
 

 
 

Z á z n a m 
z jednání Rady regionu 

dne 21. 12. 2011 v 15:00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, Ing. Miroslav Sládek, Božena Havlíková, Zdeněk Bárta, 

Pavel Souhrada, František Valvoda, Ing. Václav Zobal, Alena Lišková, 
Mgr. Ivana Očásková 

Omluveni:  Bc. Zdeněk Herout, JUDr. Ondřej Veselý, Mgr. Milan Brunclík, Pavel 
Hroch 

 
Program:  

1.) Rozpočtová změna č. 5 – záznam hlasování per rollam 
2.) Informace o průběhu projektu Veřejně prospěšných prací v roce 2011 
3.) Rozpočtová změna č. 6  
4.) Rekapitulace čerpání příspěvku JčK                      
      (na zpracování projektových dokumentací a organizační a koncepční řízení projektu) 
5.) Informace z jednání Vědecké rady SORP 
6.) Informace o POV 2012 - DT 6 a DT 7 
7.) Informace z ROPu 
8.) Kalendář jednání Rady regionu pro rok 2012 
9.) Různé 

Jednání Rady regionu řídí předseda Rady regionu, pan Jaroslav Němejc. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 5 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovatelem záznamu byl jmenován, pan Pavel Souhrada.  
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 bylo navrženo projednat v rámci bodu různé 
informaci o projektu Veřejné služby, administraci projektu VPP v dalším období a 
pokračování projektu zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. 
Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Rozpočtová změna č. 5 – hlasování per rollam 
Radě regionu byl předložen záznam druhého hlasování formou per rollam týkajícího se 
rozpočtové změny č. 5. Hlasování proběhlo 28. 11., zúčastnilo se ho osm členů Rady regionu 
a všichni hlasovali pro navrženou podobu rozpočtové změny č. 5, viz příloha.  
Usnesení RR 52/21/12/11: 
Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 5., viz příloha: tj. po této změně celkem: 
příjmy 12 813 tis. Kč, výdaje 11 788 tis. Kč a financování 1 025 tis. Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
2. Informace o průběhu projektu Veřejně prospěšných prací v roce 2011 
Předseda Rady regionu pan Jaroslav Němejc a pan Ing. Václav Zobal, informovali přítomné o 
průběhu projektu Veřejně prospěšných prací v roce 2011. Většina projektů tohoto roku již 
byla ukončena a řádně vyúčtována. V běhu je zatím poslední projekt, který bude trvat do 



konce února 2012. Bylo vytvořeno 38 pracovních míst, v rámci nichž se pět pracovníků již 
vyměnilo.   
Usnesení RR 53/21/12/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu projektu Veřejně prospěšných prací v roce 
2011. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
3. Rozpočtová změna č. 6 
Předseda Rady regionu pan Jaroslav Němejc a paní Alena Lišková představili návrh 
rozpočtové změny č. 6, viz příloha. Tato rozpočtová změna je v letošním roce poslední a je 
finální podobou příjmů, výdajů a financování v roce 2011. 
Usnesení RR 54/21/12/11: 
Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 6., viz příloha: tj. po této změně celkem: 
příjmy 10 900 tis. Kč, výdaje 11 945 tis. Kč a financování - 1 045 tis. Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
4. Rekapitulace čerpání příspěvku JčK (na zpracování projektových dokumentací a 

