
 

                  Z á z n a m 
z  jednání Rady regionu 

dne 26. 4. 2013 v 9:30 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, Božena Havlíková, Mgr. Milan Brunclík, František 

Valvoda, Pavel Souhrada, Alena Lišková, Mgr. Ivana Očásková 
Omluveni:  Bc. Zdeněk Herout, JUDr. Ondřej Veselý, Pavel Hroch, Zdeněk Bárta 
 
Program:  
1. Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2013  
2. Rozpočtová změna č. 3, Závěrečný účet za rok 2012  
3. Projekt Revitalizace Orlické nádrže  
4. Informace z ROPu – 23. výzva, žádost Otavská cyklostezka  
5. Příprava Valné hromady SORP (23/5) – program, 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 5 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovatelem záznamu byl jmenován pan František Valvoda.  
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.  
Hlasování o programu: pro 5, 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. Od května bude v rámci Veřejně prospěšných 
prací zaměstnáno celkem 120 lidí. Od začátku května nastoupí nově další skupina třiceti 
pracovníků na dobu určitou na celkem 6 měsíců, a to v rámci zatím posledního projektu.  
Další možnosti zaměstnávání pro druhou polovinu letošního roku nejsou nyní známy. 
Finanční prostředky na projekty Veřejně prospěšných prací pro další období jsou zatím 
omezeny. Určitě nebude možné přijmout další nové pracovníky od června. Zřejmě se podařilo 
pokrýt téměř celou poptávku z obcí. Pokud někdo z potenciálních uchazečů nevyužil 
možnosti Veřejné služby, mohlo se následně stát, že z toho důvodu také nevyhověl 
stanoveným podmínkám příslušných projektů a nemohl nastoupit na placené VPP. První letos 
uzavřené pracovní smlouvy vyprší na konci června. Zatím není známo, že by mohly být 
prodlouženy, či se tito pracovníci zapojit do jiného projektu. V rámci Jihočeského kraje máme 
nejpropracovanější zaměstnávání pracovníků v projektech Veřejně prospěšných prací a také 
nejvíce zapojených pracovníků.  
Usnesení RR 11/26/4/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace o průběhu projektů Veřejně prospěšných prací a 
Veřejné služby.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
2. Rozpočtová změna č. 3, Závěrečný účet za rok 2012  
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc a paní Alena Lišková přítomné seznámili 
s podobou rozpočtové změny č. 3, viz příloha, která zohledňuje zejména zahájení nového 
projektu VPP a nástup další skupiny zaměstnanců od 1. dubna 2013 a náklady na nové 
vybavení kanceláře SORP.  Přítomní také projednali připravený závěrečný účet za rok 2012.  



Usnesení RR 12/26/4/13: 
Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v roce 2013, viz příloha: tj. po této změně 
celkem: příjmy +4845tis. Kč, výdaje +4380tis. Kč a financování +465tis. Kč.  Rada regionu 
projednala závěrečný účet za rok 2012 bez připomínek, doporučuje Valné hromadě jeho 
schválení a ukládá kanceláři svazku jej zaslat do obcí k vyvěšení. 
Hlasování: pro 5, 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, kanalizace 
a výstavby rybníka podaných do 39. a 42. výzvy OPŽP. Probíhá realizace projektu Kostelce 
nad Vltavou a přípravné práce projektu Orlíka nad Vltavou. Dnes se uskutečnilo 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 13/26/4/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace o postupu projektu Revitalizace Orlické nádrže.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Informace z ROPu – 23. výzva, žádost Otavská cyklostezka  
Předseda Rady regionu informoval přítomné o postupu přípravných prací projektu výstavby 
dalšího úseku Otavské cyklostezky, který byl podpořen v rámci 23. výzvy ROP. Požadované 
podklady k uzavření smlouvy již byly předány poskytovateli dotace a nyní jsou prověřovány 
možnosti kofinancování.  
Usnesení RR 14/26/4/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace o postupu přípravných prací projektu výstavby 
Otavské cyklostezky (úseku Kestřany – Putim) podpořeného v rámci 23. výzvy ROP.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Příprava Valné hromady SORP – příprava úpravy Stanov a Vnitřní organizační 
směrnice SORP 
V rámci tohoto bodu přítomní diskutovali přípravu a program Valné hromady SORP. Bylo 
potvrzeno, že se uskuteční ve čtvrtek 23. května v 10:00 hod. Sněm starostů se tentokrát konat 
nebude.   
Usnesení RR 15/26/4/13: 
Rada regionu ukládá kanceláři SORP rozeslat členským obcím pozvánky a povolenky 
k parkování.    
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Různé: 
a.) POV 2013 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc přítomné informoval, že byla v letošním roce činnost 
SORP podpořena v rámci DT 6 dotací ve výši 150 tis. Kč a z DT 7 částkou 265 tis. Kč.  
b.) Orlické léto (letáčky) 
Rada regionu potvrdila, že i v letošním roce bude vydán přehled letních kulturních akcí. 
c.) Kontrola VPP – půlka května 
V půli května bude probíhat kontrola projektů VPP. 
d.) Zlatý vrch – OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc přítomné informoval, že DSO Zlatý vrch podává 
žádost do výzvy Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Předmětem 
předkládaného projektu pak bude pořádání vzdělávacích akcí a seminářů. SORP byl vyzván, 



zda by souhlasil s účastí v projektu, a to jako jeho partner. Přítomní s návrhem souhlasí za 
předpokladu, že toto partnerství nebude pro SORP spojeno s žádnou finanční spoluúčastní. 
Usnesení RR 16/26/4/13: 
Rada regionu souhlasí, že se SORP stane partnerem projektu DSO Zlatý vrch, který bude 
podán do výzvy Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to bez vlastní 
finanční spoluúčasti.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
V Písku dne 30. 4. 2013 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Jaroslav Němejc  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

František Valvoda  
Starosta obce Záhoří 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


