
 

 
 

Z á z n a m 
z  jednání Rady regionu 

dne 27. 4. 2011 v 8:30 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
Přítomni:  Ing. Miroslav Sládek, Božena Havlíková, Zdeněk Bárta, Pavel Hroch, 

Mgr. Milan Brunclík, Pavel Souhrada, Ing. Václav Zobal, Mgr. Ivana 
Očásková 

Omluveni:  Jaroslav Němejc, Bc. Zdeněk Herout, JUDr. Ondřej Veselý, František 
Valvoda, Alena Lišková 

 
Program:  

1.) Projekt VPP: 
- navýšení počtu pracovníků  
- projekt zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním 

2.) Projednání závěrečného účtu pro rok 2010 
3.) Příprava Valné hromady SORP 
4.) Aktualizace Strategického plánu SORP 
5.) Informace o projektu „Revitalizace Orlické nádrže“: 

- Postup přípravy projektové dokumentace a výstavby ČOV a kanalizace 
v členských obcích SORP   

- Cyklus pracovní besed v regionu - příprava projektů ČOV a kanalizace  
- Možnosti rozvoje cestovního ruchu při Orlické nádrži v roce 2011 

6.) Různé 
 

Jednání Rady regionu řídí člen Rady regionu starosta Pavel Souhrada. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 5 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovatelem záznamu byla jmenována, paní Božena Havlíková.  
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 uvedeném na pozvánce, viz výše. Z pléna nebyl navržen žádný 
bod k doplnění. 
Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Informace o projektu VPP, včetně projektu zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním 
 V rámci projektu VPP aktuálně došlo k příznivé změně a bude možno počet 
zapojených pracovníků navýšit v průběhu měsíce května a června o dalších cca 45. V případě 
odsouhlasení jsou k podpisu připraveny tři smlouvy s Úřadem práce, tak aby bylo možno toto 
navýšení co nejrychleji administrovat. Aktuálně probíhá příprava navýšení počtu těchto 
zaměstnanců – je vytvářen jejich seznam a shromažďována potřebná data k sepsání smlouvy. 
Od prvního května tak bude v projektu zapojeno celkem cca 100 pracovníků. Průběh projektu 
je bezproblémový. 
 Administrativa projektu zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním je už také 
poměrně zaběhnutá. Jsou v něm zapojeni za Blanicko-otavský DSO 3 pracovníci, za DSO 



Mezi Vltavou a Otavou 10 a za Svazek obcí Milevska aktuálně 18. Celkem tedy v současné 
době 31 pracovníků. Projekt zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním není 
realizován výhradně prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko. Celkem 18 osob 
zaměstnává obec Králova Lhota – jde jednak o pracovníky vlastní, z obce Probulov a 
Nevězice a také o pracovníky v rámci DSO Severní Písecko. Část pracovníků zaměstnává 
také DSO Mezi Vltavou a Otavou. S průběhem projektu panuje spokojenost.    
Usnesení RR 11/27/04/11: Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu projektu VPP 
v roce 2011, souhlasí s navýšením počtu o maximálně 50 pracovníků na období květen až 
červen a bere na vědomí také informaci o postupu projektu zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním. Rada regionu schvaluje smlouvy o navýšení počtu pracovníků v rámci 
projektu VPP zaměstnaných prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko a pověřuje 
předsedu Rady regionu jejich podpisem. Rada regionu ukládá sekretariátu zajistit uzavření 
smluv s obcemi a pracovníky v měsíci dubnu 2011. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
2. Projednání závěrečného účtu za rok 2010  
Tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek seznámil přítomné se strukturou a hlavními body 
závěrečného účtu za rok 2010 předloženého účetní svazku, paní Alenou Liškovou, viz příloha. 
Usnesení RR 12/27/04/11: Rada regionu projednala závěrečný účet SORP za rok 2010 a 
pověřuje kancelář SORP rozesláním podkladů pro jeho uveřejnění na úředních deskách 
členských obcí. Rada regionu doporučuje závěrečný účet včetně zprávy Revizní komise 
předložit Valné hromadě ke schválení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
3. Příprava Valné hromady SORP 
Tajemníkem SORP byl představen návrh programu Valné hromady SORP. Jednání Valné 
hromady bude zahájeno v 10:00hod. V následné diskusi byl upraven a doplněn do finální 
podoby v členění: 

1.) Přijetí obce Probulov do SORP 
2.) Veřejně prospěšné práce rok 2011 – průběh projektu, navýšení počtu pracovníků 
3.) Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ 
4.) Zpracování Strategické plánu SORP – výzva k zaslání připomínek z členských obcí 
5.) Informace o přezkumu hospodaření za rok 2010  
6.) Schválení závěrečného účtu za rok 2010 
7.) Informace o provedené inventarizaci majetku, podpisové vzory, nové účetnictví, 

zadání provedení přezkumu hospodaření prostřednictvím JčK 
8.) Úprava směrnice SORP 
9.) Doplnění stanov SORP o umožnění hlasování formou per-rollam 

10.) Různé 
Sněm starostů se uskuteční ve 13 hodin. 
Usnesení RR 13/27/04/11: Rada regionu schvaluje program Valné hromady Svazku obcí 
regionu Písecko na 18. května 2011 od 10 hodin s body jednání 1 – 10, včetně bodu různé.      
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
4. Aktualizace Strategického plánu SORP 
Tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek seznámil přítomné se stavem aktuálního Strategického 
plánu SORP. Jeho platnost vyprší v květnu letošního roku a není možné ji dále prodlužovat. 
(Byla prodloužena již jednou.) Nový Strategický plán SORP by měl být zpracován a následně 
schválen Valnou hromadou SORP nejpozději do listopadu letošního roku (nejlépe do října 
letošního roku).   



