
 
 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
 

konané dne 6. 10. 2010 
v zasedací místnosti Městského úřadu v Budovcově ulici 207 

 
Přítomni:   viz prezenční listina 
Hosté:  Ing. Jiří Dráb – Úřad práce Písek 
 
Program: 

1. Veřejně prospěšné práce rok 2010 
2. Projekt „Revitalizace Orlické nádrže a přilehlého území“ 
3. Otavská cyklistická stezka – putování krajem Karla Klostermanna – informace, další vývoj  
4. Informace o dílčím přezkumu ze dne 20. 9. 2010 
5. Zpráva o hospodaření SORP za III. čtvrtletí 2010 
6. Zpráva revizní komise SORP 
7. Návrh rozpočtu na rok 2011, rozpočtový výhled 2012-13. 
8. Různé 
 

Předseda Rady regionu konstatoval, že Valná hromada v době svolání – 38 členů - je 
neusnášeníschopná. Na základě Stanov zrušil tuto VH a svolal ji o 30 minut později, kdy 
podle Stanov SORP rozhoduje nadpoloviční většina přítomných zástupců obcí.  
 
Za ověřovatele záznamu byli navrženi:  
• Jaroslav Němejc – starosta obce Ražice  
• Pavel Kosík – starosta obce Kostelec nad Vltavou  
Záznam provede: Mgr. Ivana Očásková – sekretariát SORP 
 
Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 0 
 
 

1. Veřejně prospěšné práce rok 2010 
 Pan Ing. Jiří Dráb informoval přítomné o průběhu projektu VPP v letošním roce. Tyto informace 
doplnil také pan Ing. Václav Zobal. V rámci projektu bylo v letošním roce vytvořeno 190 míst a 
bylo postupně umístěno 208 pracovníků. Do projektu se zapojilo 50 obcí. Vázáno bylo celkem 
16.384.886,-Kč. Vyplaceno bylo zatím celkem 11.524.886,-Kč. Zbývá doplatit 4.860.000,-Kč. 
V budoucnu bude financí na projekt podle všeho méně.  

  V následující rozpravě byla diskutována možnost rozšíření projektu VPP i v rámci zimních 
měsíců, tj. od listopadu po duben. Je nutno zvážit jaký počet pracovníků by byl v jednotlivých 
obcích přes zimu potřeba. Pokud by byl tento ideální požadovaný počet nad rámec rozpočtu, je 
možno uvažovat snížit mzdu pracovníka na 8tis. Kč či snížit jejich počet, tak aby mohla být jejich 
mzda ponechána na stejné úrovni. Případné podmínky projektu VPP pro příští rok nejsou známy. 

       V další rozpravě byl diskutován konkrétnější postup pro rozšíření projektu VPP pro zimní 
měsíce. Celkový počet zaměstnanců bude muset být snížen cca o 10-15. Většina obcí uvažuje o 
prodloužení trvání projektu i po zimní měsíce. Jednotlivé obce zašlou své požadavky na počet míst 
do kanceláře VPP panu Ing. Václavu Zobalovi. Kancelář VPP je zpracuje a následně konkrétní 



počty míst v obcích potvrdí.  
Usnesení 16/06/10/10 
Valná hromada bere na vědomí informaci o průběhu a pokračování projektu veřejně prospěšných 
prací pro rok 2010 a rok 2011. Každé obci zašle kancelář svazku do 18. října 2010 přesný počet 
možných zaměstnanců na základě sdělení členské obce, a to nejpozději do 11. října.    
Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 0 
 
2. Projekt „Revitalizace Orlické nádrže a přilehlého území“ 
 Mgr. Ivana Očásková seznámila přítomné s programem konference věnované projektu 
„Revitalizace Orlické nádrže“. V rámci konference bude představen postup prací na projektu 
v uplynulém roce, představeny dosažené výsledky a nastíněny úkoly pro období další. Těžiště 
prvního dne konference bude věnováno kvalitě vody, a to zejména představení výsledků Bilanční 
studie. V rámci druhého dne budou nastíněny možnosti oživení cestovního ruchu a rozvoje regionu 
při Orlické přehradní nádrži.    
Usnesení 17/06/10/10 
Valná hromada bere na vědomí informaci o postupu prací na projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ 
a přípravě konference ve dnech 12. – 13. října 2010  
Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Otavská cyklistická stezka – putování krajem Karla Klostermanna – informace, další 

vývoj  
Předseda Rady regionu Ing. Miroslav Sládek informoval přítomné o postupu prací: 

- Do 11. výzvy ROP byla podána žádost na úsek cyklistické stezky Kestřany-Putim. 
- Na základě usnesení Rady regionu byla uzavřena zvýhodněná úvěrová smlouva na 

financování případných prací s Českou spořitelnou a.s. s pevnou úrokovou sazbou 2,10%. 
Tuto smlouvu je možno kdykoliv bez poplatku vypovědět.  

Usnesení 18/06/10/10 
Valná hromada bere na vědomí informaci o postupu prací na projektu Otavská cyklistická stezka – 
putování krajem Karla Klostemanna. 
Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Informace o dílčím přezkumu ze dne 20. 9. 2010 

Paní Alena Lišková představila průběh dílčího přezkumu v rozsahu pořízeného zápisu 
z přezkumu (viz příloha), který byl uzavřen bez závad se závěrem: ,,Nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“. 
Usnesení 19/06/10/10 
Valná hromada bere na vědomí informaci o dílčím přezkumu ze dne 20. 9. 2010. 
Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Zpráva o hospodaření SORP za III. čtvrtletí 2010.  
Paní Alena Lišková seznámila přítomné s průběhem a výsledky hospodaření k 30. 9. 2010, viz 
příloha. 
Usnesení 20/06/10/10 
Valná hromada bere na vědomí informaci o hospodaření SOPR za III. čtvrtletí, k 30.9.2010. 
Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Zpráva revizní komise  
Předseda RK Mgr. Milan Brunclík přednesl Zprávu z jednání Revizní komise ze dne 6. 10. 2010, 
které bylo uzavřeno bez připomínek.  
Usnesení 21/06/10/10 
Valná hromada bere na vědomí Zprávu Revizní komise Svazku obcí regionu Písecko ze dne            
6. 10. 2010.  



Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Návrh rozpočtu na rok 2011, rozpočtový výhled 2012 – 2013. 

Paní Alena Lišková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu pro rok 2011 a rozpočtovým 
výhledem pro léta 2012 a 2013, viz příloha. Současně byla diskutována i výše členského příspěvku 
pro rok 2011.   
Usnesení 22/06/10/10 
Valná hromada bere na vědomí informaci o návrhu rozpočtu na rok 2011 a rozpočtovém výhledu 
pro léta 2012 – 2013. Valná hromada schvaluje členský příspěvek ve výši 4,-Kč/obyvatele pro rok 
2011. 
Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
 
V Písku 19. října 2010 
 
Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
 
 
Ing. Miroslav Sládek 
předseda Rady regionu SORP 
 

 

Jaroslav Němejc 
starosta obce Ražice 
 

 

Pavel Kosík 
starosta obce Kostelec nad Vltavou 
 

 

Mgr. Ivana Očásková  
sekretariát SORP 
 

 

 


