
 

 
 

Z á z n a m 
z jednání Rady regionu 

dne 8. 3. 2012 v 8:00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, JUDr. Ondřej Veselý, Božena Havlíková, Zdeněk Bárta, 

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

Omluveni:  Bc. Zdeněk Herout, Ing. Miroslav Sládek, Pavel Souhrada 
Hosté: JUDr. Jiří Brožák, Zuzana Svobodová – Úřad práce 
 
Program:  

1.) Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2012 
2.) Projekt Revitalizace Orlické nádrže 
3.) Informace z ROPu 
4.) 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 František Valvoda.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Hlasování o pověření k zápisu a jeho ověření: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Program byl navržen v členění, viz výše. Z pléna nebyl navržen žádný bod k doplnění. 
Hlasování o programu: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba v roce 2012 
V letošním roce je kritická situace způsobená nízkým rozpočtem, který má Úřad práce, 
přibližně desetinový oproti loňskému roku. Veřejně prospěšné práce proto nebudou zatím 
organizovány vůbec. Možnou alternativou je Veřejná služba. Doposud byla organizována 
v Písku přes Naději a Lesy Města Písku a dále v Bernarticích. Během února a března byly 
kontaktovány menší svazky obcí. Veřejně prospěšné práce bude v letošním roce organizovat 
Svazek obcí Milevska. Mezi starosty obcí panuje obava ze zranění zapojených pracovníků a 
zajištění ochranných pomůcek pro ně. Považují projekt Veřejné služby za cestu zpět a projekt 
Veřejně prospěšných prací za lepší způsob návratu nezaměstnaných do práce. Veřejnou 
službu navíc budou moci vykovávat jen někteří nezaměstnaní a pouze po tři měsíce. 
Starostové se obávají, že vhodní lidé na malých obcích nejsou a že bude velká fluktuace 
zapojených pracovníků. V březnu proběhne schůzka na Úřadu práce koordinovaná SORP a za 
účasti obcí, které by o tento projekt měly zájem. Není zřejmé, kolik vhodných pracovníků 
bude možno zapojit a v jakých obcích. Pokud bude dostatek pracovníků, předpokládá se 
koordinace Svazkem obcí regionu Písecko.     
Usnesení RR 5/8/3/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu projektu Veřejně prospěšných prací a 
Veřejné služby v roce 2012.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 



2. Projekt Revitalizace Orlické nádrže 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc a Mgr. Ivana Očásková informovali přítomné o 
postupu prací na projektu od posledního jednání Rady regionu. V současné době jsou práce 
zaměřeny zejména na získání podkladů k územnímu řízení pro projekty ČOV a kanalizace 
v obcích, které by mohly žádat do plánované výzvy OPŽP. Je připravováno vydání sborníku 
z posledního ročníku konference.  
Usnesení RR 6/8/3/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o průběhu projektu Revitalizace Orlické nádrže. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
3. Informace z ROPu 
Předseda Rady regionu informoval přítomné o výsledku podané žádosti do 17. výzvy ROP na 
financování dalšího úseku Otavské cyklostezky, Kestřany – Putim. Tato žádost bohužel 
nebyla v rámci této výzvy podpořena a umístila se první „pod čarou“ o půl bodu. Snahou 
bude podat žádost znovu do zamýšlené další výzvy na financování této infrastruktury.  
Usnesení RR 7/8/3/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci z ROPu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
4. Různé –  

a.) zrušení telefonního čísla   
Kancelář SORP doporučuje zrušení mobilního telefonního čísla, které používala kancelář 
SORP. V současné době je využíváno číslo Mgr. Ivany Očáskové s příznivým tarifem a 
náklady na tento telefon jsou tedy zbytné. 
Usnesení RR 8/8/3/12: 
Rada regionu souhlasí se zrušením mobilního telefonního čísla kanceláře SORP. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0 

b.) Platba členských příspěvků obcí 
Paní Alena Lišková informovala přítomné o platbě členských příspěvků obcí. Obce budou 
obeslány informačním dopisem. 
Usnesení RR 9/8/3/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o platbě členských příspěvků. 

c.) Informace Pozemkového úřadu 
Jednání Rady regionu navštívil ředitel Pozemkového úřadu Písek, pan Ing. Beno Slávik. 
Informoval přítomné o přínosu institutu pozemkových úprav, a to na konkrétních 
probíhajících příkladech uspořádání vlastnických poměrů k půdě na okrese. Jejich přínos je 
například v protierozní a protipovodňové ochraně. Touto cestou byla zahájena spolupráce při 
informování o novinkách a aktivitách mezi Pozemkovým úřadem v Písku a SORP.     
 
V Písku dne 15. 3. 2012 
 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

František Valvoda  
Obec Záhoří 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