organizační a koncepční řízení projektu)    
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc, tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek a Mgr. Ivana 
Očásková informovali přítomné o stavu čerpání příspěvku Jihočeského kraje na projekt 
Revitalizace Orlické nádrže. Příspěvek je čerpán od roku 2009. Z jeho zdrojů byly pořízeny 
projektové dokumentace do stupně DUR pro první vlnu přípravy projektů ČOV a kanalizace 
obcí Kostelec nad Vltavou, Orlík nad Vltavou, Čížová-Nová Ves, Jetětice a Kožlí. Tam kde to 
bylo relevantní, byly pořízeny i dokumentace ke stavebnímu povolení. Na financování těchto 
prací se vlastním podílem vždy účastnila i příslušná obec. Z prostředků příspěvku je, 
v souladu se smlouvou, financováno i organizační a koncepční řízení projektu. O čerpání 
příspěvku je veden detailní přehled. V současné době zbývá dočerpat cca 1mil Kč. 
Podmínkou smlouvy s poskytovatelem příspěvku je úspěšné doložení splnění specifické 
přijatelnosti příslušné žádosti pro šest obcí. Svazek obcí regionu Písecko doložil splnění této 
podmínky pro pět obcí. Od roku 2009 nebyla vyhlášena žádná vhodná výzva, v rámci které by 
bylo možno další připravené projekty uplatnit. V harmonogramu plánovaných výzev OPŽP 
pro rok 2012 je nyní taková vhodná výzva uvedena. Smlouva s Jihočeským krajem byla již 
jednou termínově prodloužena, a to do 31. 12. 2011. Vzhledem k zamýšlené výzvě OPŽP je 
doporučeno zažádat ještě o jedno prodloužení termínu doložení splnění podmínek smlouvy.     
Usnesení RR 55/21/12/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o čerpání příspěvku Jihočeského kraje na zpracování 
projektových dokumentací a organizační a koncepční řízení projektu „Revitalizace Orlické 
nádrže“, pověřuje tajemníka SORP, aby předjednal možnost jeho čerpání i pro rok 2012 a 
zmocňuje předsedu SORP k podpisu žádosti o umožnění jeho dalšího čerpání. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
5. Informace z jednání Vědecké rady SORP 
Na začátku prosince se uskutečnilo jednání Vědecké rady SORP. Tajemník Svazku obcí 
regionu Písecko Ing. Miroslav Sládek a Mgr. Ivana Očásková seznámili přítomné s jeho 
průběhem a doporučeními. Byl zhodnocen 4. ročník pravidelné konference věnované tomuto 
projektu a byl shledán úspěšným, co do ohlasu u odborníků i veřejnosti a podařilo se také, 
díky podpoře přispěvatelů a zvýšení úrovně vložného, zajistit bezproblémové financování 
nákladů. Připravuje se vydání sborníku příspěvků v partnerství s Hydrobiologickým ústavem 
Biologického centra AVČR v.v.i. a Povodím Vltavy státní podnik, který zajišťuje tisk a 
financování tiskových nákladů. Povodí Vltavy s.p. posunulo vydání sborníku na začátek roku 



2012. Na programu jednání Vědecké rady SORP bylo dále představení rozpracované podoby 
projektového záměru Studie proveditelnosti. Hotový projektový záměr by měl být odevzdán 
na konci roku objednateli, Jihočeskému kraji. Vzhledem k tomu, že bylo prosincové jednání 
Řídícího výboru pořízení projektového záměru ze strany MŽP zrušeno a není k dispozici 
žádný zápis z jeho předešlých jednání, není znám další postup. Svazek obcí regionu Písecko 
nemá k dalšímu vývoji žádné bližší informace, chtěl by v rámci projektu zachovat spolupráci 
s Jihočeským krajem a účastnit se přípravných prací a postupu zpracování Studie 
proveditelnosti. Je doporučeno se v tom smyslu obrátit na vedení Jihočeského kraje. 
Usnesení RR 56/21/12/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci z jednání Vědecké rady SORP, ztotožňuje se s textem 
výzvy adresované hejtmanovi Jihočeského kraje Mgr. Jiřímu Zimolovi a zmocňuje předsedu 
SORP k jejímu podpisu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
6. Informace o POV 2012 - DT 6 a DT 7 
Kancelář SORP připravuje jako každoročně žádosti do dotačního titulu Programu obnovy 
venkova pro rok 2012. Je opět připravována žádost do dotačního titulu POV 6 na financování 
poradce a chodu kanceláře. Dále je připravována také žádost do titulu POV 7, kde je 
doporučeno opět žádat o příspěvek na financování přípravy dalších projektových dokumentací 
projektů ČOV a kanalizace. Na základě zájmu členských obcí je doporučeno zažádat o 
podporu pro obec Osek, Hrejkovice a Nevězice. 
Usnesení RR 57/21/12/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o podání žádosti do dotačních titulů POV 6 a 7 a 
v rámci dotačního titulu POV 7 souhlasí s podáním žádosti na zpracování projektových 
dokumentací do stupně DUR, případně dokumentace ke stavebnímu povolení pro obce Osek, 
Hrejkovice a Nevězice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
7. Informace z ROPu 
Žádost Svazku obcí regionu Písecko do 17. výzvy ROP na financování dalšího úseku Otavské 
cyklistické stezky, Kestřany – Putim, zatím úspěšně prochází procesem jejího hodnocení a 
posuzování. Výsledky této výzvy by měly být vyhlášeny v prvních měsících roku 2012. 
Vzhledem k tomu je doporučeno prodloužit platnost úvěrové smlouvy. 
 Usnesení RR 58/21/12/11: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o žádosti na financování dalšího úseku Otavské 
cyklistické stezky do 17. výzvy ROPu a ukládá tajemníkovi svazku projednat s Českou 
spořitelnou prodloužení platnosti úvěrové smlouvy na předfinancování realizace akce. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
8. Kalendář jednání Rady regionu pro rok 2012 
Rada regionu projednala náměty na stanovení kalendáře jejích jednání pro rok 2012. Bylo 
konstatováno, že bude vhodné, s ohledem na lepší plánování účasti členů Rady regionu, tento 
kalendář stanovit alespoň na první polovinu roku 2012. Je navrženo, aby se jednání Rady 
regionu konala první čtvrtek v měsíci od osmi hodin ráno.  
Usnesení RR 59/21/12/11: 
Rada regionu stanovuje termíny svých řádných jednání pro rok 2012, a to během prvního 
pololetí každý první čtvrtek v měsíci se začátkem od 8:00hod v kanceláři SORP. Rada 
regionu ukládá sekretariátu SORP vypracovat termínový kalendář jednání. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 



