
 

 
                 Z á z n a m 

z jednání Rady regionu 
dne 12. 9. 2012 v 13:00 hodin,  

kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 
 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, JUDr. Ondřej Veselý, Božena Havlíková, Pavel Hroch, 

Mgr. Milan Brunclík, Pavel Souhrada, Alena Lišková, Mgr. Ivana 
Očásková 

Omluveni:  Bc. Zdeněk Herout, Zdeněk Bárta, František Valvoda 
Host:  JUDr. Brožák 
 
Program:  

1.) Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2012 
2.) Rozpočtová změna č. 4 
3.) Projekt Revitalizace Orlické nádrže 
4.) Projekt podpořený grantovým programem Podpora živé kultury – Orlické léto 
5.) Informace z ROPu – 23. výzva, žádost Otavská cyklostezka 
6.) Různé 

 
Jednání Rady regionu řídí předseda Rady regionu, Jaroslav Němejc. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 6 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovatelem záznamu byl jmenován 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, viz výše.  
Hlasování o programu: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2012 
JUDr. Brožák seznámil přítomné s průběhem projektu Veřejně prospěšných prací a Veřejné 
služby. Ze strany členských obcí svazku je o realizaci vzrůstající zájem. Do Veřejné služby je 
na Písecku zapojeno 6 lidí a na Milevsku 16, v projektu Veřejně prospěšných prací pak 44 
zaměstnanců a 3 koordinátoři. Žádné zásadní novinky v administraci během uplynulého 
období nenastaly. Zřejmě bude možný přeliv projektů i do roku 2013. Bližší informace o 
podmínkách během příštího roku zatím nejsou známy.  
Usnesení RR 29/12/9/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o projektu Veřejně prospěšných prací a Veřejné 
službě.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
2. Rozpočtová změna č. 4  
Paní Alena Lišková seznámila přítomné se stavem hospodaření a návrhem rozpočtové změny 
č. 4, viz příloha, která zohledňuje drobné úpravy čerpání rozpočtu.     
Usnesení RR 30/12/9/12: 
Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 v roce 2012, viz příloha: tj. po této změně 
celkem: příjmy +860tis. Kč, výdaje +890tis. Kč a financování -30tis. Kč.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 



 
3. Projekt Revitalizace Orlické nádrže 

Předseda SORP Jaroslav Němejc a Mgr. Ivana Očásková informovali přítomné o 
průběhu zpracování projektových dokumentací ČOV a kanalizace v členských obcích ze 
zdrojů POV DT 7. Všude probíhají projekční práce bez problémů, jen v případě projektu obce 
Hrejkovice firma Hydroprojekt a.s., která podala vítěznou nabídku, odstoupila od smlouvy. 
Radě regionu je proto doporučeno uzavřít smlouvu s firmou, která podala druhou nejnižší 
nabídku a kterou je Aquaserv s.r.o. Současně budou na příští jednání Rady regionu připraveny 
návrhy vypořádání vlastních podílů nákladů těchto projekčních prací příslušných obcí. 

Realizace a příprava projektů ČOV a kanalizace v členských obcích se v uplynulých 
dvou letech poměrně rozvíjí a stále častěji jsou využívány odborné služby kanceláře SORP. Je 
proto zvažováno, že by členské obce v případě, kdy by těchto služeb využily, pomáhaly 
provoz odborného zázemí kanceláře spolufinancovat, a to dle předem známých pravidel. 
Problematika byla krátce diskutována a kanceláři SORP bylo uloženo na příští jednání takový 
návrh připravit.  

V srpnu byly v řádném termínu do 39. výzvy OPŽP na financování projektů ČOV a 
kanalizace podány žádosti obcí Jetětice, Oslov, Branice a Smetanova Lhota, které pomohla 
připravit kancelář SORP. V současné době probíhá doplňování údajů těchto žádostí. Zatím 
bez problémů.  

Přítomní byli také informováni o zahájené přípravě 5. ročníku konference věnované 
projektu, která se bude konat 2. října v Písku. Program je již připraven. Bezproblémové by 
letos mělo být i financování nákladů. V současné době jsou oslovováni potenciální účastníci a 
probíhá registrace. 26. září se na Zvíkovském Podhradí také uskuteční seminář pro starosty 
obcí přiléhajících k Orlické přehradě a podnikatelů v cestovním ruchu v této oblasti.         
Usnesení RR 31/12/9/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o projektu Revitalizace Orlické nádrže. Rada regionu 
schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo s firmou Hydroprojekt, schvaluje smlouvu s druhou 
v pořadí, firmou Aquaserv s.r.o. a pověřuje svého předsedu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Projekt podpořený grantovým programem Podpora živé kultury – Orlické léto 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc, Pavel Hroch a Mgr. Ivana Očásková informovali 
přítomné o průběhu multižánrového hudebního festivalu pod názvem Orlické léto 
podpořeného grantovým programem Podpora živé kultury. Festival byl úspěšný. Přálo mu 
příznivé počasí. Podařilo se připravit zajímavý program, shledal se s velkým zájmem a byl 
také ve velmi slušném počtu navštíven diváky, kteří se dobře bavili.  
Usnesení RR 32/12/9/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu Orlického léta. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Informace z ROPu - 23. výzva, žádost Otavská cyklostezka 
Předseda Rady regionu SORP informoval přítomné o průběhu přípravných prací opětovného 
podání žádosti projektu Otavské cyklostezky, úseku Kestřany – Putim, do vyhlášené 23. 
výzvy ROPu. Je zažádáno o prodloužení stavebního povolení. Bude také potřeba upravit 
rozpočet, který je z roku 2006 a není již zcela aktuální, protože se od té doby mnohé změnilo - 
včetně terminologie stavební prací, položkování  apod. Bude také nutno doplnit návrhy 
trvalého značení, které původně nebylo příliš četné. Tuto úpravu rozpočtu bude nutno hradit. 
Kancelář SORP poptala potenciální zpracovatele. Náklady na tuto úpravu by neměly 
přesáhnout 20tis.Kč a nejvýhodnější cenu a současně i volnou kapacitu nabídla firma Zesa.      
 



Usnesení RR 33/12/9/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o přípravě žádosti do 23. výzvy ROP a schvaluje 
platbu za dopracování dokumentace firmě Zesa v maximální výši do 20tis. Kč.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Různé 
V rámci bodu různé byla diskutována distribuce již zpracovaného a schváleného 
Strategického plánu SORP. Je doporučeno jej pro všechny členské obce vypálit na CD a 
distribuovat na nejbližší Valné hromadě. Dále byly ještě diskutovány administrativní nuance 
zrušení funkce tajemníka SORP. Kancelář SORP také aktuálně obdržela návrh smlouvy s JčK 
o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu POV DT6.    
Usnesení RR 34/12/9/12: 
Rada regionu schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace s JčK v rámci POV DT6 a pověřuje 
svého předsedu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
 
V Písku dne 20. 9. 2012 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Jaroslav Němejc  
 
 
 
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

JUDr. Ondřej Veselý 
Starosta Města Písku 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


