
 

 
                  

Z á z n a m 
z jednání Rady regionu 

dne 2. 11. 2012 v 9:00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, JUDr. Ondřej Veselý, Božena Havlíková, Pavel Hroch, 

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

Omluveni:  Bc. Zdeněk Herout 
 
Program:  

1.) Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2012 
2.) Projekt Revitalizace Orlické nádrže 

- 5. ročník konference 
- Informace o průběhu zpracování projektových dokumentací v rámci POV DT7  

3.) Příprava Valné hromady SORP 
4.) Informace z ROPu – 23. výzva, žádost Otavská cyklostezka 
5.) Různé 

 
Jednání Rady regionu řídí předseda Rady regionu, Jaroslav Němejc. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 8 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovateli záznamu byl jmenován Pavel Hroch.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Hlasování o pověření k zápisu a jeho ověření: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Program byl navržen v členění, viz výše.  
Hlasování o programu: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2012 
Předseda SORP Jaroslav Němejc a paní Renata Krůtová seznámili přítomné s průběhem 
projektů Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby. V projektech Veřejně prospěšných 
prací bude do konce března zapojeno 29 pracovníků a do konce dubna další čtyři. V současné 
době zřejmě nejsou k dispozici finanční zdroje umožňující případné další navýšení počtu 
pracovníků. Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zřejmě nejsou Veřejně prospěšné práce a 
Veřejná služba prioritou. Nejsou k dispozici ani další finance na pokračování práce 
koordinátorů, a to včetně paní Renaty Krůtové. Není známo, jaké podmínky projektů budou 
platit v příštím roce, nicméně již nyní je zřejmé, že v rámci projektu zaměstnávání osob se 
zdravotním znevýhodněním budou tito pracovníci smluvně vázáni minimálně do konce 
června příštího roku.    
Usnesení RR 37/2/11/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o projektu Veřejně prospěšných prací a Veřejné 
službě. Rada regionu schvaluje uzavření pracovního poměru s paní Renatou Krůtovou na 
domu určitou, a to od 1. 12. 2012 do 30. 6. 2013 a to s měsíční odměnou 12tis.Kč měsíčně. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 0 
 



