcí regionu Písecko a 
6.) Různé 
Usnesení RR 50/8/11/11: 
Rada regionu schvaluje program jednání Valné hromady Svazku obcí regionu Písecko, které 
se uskuteční 23. 11. 2011, v členění: Projekt Veřejně prospěšných prací, Schválení rozpočtu 
pro rok 2012, Inventarizace, Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“, Strategický plán Svazku 
obcí regionu Písecko, Různé a pověřuje kancelář SORP rozeslání pozvánky členským obcím. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
4. Dodatek SOD - zpracování DUR pro obec Albrechtice nad Vltavou  
Práce na vyhotovení dokumentace k územnímu řízení projektu ČOV a kanalizace pro obec 
Albrechtice nad Vltavou zpracovávané, kterou na základě výsledku příslušného výběrového 
řízení zpracovává firma EKOEKO s.r.o. a náklady na její pořízení budou kryty z dotačního 
titulu POV 7 za přispění obce, jsou zpožděny. Vina není na straně zpracovatele. Během 
zpracování se ukázalo, jako vhodné provést kamerovou revizi starších úseků stávají 
kanalizace, tak aby byl projekt navržen v souladu se skutečným stavem existující sítě a 
vhodně doplněna novými kanalizačními řady. Radě regionu je proto navrženo uzavřít se 
zpracovatelem projektové dokumentace dodatek ke smlouvě o dílu číslo jedna, který bude 
zohledňovat pouze posun zpracování, a to s termínem odevzdání do 15. 12. 2011, tak aby 
bylo možno zajistit potřebné podklady, mohla být zpracována co nejkvalitněji a současně bylo 
možno v řádném termínu vyúčtovat prostředky poskytnuté z dotačního titulu POV7.   
Usnesení RR 51/8/11/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu zpracování projektové dokumentace 
k územnímu řízení projektu ČOV a kanalizace obce Albrechtice nad Vltavou. Rada regionu 
schvaluje text dodatku č. 1 smlouvy o dílo zpracování projektové dokumentace ČOV a 
kanalizace pro obec Albrechtice nad Vltavou zohledňujícího posun zpracování k 15. 12. 2011 
a pověřuje svého předsedu jeho podpisem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
V Písku dne 15. 11. 2011 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

František Valvoda 
Starostka obce Záhoří 

 

Ing. Miroslav Sládek 
Tajemník SORP 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


