
 

 
                 Z á z n a m 

z jednání Rady regionu 
dne 5. 4. 2012 v 8:00 hodin,  

kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 
 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, Ing. Miroslav Sládek, Božena Havlíková, Zdeněk Bárta, 

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

Omluveni:  Bc. Zdeněk Herout, JUDr. Ondřej Veselý, Pavel Souhrada, Pavel Hroch 
 
Program:  

1.) Veřejná služba v roce 2012 
2.) Projednání závěrečného účtu za rok 2011 
3.) Příprava Valné hromady SORP 
4.) Projekt Revitalizace Orlické nádrže 
5.) 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 Mgr. Milan Brunclík.  
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 nebyl navržen žádný bod k doplnění. 
Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
1. Veřejná služba v roce 2012 
Smlouva na výkon Veřejné služby je s Úřadem práce podepsána. Komise Úřadu práce, která 
by měla schválit zapojené lidi, bude zasedat během dubna. K dispozici je také informační 
manuál pro vykonavatele Veřejné služby. Je možné, že během letošního roku budou opět 
organizovány i Veřejně prospěšné práce, přednostně by do nich měly být zapojeny obce, které 
se zapojily i do projektu Veřejné služby. Vykonavatel Veřejné služby musí uzavřít příslušnou 
pojistnou smlouvu s komerční pojišťovnou, náklady bude refundovat Úřad práce. Pracovníci 
budou v rámci Veřejné služby provádět úklidové práce a péči o zeleň v obcích. Zahájení 
realizace Veřejné služby se odkládá, pravděpodobně na květen.      
Usnesení RR 10/5/4/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu Veřejné služby. 
Rada regionu schvaluje smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou na 2 mil. Kč a 
pověřuje svého předsedu k jejímu podpisu. 
Rada regionu schvaluje dohodu o provedení práce mezi SORP a Ing. Václavem Zobalem na 
období 1. 4. – 30. 6. 2012 s odměnou 3tis Kč měsíčně a pověřuje svého předsedu jejím 
podpisem. Rada regionu zmocňuje Ing. Václava Zobala k jednání v rámci projektu VPP a 
Veřejné služby během 1. 4. – 30. 6. 2012  
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
2. Projednání závěrečného účtu za rok 2011 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc a paní Alena Lišková seznámili přítomné se 
strukturou a obsahem závěrečného účtu za rok 2011. Závěrečný účet je potřeba schválit do 
30/6. Nová podoba legislativy současně upravuje podmínky jeho zveřejnění – na pevnou 
úřední desku se vyvěšuje je omezená verze a na elektronické vše.   
 



Usnesení RR 11/5/4/12: 
Rada regionu projednala závěrečný účet za rok 2011 bez připomínek, doporučuje Valné 
hromadě jeho schválení a ukládá kanceláři svazku jej zaslat do obcí k jeho vyvěšení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
3. Příprava Valné hromady SORP 
Předseda Rady regionu SORP a tajemník Ing. Miroslav Sládek seznámili přítomné 
navrhovaným programem připravované Valné hromady, který byl následně diskutován. Valná 
hromada a Sněm starostů se uskuteční 23. května ve 13:00hod. Bylo navrženo, aby v rámci 
Sněmu starostů proběhlo seznámení s podobou nového zákona o veřejných zakázkách.   
Usnesení RR 12/5/4/12: 
Rada regionu schvaluje termín Valné hromady na 23. 5. od 13 hod a ukládá kanceláři SORP 
připravit na jednání Rady regionu 10. 5. program jednání a pozvánky.   
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
4. Projekt Revitalizace Orlické nádrže  
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc, tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek a Mgr. Ivana 
Očásková informovali přítomné o postupu projektu Revitalizace Orlické nádrže. Přítomní byli 
seznámeni se stavem projekčních příprav projektů ČOV a kanalizace, kde jsou práce 
zaměřeny zejména na projekty, které bude možno podat do výzvy OPŽP plánované dle 
harmonogramu na druhý kvartál tohoto roku. Přítomní byli také informováni o přípravě 
stavebních prací projektu obce Kostelec nad Vltavou. Přítomní byli také informováni o stavu 
přípravy projektového záměru Studie proveditelnosti omezení zdrojů fosforu v povodí Orlické 
nádrže, připravovaným za koordinace Jihočeského kraje, a také seznámeni se stanoviskem 
Vědecké rady SORP. 
Usnesení RR 13/5/4/12: 
Rada regionu vzala na vědomí informaci o jednání vedení JčK a ukládá oficielně vyzvat 
radního JčK Ing. Karla Vlasáka ke zpracování oponentního posudku na základě připomínek 
Vědecké rady SORP. Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu Revitalizace 
Orlické nádrže.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
5. Různé   
Přítomní byli informováni o provedeném přezkumu hospodaření za rok 2011, který se 
uskutečnil 2.4. Nebyly při něm zjištěny žádné chyby a nedostatky. Přítomní byli také 
seznámeni s výší nákladů fakturovaných SMOJK za členství v této organizaci, včetně přílohy 
faktury, kde je uvedeno jejich položkové členění. Výše faktury je vyšší než původní 
předpoklad. 
Usnesení RR 14/5/4/12: 
Rada regionu bere informaci na vědomí a ukládá tajemníkovi SORP projednat možný odklad 
platby za členství ve SMOJK.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
V Písku dne 15. 4. 2012 
 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Mgr. Milan Brunclík 
Město Mirotice 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