2. Projekt Revitalizace Orlické nádrže  
a.) 5. ročník konference  
Ivana Očásková seznámila přítomné s průběhem letošního, již pátého, ročníku konference. 
Shledal se s velmi pozitivním ohlasem odborníků i médií a byl hojně navštíven. Konference 
se konala pod záštitou ministra pro místní rozvoj. Rozpočet této akce je vyrovnaný. Velkou 
podporou byl účelově vázaný příspěvek MZe. Měl by být také vydán sborník příspěvků. 
Velké poděkování za pomoc s organizací patří paní Aleně Liškové a Renatě Krůtové.      
Usnesení RR 38/2/11/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu 5. ročníku konference Revitalizace Orlické 
nádrže. Rada regionu schvaluje odměnu za pomoc s organizací této akce paní Aleně Liškové a 
Renatě Krůtové, oběma ve výši 2tis.Kč, která bude vyplacena formou dohody o provedení 
práce, a zmocňuje svého předsedu k podpisu těchto dohod.   
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 0 
b.) Informace o průběhu zpracování projektových dokumentací v rámci POV DT7 
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc a Ivana Očásková seznámili přítomné se 
stavem zpracování projektových dokumentací. Zásadní problémy nejsou a většina je již 
odevzdána. Je pouze doporučeno posunout o měsíc zpracování PD pro obce Hrejkovice a 
Cerhonice, v obou případech je zpracovatelem fi Aquaserv, která byla transformována ve 
firmu VAK projekt. V případě Hrejkovic není ještě na katastru zapsaná uskutečněná 
pozemková úprava (bude nejpozději do 15/11) a bylo by vhodné, aby projektant návrh 
zpracoval do aktuální katastrální mapy. V případě Cerhonic je objekt ČOV a nezanedbatelná 
část kanalizace na pozemcích soukromé vlastnice, která žije dlouhodobě v zahraničí. Zatím 
proběhla jednání mezi starostkou obce a právničkou spravující majetek. Jednání s majitelkou 
proběhne v polovině listopadu. Větší problémy by nastat neměly, doporučení odkladu termínu 
zpracování je s ohledem na to, kdyby případně byla dohodnuta byť i drobná úprava v umístění 
objektů, aby to bylo v projektu již zapracováno a nebylo nutno provést jeho aktualizaci. Je 
tedy doporučeno v případě těchto dvou zakázek uzavřít se zpracovatelem, firmou VAK 
projekt s.r.o., dodatky smluv zohledňujících pouze posun zpracování do 30. 11. 2012.   
Usnesení RR 39/2/11/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu zpracování projektových dokumentací 
financovaných ze zdroje POV DT7. Rada regionu schvaluje dodatky, č. 1, smluv o dílo 
s firmou VAK projekt s.r.o. zpracování projektů obcí Hrejkovice a Cerhonice, které 
zohledňují pouze posun termínu zpracování do 30. 11. 2012 a zmocňuje svého předsedu jejich 
podpisem. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 0 
c.) Partnerské smlouvy – zpracování projektových dokumentací v rámci POV DT7  
S předcházejícím bodem souvisí i vypořádání vlastního podílu obcí na zpracování 
projektových dokumentací. Dle výsledku poptávky na zpracovatele, byl odečten podíl krytý 
ze zdrojů dotace a zbývající část nákladů zpracování pak bude hrazena formou vlastního 
příspěvku příslušných obcí, který je ve však případech procentuálně stejný, ale jeho absolutní 
výše závisí na příslušných celkových nákladech za zpracování projektu pro danou obec, viz. 
příloha. Je doporučeno uzavřít vždy s příslušnou obcí standardně používanou podobu 
Partnerské smlouvy. Vlastní podíl obce bude splacen formou mimořádného příspěvku svazku 
v souladu se zněním této smlouvy. Vlastní podíly budou splatné do 20/12/2012. V rámci této 
smlouvy by také bylo vhodné převést majetek z inventarizace svazku na příslušnou obec, je 
však nutno ověřit zachování podmínek udržitelnosti dotace. 
Usnesení RR 40/2/11/12: 
Rada regionu schvaluje partnerské smlouvy mezi SORP a obcemi Hrejkovice, Osek, 
Nevězice, Zbelítov, Vrcovice, Cerhonice a Ražice o spolupráci při zpracování projektových 
dokumentací do stupně územního řízení a vypořádání vlastního podílu obcí nákladů na jejich 



pořízení a zmocňuje svého předsedu k jejich podpisu.  Rada regionu ukládá předsedovi ověřit, 
do jakého termínu je potřeba ponechat pořízené dokumentace v majetku svazku, tak aby byly 
zachovány podmínky udržitelnosti dotace, a zapracovat vhodný termín převodu majetku na 
obce do partnerských smluv. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 0 
d.) Krajský příspěvek 
Předseda Rady regionu informoval přítomné, že se také přiblížil termín vypořádání příspěvku 
Jihočeského kraje poskytnutého na pořízení projektových dokumentací a koordinaci projektu 
Revitalizace Orlické nádrže. V současné době probíhá doplňování podaných žádostí do 
39.výzvy OPŽP. Pokud půjde vše dobře, měla by být přibližně v polovině listopadu rozeslána 
potvrzení akceptace žádostí, tj. úspěšného doložení jejich specifické přijatelnosti. Předběžně 
se jeví všechny tři nově podané projekty jako úspěšné. Podmínkou, kterou je potřeba ještě 
splnit k doložení čerpání krajského příspěvku, je ještě jedno takové potvrzení. Kancelář SORP 
během listopadu bude také poskytovateli tohoto příspěvku předkládat doklady dokumentující 
jeho čerpání. Bohužel výklad smlouvy s poskytovatelem je takový, že neprofinancovaná část 
příspěvku musí být vrácena poskytovateli. Svazek nakládal se svěřenými prostředky velmi 
hospodárně, a proto je zůstatek poskytnutého příspěvku ještě cca 600tis.Kč. Navíc bylo 
příslušnou smlouvou po splnění podmínek přislíbeno dalších 10% příspěvku, tj. 450tis.Kč. 
K tomuto bodu proběhla mezi členy Rady regionu diskuse, v rámci které převládl názor, že by 
Rada regionu uvítala, kdyby mohla být smlouva prodloužena, zbývající finanční prostředky 
efektivně využity na realizaci projektu Revitalizace Orlické nádrže a v tomto smyslu chce 
také jednat s novou Radou Jihočeského kraje.     
Usnesení RR 41/2/11/12: 
 Rada regionu bere na vědomí informaci o projektu Revitalizace Orlické nádrže.  Rada 
regionu schvaluje podání žádosti o prodloužení termínu na realizaci projektu do 31. 12. 2014. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 0 
e.) Příspěvky na odbornou pomoc 
Kancelář SORP, tak jak jí uložila Rada regionu na svém posledním jednání, rekapitulovala 
rozsah dosavadní odborné pomoci při přípravě projektů ČOV a kanalizace pro své členské 
obce. Obce jsou za tuto pomoc velmi rády, protože se jim tak daří připravovat kvalitní 
projekty, které mají předpoklad pro úspěch ve výzvách dotačních titulů, a chtějí se na 
financování provozu kanceláře SORP umožňující tento odborný servis podílet. Kancelář 
SORP spolu s vedením příslušných obcí připravila přehled rozsahu prací a návrhu výše 
mimořádného příspěvku, kterým chtějí obce na provoz kanceláře SORP přispět, viz příloha. 
Tato částka bude obcím fakturována. Kancelář SORP připraví, tak jak jí Rada regionu uložila, 
návrh sazebníku příspěvků za práce, který by v následujícím období platil.      
Usnesení RR 42/2/11/12: 
Rada regionu schvaluje návrh příspěvků za odbornou pomoc, dle předloženého přehledu obcí, 
pro ně poskytnutého rozsahu prací a jimi navrhované výše příspěvku.   
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 0 
 
