
 

 
 

Z á z n a m 
z  jednání Rady regionu 

dne 30. 3. 2011 v 8.30 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, Bc. Zdeněk Herout, Ing. Miroslav Sládek, Zdeněk Bárta, 

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

Omluveni:  JUDr. Ondřej Veselý, Božena Havlíková, Pavel Hroch 
 
Program:  

1.) Informace o projektu VPP, včetně projektu zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním 

2.) Prodloužení platnosti pracovní smlouvy s paní Renatou Krůtovou a uzavření Dohody 
o provedení práce s panem Ing. Václavem Zobalem  

3.) Rozpočtová změna č. 1 
4.) Informace o projektu „Revitalizace Orlické nádrže“: a.) Studie proveditelnosti,          

b.) Postup přípravy projektové dokumentace a výstavby ČOV a kanalizace 
v členských obcích SORP, c.) Cyklus pracovní besed v regionu - příprava projektů 
ČOV a kanalizace, d.) Možnosti rozvoje cestovního ruchu při Orlické nádrži v roce 
2011 

5.) Informace o aktivitách Rádia Orlík 
6.) Různé 

Mimořádné jednání Rady regionu řídí předseda Rady regionu SORP, Jaroslav Němejc. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 6 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovatelem záznamu byl jmenován, Mgr. Milan Brunclík.  
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 uvedeném na pozvánce, viz výše. Z pléna nebyl navržen žádný 
bod k doplnění. 
Hlasování o programu: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Informace o projektu VPP, včetně projektu zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním 
 Do projektu VPP bude zapojeno 55 pracovníků v rámci 54 členských obcí SORP. 
K dnešnímu dni je zaměstnáno již 38 pracovníků, dalších 17 nastupuje 1. dubna. Zahájení 
projektu je bezproblémové. 
 Náběh projektu zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním je poněkud 
komplikovanější. S jednotlivými menšími DSO probíhá postupně projednání potřebných 
procedurálních náležitostí. V případě Blanicko-otavského DSO, který bude zaměstnávat 4 
pracovníky, je vše potřebné již dojednáno. DSO Severní Písecko nezvažuje se projektu 
účastnit. DSO mezi Vltavou a Otavou v současné době s kanceláří SORP upřesňuje detaily 
administrace. Se Svazkem obcí Milevska se náležitosti v současné době také domlouvají. 
V rámci tohoto svazku by mělo nastoupit 25 lidí, z toho 10 v podniku Služby Města Milevska. 
Pan Ing. Václav Zobal uvedl, že pro nezbytnou administraci potřebuje zejména kopii smlouvy 



a osobního dotazníku pracovníka. Seznam pracovníků Svazku obcí Milevska zatím nebyl 
dodán, zahájení pracovního poměru k 1. dubnu se tedy jeví jako nereálné, protože je potřeba 
následně pracovníky přihlásit na příslušných úřadech. Doporučeným datem zahájení je proto 
11. duben. Během rozpravy bylo také diskutováno vhodné pracovní zařazení, které by mělo 
být ve smlouvě uváděno, a také časový rozsah prováděných prací. Vedením Svazku obcí 
Milevska je doporučeno jako pracovní zařazení „dělník pro úklid města/obce“ a délka úvazku 
29,5 hod, tak aby výše mzdy pracovníka nebyla nižší než mzda minimální. Při následné 
konzultaci místopředsedy Bc. Zdeňka Herouta na Úřadu práce bylo zjištěno, že pracovní 
zařazení není nijak omezeno, může být libovolné a časový rozsah lze také snížit. Výhodou 
navíc je, že délka úvazku je variabilní – tj. pracovník může kdykoliv nastoupit či pracovní 
poměr přerušit. Ke konci roku proběhne účetní vyrovnání projektu mety SORP a menšími 
DSO. V rámci tohoto projektu je dotace účtována 3 měsíce zpětně. Svazek obcí Milevsko 
schválil předfinancování projektu na 4 měsíce dopředu. Pracovníci musí vlastnit bankovní 
účty, aby převod mezd mohl probíhat bezhotovostně.      
Usnesení MRR 06/30/03/11: Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu projektu 
VPP v roce 2011, včetně projektu zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
2. Prodloužení platnosti pracovní smlouvy s paní Renatou Krůtovou a uzavření Dohody 
o provedení práce s panem Ing. Václavem Zobalem  
Paní Renata Krůtová má platnou smlouvu pouze do 31. 3. 2011. Bylo navrženo navýšení její 
odměny z 11,5tis. Kč na 12tis. Kč měsíčně. Přítomní s tímto předběžně souhlasí, v závislosti 
na to, jak budou vycházet náklady zajištění administrace projektu VPP, tj. pokud zůstanou 
náklady projektu VPP vyrovnané. Pan Václav Zobal je již na penzi a bude nadále pro kancelář 
SORP pracovat ve zkráceném rozsahu – od 1. 4. 2011.    
Usnesení MRR 07/30/03/11: Rada regionu schvaluje prodloužení platnosti smlouvy paní 
Renaty Krůtové do 29. 2. 2012 a pověřuje svého předsedu podpisem dodatku smlouvy 
zohledňujícího tento fakt. Rada regionu schvaluje Dohodu o provedení práce s panem Ing. 
Václavem Zobalem od 1. 4. 2011 (výplata odměny bude prováděna kvartálně). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
3. Rozpočtová změna č. 1 
Paní Alena Lišková seznámila přítomné s navrhovanou rozpočtovou změnou č. 1. Zohledněné 
změny jsou oproti schválenému rozpočtu poměrně zásadní, protože v době jeho projednávání 
nebyly známy mnohé vstupní parametry – podoba a rozsah projektu VPP v roce 2011 atp. 
Během rozpravy byl zmíněn také nájem pozemku od Pozemkového fondu v rámci projektu 
cyklostezky – bude prověřeno, zda je potřeba tento nájem zachovat (náklad 16tis. Kč ročně). 
Rozpočet po navržené změně je poměrně napnutý, ale pokud bude úspěšná žádost v rámci 
dotačního titulu na poradenskou a školící činnost, tak by měla celková finanční bilance 
hospodaření zůstat vyrovnaná, nicméně rozpočet pro rok 2011 bude z důvodu pokračujícího 
čerpání dotace poskytnuté Jihočeským krajem již v roce 2008 schodkový.   
Usnesení MRR 08/30/03/11: Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 1., viz příloha: tj. 
po této změně celkem, příjmy 7 030tis. Kč, výdaje 7 110tis. Kč a financování -80tis. Kč.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
4.  Informace o projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ 
Ing. Miroslav Sládek a Mgr. Ivana Očásková informovali přítomné o postupu prací.  

