
 

 
                 Z á z n a m 

z jednání Rady regionu 
dne 18. 7. 2012 v 9:00 hodin,  

kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 
 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, Ing. Miroslav Sládek, Božena Havlíková, Pavel Hroch, 

Zdeněk Bárta, Mgr. Milan Brunclík, František Valvoda, Al ena Lišková, 
Mgr. Ivana Očásková 

Omluveni:  Bc. Zdeněk Herout, JUDr. Ondřej Veselý, Pavel Souhrada 
Host:  JUDr. Brožák 
 
Program:  

1.) Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2012 
2.) Informace o hospodaření 
3.) Editace dotačního titulu POV 7 
4.) Projekt Revitalizace Orlické nádrže 

- Příprava podání žádostí do aktuální výzvy OPŽP 
5.) Projekt podpořený grantovým programem Podpora živé kultury – Orlické léto 
6.) Informace z ROPu – 23. výzva, žádost Otavská cyklostezka 
7.) 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, pan Pavel Hroch.  
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. Předseda Rady regionu SORP pan Jaroslav Němejc 
navrhl zahájit program, v rámci bodu různé, projednáním fungování kanceláře SORP a funkce 
tajemníka.  
Hlasování o programu: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Různé 
V rámci uzavřeného jednání projednala Rada regionu SORP fungování kanceláře SORP a 
funkci tajemníka SORP. Předseda rady regionu navrhl zrušit k 31. 7. 2012 funkci tajemníka 
SORP. Rada regionu vyslovila poděkování svému dosavadnímu tajemníkovi Ing. Miroslavu 
Sládkovi za jeho dosavadní práci. 
Usnesení RR 21/18/7/12: 
Rada regionu SORP ruší k 31. 7. 2012 funkci tajemníka. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
1. Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2012 
JUDr. Brožák seznámil přítomné s průběhem projektu Veřejně prospěšných prací a Veřejné 
služby. Veřejně prospěšné práce budou moci provádět jen ti pracovníci, kteří se dříve zapojili 
do projektu Veřejné služby. Pozitiva z dosavadních zkušeností s fungování Veřejné služby 
převládají. Je připravován nový projekt Veřejně prospěšných prací, pro ty pracovníky, kteří 
již odpracovali Veřejnou službu. Případní zájemci se budou hlásit přes členské obce. Začne 
fungovat S-karta. Administrace Veřejné služby i Veřejně prospěšných prací probíhá bez 



problémů.  Ing. Václav Zobal ukončil činnost k 30/6, pokud nedojde k navýšení zaměstnanců, 
bude stíhat veškerou administraci paní Renata Krůtová.    
Usnesení RR 22/18/7/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu projektu Veřejně prospěšných prací a 
Veřejné služby. Rada regionu schvaluje plnou moc pro paní Renatu Krůtovou k administraci 
projektu, s platností do listopadu 2012.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
2. Informace o hospodaření 
Paní Alena Lišková seznámila přítomné se stavem hospodaření a návrhem rozpočtové změny 
č. 3, viz příloha.  Hospodaření svazku probíhá bez problémů. 
Usnesení RR 23/18/7/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o hospodaření SORP v prvním pololetí roku 2012 a 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v roce 2012.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
3. Editace dotačního titulu PO7 
Předseda SORP Jaroslav Němejc informoval přítomné o výsledcích poptávkového řízení 
provedeného v souladu se směrnicí SORP o veřejných zakázkách malého rozsahu, viz příloha. 
Nabídkové ceny jsou velmi nízké, což umožňuje poptání prací pro další obce.   
Usnesení RR 24/18/7/12: 
Rada regionu schvaluje výsledky poptávkového řízení a pověřuje svého předsedu podpisem 
smluv s vítězi, kteří nabídli nejnižší cenu za poptávané práce – zpracování projektů do stupně 
územního rozhodnutí pro obce Osek (fi SysTech), Hrejkovice (fi Hydroprojekt) a Nevězice 
(Aquaserv). Rada regionu pověřuje kancelář SORP poptat práce i pro obce Vrcovice a 
Zbelítov.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 
 
4. Projekt Revitalizace Orlické nádrže  
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc a Mgr. Ivana Očásková informovali přítomné o 
postupu projektu Revitalizace Orlické nádrže. Byla zahájena příprava konference, která 
proběhne 2. října 2012. Byla také vyhlášena výzvy OPŽP, do které svazek připravuje čtyři 
žádosti pro obce – Jetětice, Oslov, Branice a Smetanova Lhota.    
Usnesení RR 25/18/7/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o projektu Revitalizace Orlické nádrže.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
5. Projekt podpořený grantovým programem Podpora živé kultury – Orlické léto  
Předseda SORP seznámil přítomné se stavem přípravy multižánrového festivalu pod názvem 
Orlické léto, který se bude konat 18. srpna v Marině v Kovářově-Chrástu, který byl podpořen 
grantovým programem JčK na podporu živé kultury.   
Usnesení RR 26/18/7/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o festivalu Orlické léto.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
6. Informace z ROPu - 23. výzva, žádost Otavská cyklostezka 
Předseda Rady regionu SORP informoval přítomné o připravované 23. výzvě ROPu, do které 
bude SORP opakovaně moci podat žádost na financování výstavby Otavské cyklostezky.  
 
 



Usnesení RR 27/18/7/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o přípravě žádosti do 23. výzvy ROP.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
 
V Písku dne 29. 7. 2012 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Jaroslav Němejc  
 
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Pavel Hroch 
Starosta obce Kovářov 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


