
 

 
                  

Z á z n a m 
z jednání Rady regionu 

dne 28. 12. 2012 v 10:00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, Božena Havlíková, Pavel Hroch, Mgr. Milan Brunclík, 

Zdeněk Bárta, František Valvoda, Mgr. Ivana Očásková 
Omluveni:  Bc. Zdeněk Herout, JUDr. Ondřej Veselý, Pavel Souhrada 
 
Program:  

1.) Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2012 a 2013 
2.) Rozpočtová změna č. 6 
3.) Projekt Revitalizace Orlické nádrže 
4.) Pronájem kanceláře SORP v Sedláčkově ulici 
5.) 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.  
Hlasování o programu: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
1.) Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2012 a 2013  
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc informoval přítomné o průběhu projektů 
Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby. Bližší informace o objemu prostředků na 
financování projektu Veřejně prospěšných prací pro příští rok a jeho bližších podmínkách 
dosud nejsou známy. Devět pracovníků bude pracovat v rámci „klasického“ projektu VPP 
v období od ledna do konce června roku 2013. Kancelář SORP, v souladu s usnesením 
z listopadové Valné hromady, připravila seznam poptávky členských obcí optimálního počtu 
pracovníků v rámci projektů VPP. Celková poptávka je v úrovni cca 150 pracovníků za celý 
okres. Překážkou zaměstnání některých konkrétních osob mohou být kritéria příslušného 
aktuálního projektu (např. délka evidence na ÚP, věkový limit). Na MPSV byl vznesen také 
dotaz na vyjasnění, tzv. řetězení smluv, tj. opětovného zaměstnávání stejných osob. Přítomní 
byli také seznámeni se zájmem DSO Zlatý vrch o spolupráci při zpracování mzdové agendy 
jejich pracovníků a pracovníků příslušných členských obcí, která by byla zakotvena na 
základě standardní podoby smlouvy o spolupráci.    
Usnesení RR 48/28/12/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu projektů Veřejně prospěšných prací a 
Veřejné služby. Rada regionu schvaluje standardní podobu smlouvy o spolupráci při 
zpracování mzdové agendy s DSO Zlatý vrch, a to s účinností od 1. 1. 2013, a zmocňuje 
svého předsedu k jejímu podpisu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 



2. Rozpočtová změna č. 6  
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc přítomné seznámil s podobou poslední letošní 
rozpočtové změny č. 6, viz příloha.  
Usnesení RR 49/28/12/12: 
Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 v roce 2012, viz příloha: tj. po této změně 
celkem: příjmy -381tis. Kč, výdaje +691tis. Kč a financování -1072tis. Kč.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Projekt Revitalizace Orlické nádrže 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc a Ivana Očásková informovali přítomné o tom, že 
projekční práce, financované za podpory POV DT7, byly dle plánu dokončeny a vypořádány. 
V tomto měsíci se také uskutečnilo jednání Vědecké rady. Byl diskutován další postup 
projektu a zejména budoucí zpracování Studie proveditelnosti. V souladu s příslušnými 
usneseními Rady regionu a Valné hromady byla se zástupci JčK konzultována možnost 
prodloužení termínu realizace projektu, dle příslušné smlouvy o poskytnutí příspěvku JčK. 
Zastupitelstvo JčK následně schválilo prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2013.   
Usnesení RR 50/28/12/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu projektu Revitalizace Orlické nádrže.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Pronájem kanceláře SORP v Sedláčkově ulici 
Kancelář SORP byla kontaktována vedením Městských služeb Písek a informována o tom, že 
bude od 1. 1. 2013 nadále podnájem kanceláře SORP v Sedláčkově ulici zpoplatněn. Předseda 
Rady regionu navrhuje uzavřít na podnájem této kanceláře pouze smlouvu na dobu určitou, a 
to do konce měsíce března 2013, a kancelář následně přestěhovat do prostor kanceláře SORP 
na Velkém náměstí 1. 
Usnesení RR 51/28/12/12: 
Rada regionu schvaluje podnájemní smlouvu kanceláře SORP v Sedláčkově ulici 
s Městskými službami Písek na dobu určitou do 31. 3. 2013 a zmocňuje svého předsedu 
k jejímu podpisu.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
 
 
V Písku dne 30. 12. 2012 
 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Jaroslav Němejc  
 
 
 
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Pavel Hroch 
Starosta obce Kovářov 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