Nově zpracovaný Strategický plán by měl obsahovat syntézu platných Strategických plánů 
DSO Severní Písecko, DSO mezi Vltavou a Otavou, Svazku obcí Milevska, DSO Zlatý vrch a 
Blanicko-otavského DSO. Dále by do něj měly být zapracovány zásady projektů 
koordinovaných SORP: cyklistické stezky – Otavská, Vltavská, Blanická, Týn – Onen Svět, 
projekty Veřejně prospěšných prací a zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a 
také projekt „Revitalizace Orlické nádrže“. Zapracovány by také měly být relevantní podněty 
z členských obcí. 
Tajemník SORP představil i možné postupy zpracování nového Strategického plánu. Jednou 
z možností je vypracování zadat zpracovatelské firmě prostřednictvím výběrového řízení. 
Zjištěná obvyklá cena za zpracování se pohybuje přibližně v rozmezí 40-80 tis. Kč. Další 
možnou formou je zpracování Strategického plánu prostřednictvím spolupráce s Jihočeskou 
univerzitou. V tomto případě by činily odhadované náklady na jeho pořízení cca 20tis. Kč. 
Nejlevnější variantou zpracování, která současně umožní zapracovat nejlépe vlastní podněty a 
zkušenosti členských obcí DSO, včetně projektů koordinovaných přímo SORP, je pořízení 
nového Strategického plánu vlastní cestou za odborného vedení Jihočeské univerzity.   
Usnesení RR 14/27/04/11: Rada regionu bere na vědomí informaci o možném postupu 
aktualizace Strategického plánu SORP a nákladech na jeho zpracování. Rada regionu 
pověřuje kancelář SORP zpravováním aktualizace za odborného vedení Jihočeskou 
univerzitou.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
5. Informace o projektu „Revitalizace Orlické nádrže“: postup přípravy projektové 
dokumentace a výstavby ČOV a kanalizace v členských obcích SORP, cyklus 
pracovních besed v regionu - příprava projektů ČOV a kanalizace, možnosti rozvoje 
cestovního ruchu při Orlické nádrži v roce 2011 
Tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek a Mgr. Ivana Očásková seznámili přítomné s postupem 
projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ v průběhu měsíce dubna. Informovali o úspěšném 
přidělení dotace v rámci dotačních titulů JčK, POV 6 a POV 7. V rámci dotačního titulu POV 
7 bude pořízena projektová dokumentace k územnímu řízení pro obce Kovářov – místní část 
Chrást a Albrechtice nad Vltavou. Je potřeba připravit příslušné výběrové řízení na 
zpracovatele. Během dubna také proběhla pracovní setkání věnovaná přípravě projektů ČOV 
a kanalizace v členských obcích a uskutečnily se také separátní konzultace – obce Oslov a 
Záhoří. Sekretariát SORP se snaží zajistit aktuální informace o zamýšlených výzvách 
dotačních titulů na pořízení investičních prostředků na výstavbu ČOV a kanalizace v průběhu 
roku 2011. Po aktualizaci čerpání příspěvku JčK by bylo vhodné zvážit, jakou jeho 
zůstatkovou část by bylo možno věnovat na přípravu projektové dokumentace v dalších 
obcích, a to v souladu s přílohou smlouvy s JčK, a tak aby bylo možno doložit úspěšnost 
příslušné žádosti v roce 2011. 26. dubna se na Zvíkovském Podhradí v hotelu Zvíkov 
uskutečnilo pracovní setkání věnované možnostem rozvoje cestovního ruchu v roce 2011 při 
Orlické nádrži, na které naváže setkání 10. května tamtéž věnované konzultaci konkrétních 
záměrů zamýšlených k předložení do aktuální výzvy národního dotačního titulu Ministerstva 
pro místní rozvoj otevřené pro podnikatelské subjekty.     
Usnesení RR 15/27/04/11:  
Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu projektu „Revitalizace Orlické nádrže“. 
Rada regionu bere na vědomí informaci o přidělení dotace v rámci dotačního titulu JčK POV 
6 a POV7 a pověřuje kancelář SORP přípravou zadání výběrového řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace pro obce Kovářov-místní část Chrást a Albrechtice nad Vltavou. 
Rada regionu bere na vědomí informaci o cyklu pracovních besed věnovaných přípravě 
projektů ČOV a kanalizace v členských obcích a separátních konzultacích obcí Oslov a 
Záhoří a pověřuje sekretariát SORP provedením rekapitulace dosavadního čerpání příspěvku 



JčK, návrhu zařazení obcí do další vlny zpracování DUR, včetně přípravy zadání tohoto 
výběrového řízení. 
Rada regionu bere na vědomí informaci o setkání věnovaném možnostem rozvoje cestovního 
ruchu při Orlické nádrži v roce 2011. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
V Písku dne 8. 5. 2011 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Božena Havlíková 
Starostka obce Drhovle 

 

Ing. Miroslav Sládek 
Tajemník SORP 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