9. Různé 
a.) Veřejná služba 
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc informoval přítomné o záměru projektu 
Veřejné služby, který by měl dle dostupných informací od příštího roku Úřad práce 
připravovat. Nejsou zatím známy žádné bližší podrobnosti. Neexistují ještě příslušné 
prováděcí vyhlášky. Rada regionu se s dostupnými informacemi seznámila a zdá se, že pokud 
budou platit předběžně nastíněné podmínky, nebude ze strany obcí o tento projekt zájem. Za 
stávajících předběžně známých podmínek by proto Rada regionu Valné hromadě SORP 
doporučila se do projektu Veřejné služby nezapojit. 
Usnesení RR 60/21/12/11: 
Rada regionu doporučuje Valné hromadě SORP se za stávajících informací nezapojit do role 
realizátora Veřejné služby.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
b.) Administrace projektu VPP 
Stávající projekt Veřejně prospěšných prací bude ukončen na konci února 2012, přičemž jeho 
administrace bude pokračovat i měsíci březnu. Paní Renatě Krůtové a panu Ing. Václavu 
Zobalovi končí jejich platné smluvní ujednání se svazkem na konci roku 2011. Je proto 
doporučeno jejich platnost v souladu s nezbytným obdobím administrace projektu VPP 
prodloužit.  
Usnesení RR 61/21/12/11: 
Rada regionu schvaluje dohodu o provedení práce mezi SORP a Ing. Václavem Zobalem na 
období 1. 1. – 31.3 2012 s odměnou 9.500,-Kč měsíčně a pověřuje svého předsedu jejich 
podpisem. Rada regionu zmocňuje Ing. Václava Zobala k jednání v rámci projektu VPP.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
c.) Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním 
Rada regionu projednala na základě podnětu informace o projektu zaměstnávání osob se 
zdravotním znevýhodněním a shledala, že bude potřeba zohlednit jeho pokračování dodatky 
příslušných smluv s příslušnými zapojenými menšími dobrovolnými svazky obcí.  
Usnesení RR 62/21/12/11: 
Rada regionu schvaluje dodatky smluv č. 1 dohody o spolupráci v projektu zaměstnávání 
osob se zdravotním znevýhodněním mezi SORP a zapojenými svazky obcí a pověřuje 
předsedu jejich podpisem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
 
V Písku dne 30. 12. 2011 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Pavel Souhrada 
Starosta obce Bernartice 

 

Ing. Miroslav Sládek 
Tajemník SORP 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


