
 

                  Z á z n a m 
z  jednání Rady regionu 

dne 13. 3. 2013 v 15:00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, Bc. Zdeněk Herout, Božena Havlíková, Mgr. Milan 

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

Omluveni:  JUDr. Ondřej Veselý, Pavel Hroch 
 
Program:  

1.) Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2013 
2.) Rozpočtová změna č. 2 
3.) Projekt Revitalizace Orlické nádrže 
4.) Informace z ROPu – 23. výzva, žádost Otavská cyklostezka 
5.) Příprava Valné hromady SORP – příprava úpravy Stanov a Vnitřní organizační 

směrnice SORP  
6.) Různé 

Jednání Rady regionu řídí předseda Rady regionu, Jaroslav Němejc. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 7 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovatelem záznamu byl jmenován pan Bc. Zdeněk Herout.  
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, viz výše.  
Hlasování o programu: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
1.) Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2013  
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc informoval přítomné o průběhu projektů 
Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby. Průběh Veřejně prospěšných prací v letošním 
roce vypadá velmi slibně. Další projekty jsou připravovány na duben. Administrativně je 
postup relativně náročný, ale daří se dosud zaměstnávat více pracovníků než v loňském roce 
touto dobou. Vhodnost uchazečů, dle požadovaných kritérií projektů, je nutno ověřovat na 
ÚP. Kritéria u osob do 50 let požadují evidenci na ÚP po dobu pěti měsíců a nad 50 let měsíc. 
Kritéria VPP podléhají častým změnám, ale pozitivní je, že bude pravděpodobně pokryt celý 
letošní rok.    
Usnesení RR 5/13/3/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace o průběhu projektů Veřejně prospěšných prací a 
Veřejné služby.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
2. Rozpočtová změna č. 2  
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc a paní Alena Lišková přítomné seznámili 
s podobou rozpočtové změny č. 2, viz příloha.  
Usnesení RR 6/13/3/13: 
Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2013, viz příloha: tj. po této změně 
celkem: příjmy +2630tis. Kč, výdaje +2330tis. Kč a financování +300tis. Kč.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Projekt Revitalizace Orlické nádrže 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc a Ivana Očásková informovali přítomné o postupu 
projektu Revitalizace Orlické nádrže. Bylo dokončeno doplňování projektů ČOV a kanalizace 



podaných do 39. a 42. výzvy OPŽP. Probíhá realizace projektu Kostelce nad Vltavou a 
přípravné práce projektu Orlíka nad Vltavou. Dnes proběhlo také letošní první jednání 
Vědecké rady. Byl projednán další možný postup přípravy zadání a zpracování Studie 
proveditelnosti, k tomuto tématu si členové Vědecké rady rozdělili úkoly a vypracují společný 
materiál s doporučením dalšího postupu.     
Usnesení RR 7/13/3/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace o postupu projektu Revitalizace Orlické nádrže.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Informace z ROPu – 23. výzva, žádost Otavská cyklostezka  
Předseda Rady regionu informoval přítomné o výsledcích 23. výzvy ROP, tedy o tom, že 
svazkem podaná žádost na financování výstavby dalšího úseku Otavské cyklostezky byla 
podpořena a schválena k financování. Kancelář SORP aktuálně obdržela tuto informaci i 
písemně a začne připravovat příslušné podklady uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace.  
Usnesení RR 8/13/3/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace z ROPu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Příprava Valné hromady SORP – příprava úpravy Stanov a Vnitřní organizační 
směrnice SORP 
V rámci tohoto bodu přítomní diskutovali náležitosti přípravy Valné hromady SORP.  Jako 
možný termín je navrhován čtvrtek 23. května. V rámci Sněmu starostů, který by jednání 
předcházel, je navrhováno podat informaci o zadávání Veřejných zakázek v souladu 
s aktuálně platnými legislativními předpisy. Přítomní byli také seznámeni s návrhem úprav 
Vnitřní organizační směrnice a Stanov – do nově navrhované podoby obou dokumentů budou 
zapracovány veškeré v minulosti již schválené změny realizované formou dodatků a navrženy 
potřebné úpravy zohledňující aktuální podobu souvisejících předpisů a personální změny 
kanceláře SORP.        
Usnesení RR 9/13/3/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace o přípravě Valné hromady SORP.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Různé 
Závěrem jednání předseda Rady regionu informoval přítomné o termínu přezkoumání 
hospodaření svazku, které proběhne 19.3. Členům Rady regionu je také navrženo podání 
žádosti na podporu festivalu Orlické léto, který by opět uskutečnil během prázdnin u Orlické 
nádrže. 
Usnesení RR 10/13/3/13: 
Rada regionu schvaluje podání žádosti do GP JčK Živá kultura.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 
V Písku dne 15. 3. 2013 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Jaroslav Němejc  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Bc. Zdeněk Herout 
Starosta Města Milevsko 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