3. Příprava Valné hromady SORP  
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc informoval přítomné o přípravě Valné hromady 
SORP. Její konání je navrhováno v termínu středa 28. listopadu a program v následujícím 
členění: 1.) Veřejná služba a Veřejně prospěšné práce, 2.) Schválení rozpočtu pro rok 2013, 
3.) Inventarizace, 4.) Revitalizace Orlické nádrže, 5.) Otavská cyklostezka, 6.) Různé. Paní 
Alena Lišková připravila návrh rozpočtu pro rok 2013, se kterým seznámila členy Rady 
regionu. Ti jej projednali a navrhují jej předložit Valné hromadě ke schválení a bude rozeslán 
členským obcím ke zveřejnění.  
 



Usnesení RR 43/2/11/12: 
Rada regionu schvaluje konání Valné hromady v termínu 28. 11. 2012, s 
navrhovaným členěním programu a ukládá kanceláři SORP rozeslat projednaný návrh 
rozpočtu členským obcí ke zveřejnění v řádném termínu.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 
 
4. Informace z ROPu - 23. výzva, žádost Otavská cyklostezka 
Předseda Rady regionu SORP informoval přítomné o administraci žádosti. Ta byla podána 
v řádném termínu a po doplnění úspěšně prošla posuzováním formální přijatelnosti. 
V následujícím období bude podrobena dalšímu hodnocení. Výsledky výzvy by měly být 
zveřejněny na jaře příštího roku.    
Usnesení RR 44/2/11/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu administrace podané žádosti do 23.výzvy 
ROPu. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 0 
 
5. Různé 
V rámci bodu různé byly ještě členy Rady regionu diskutovány náležitosti odvolání bývalého 
tajemníka SORP Ing. Miroslava Sládka.  Rada regionu se s tímto krokem ztotožňuje, jen je 
potřeba dořešit jeho formální souvislosti. 
Usnesení RR 45/2/11/12: 
Rada regionu ruší usnesení č. RR 21/18/7/12 ze dne 18. 7. 2012. Rada regionu odvolává 
tajemníka Ing. Miroslava Sládka k 31. 7. 2012. Rada regionu vypovídá mandátní smlouvu 
mezi Ing. Miroslavem Sládkem a Svazkem obcí regionu Písecko a současně Ing. Miroslavu 
Sládkovi odebírá plnou moc k jednání za Svazek obcí regionu Písecko, která je přílohou této 
smlouvy. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 0 
 
 
V Písku dne 10. 11. 2012 
 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Jaroslav Němejc  
 
 
 
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Pavel Hroch 
Starosta obce Kovářov 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


