
 

 
                  

Z á z n a m 
z jednání Rady regionu 

dne 8. 2. 2013 v 9:00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, Bc. Zdeněk Herout, JUDr. Ondřej Veselý, Božena 

Havlíková, Pavel Hroch, Mgr. Milan Brunclík, Zdeněk Bárta, František 
Valvoda, Alena Lišková, Mgr. Ivana Očásková 

Omluveni:  Pavel Souhrada 
 
Program:  

1.) Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2012 a 2013 
2.) Rozpočtová změna č. 1 
3.) Projekt Revitalizace Orlické nádrže 
4.) Plán aktivit a projektů SORP pro rok 2013  
5.) Různé 

Jednání Rady regionu řídí předseda Rady regionu, Jaroslav Němejc. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 8 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 8, proti 0, zdržel se 0 
Program byl navržen v členění, viz výše.  
Hlasování o programu: pro 8, 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. Podoba kritérií budoucích projektů se již pomalu 
vyjasňuje, ale zdroje financování jsou dosud velmi omezené. Zahájení prvních nových 
projektů je plánováno na začátek března. Projekty budou nově uzavírány na jména 
konkrétních pracovníků vedených v evidenci ÚP. Do 21. února je potřeba dodat jména 17 
pracovníků, kteří budou zapojeni do prvního letošního projektu. Žádost bude podána během 
února. Veřejná služba je nyní nepovinná, a to pro evidované na ÚP minimálně dvě měsíce a 
do padesáti let věku.   
Usnesení RR 1/8/2/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace o průběhu projektů Veřejně prospěšných prací a 
Veřejné služby a ukládá kanceláři SORP podat informace zástupcům obcí o stávajících 
podmínkách projektu VPP pro rok 2013, tj. odpracování Veřejné služby po dobu 2 měsíce, 
nástup možný ihned, a to za odměnu 8tis. Kč/měsíc. Rada regionu schvaluje podání žádosti na 
projekt VPP na rok 2013 na ÚP.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 0 
 
2. Rozpočtová změna č. 1  
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc přítomné seznámil s podobou první letošní 
rozpočtové změny č. 1, viz příloha.  



Usnesení RR 2/8/2/13: 
Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v roce 2013, viz příloha: tj. po této změně 
celkem: příjmy +3325tis. Kč, výdaje +2835tis. Kč a financování +490tis. Kč.    
Hlasování: pro 8, 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. Byly doloženy doklady čerpání příspěvku JčK. Probíhá 
doplňování projektů ČOV a kanalizace podaných do 39. a 42. výzvy OPŽP. Na přelomu 
dubna a května budou zveřejněny výsledky obou výzev. Probíhá výstavba ČOV a kanalizace 
v obci Kostelec nad Vltavou a jsou připravovány podklady pro smlouvu s poskytovatelem 
dotace (OPŽP) projektu ČOV a kanalizace v Orlíku nad Vltavou. Je připravováno také další 
jednání Vědecké rady, které by se mělo uskutečnit v březnu. Vědecká rada by měla doporučit 
aktivity projektu pro tento rok. Kancelář SOPR také obdržela dodatek smlouvy o poskytnutí 
příspěvku JčK na realizaci projektu, který zohledňuje pouze prodloužení termínu jeho 
realizace do konce letošního roku.   
Usnesení RR 3/8/2/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace o postupu projektu Revitalizace Orlické nádrže. Rada 
regionu schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku SD/OZZL/638/08. Rada 
regionu ukládá Vědecké radě připravit návrh činnosti SORP v projektu Revitalizace Orlické 
nádrže v roce 2013. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Plán aktivit a projektů SORP pro rok 2013   
Předseda Rady regionu inicioval na jednání diskusi na téma aktivit SORP, jím 
připravovaných a realizovaných projektů. Cílem je vypracovat akční plán projektů. Během 
rozpravy je jako možné téma navrhováno i vzdělávání, předávání zkušenosti a spolupráce 
s MASkami. Je navrhováno podat žádost na podporu výměny zkušeností s MAS do aktuálně 
vyhlášené výzvy MMR.  
Usnesení RR 4/8/2/13: 
Rada regionu schvaluje podání žádosti do aktuálně probíhající výzvy MMR na podporu 
výměny zkušeností s MAS. Předseda Rady regionu ukládá členům Rady regionu připravit 
návrhy na projekty, které budou zahrnuty do akčního plánu svazku. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
V Písku dne 15. 2. 2013 
 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Jaroslav Němejc  
 
 
 
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

František Valvoda 
Starosta obce Záhoří 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