a.) Studie proveditelnosti: Probíhají přípravné práce zadání Studie proveditelnosti, jejímž 
cílem je navrhnout konkrétní podobu opatření omezujících Bilanční studií zjištěné 
zdroje fosforu v povodí celé Orlické nádrže na potřebnou mez. Jihočeský kraj vypsal 



výběrové řízení na zpracovatele projektového záměru Studie proveditelnosti a 
zpracování žádosti do výzvy OPŽP, z které by mělo být pořízení studie financováno. 
1. dubna je svoláno jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu, 
proběhne otevření obálek a následné hodnocení nabídek – za SORP byli do hodnotící 
komise jmenováni RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. a Mgr. Ivana Očásková 

b.) Postup přípravy projektové dokumentace a výstavby ČOV a kanalizace v členských 
obcích SORP: Těsně před zahájením zkušebního provozu - Zvíkov a Putim. 
Předrealizační etapa (příprava výběrových řízení na zhotovitele atp.), obec má 
konkrétní příslib dotace (registrační list) - Kostelec nad Vltavou. V mnoha obcích mají 
hotovu projektovou dokumentaci či je připravována. Během měsíce dubna proběhnou 
další konzultační besedy a schůzky přímo v obcích. 

c.) Cyklus pracovních besed v regionu – příprava projektů ČOV a kanalizace: 
Předjednané termíny: 14/4 Zvíkovské Podhradí, 19/4 Milevsko, 21/4 Mirovice 
Plánované zahájení: 15hod 

d.) Možnosti rozvoje cestovního ruchu při Orlické nádrži v roce 2011: Pravidelné 
setkávání v rámci partnerství Destinace Orlická přehrada.První setkání pod záštitou 
MMR, Zvíkovské Podhradí 26/4: představení možností grantů pro rok 2011, možnosti 
rozvoje cestovního ruchu pro rok 2011.  

Usnesení MRR 09/30/03/11: Rada regionu bere na vědomí informaci o projektu 
„Revitalizace Orlické nádrže“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
5. Informace o aktivitách Rádia Orlík 
Místopředseda Bc. Zdeněk Herout seznámil přítomné s aktivitami Rádia Orlík. Město 
Milevsko poskytlo tomuto médiu v rámci propagace podporu ve výši 10tis. Kč. Paní Zochová 
zastupující tuto stanici nabízí podobnou možnost propagace i dalším obcím a subjektům. Jak 
uvedl předseda Jaroslav Němejc DSO Zlatý vrch s rádiem také spolupracuje formou vzájemné 
propagace.  
Usnesení MRR 10/30/03/11: Rada regionu bere na vědomí informaci o aktivitách Rádia 
Orlík a ukládá sekretariátu SORP zajistit koordinaci s akcí „Zpátky na Orlík“, pokud jí bude 
přiznána dotace JčK.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0 
6. Různé 
V květnu 2011 končí platnost strategického dokumentu rozvoje regionu – Mgr. Ivana 
Očásková prověří s paní Ivanou Adámkovou doporučenou podobu a rozsah úprav tohoto 
dokumentu.   
Příští řádné jednání Rady regionu se uskuteční 27/4 v 8.30hod – mezi body jednání bude 
schválení závěrečného účtu pro rok 2010. 
 
V Písku dne 7. 4. 2011 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Mgr. Milan Brunclík  
Starosta Města Mirotic 

 

Ing. Miroslav Sládek 
Tajemník SORP 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


