
 
 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
 

konané dne 15. 12. 2010 

v zasedací místnosti Městského úřadu v Budovcově ulici 207 

 
Přítomni:   viz prezenční listina 
Hosté:  Ivana Adámková – Městský úřad Písek, Lenka Bláhová – Kancelář destinačního 

managementu Písecka, Mgr. Petra Porcalová 
Program: 

1. Volba orgánů SORP 
2. Schválení rozpočtu pro rok 2011 a rozpočtového výhledu pro léta 2012 a 2013 
3. Inventarizace 
4. Různé 
 

Předseda Rady regionu Ing. Miroslav Sládek konstatoval, že Valná hromada má v době 
svolání 38 členů a je neusnášeníschopná. Na základě Stanov zrušil tuto VH a svolal ji o 30min 
později, kdy podle Stanov SORP rozhoduje nadpoloviční většina přítomných zástupců obcí. 

 
V průběhu těchto 30min byly v rámci bodu 4.)Různé poskytnuty informace o projektu Veřejně 

prospěšných prací, Revitalizace Orlické nádrže, školícím centru ORP a činnosti Kanceláře 
destinačního managementu Písecka: 

- Veřejně prospěšné práce: informace byla poskytnuta administrátorem projektu panem 
Ing. Václavem Zobalem. Během zimních měsíců pokračuje v rámci projektu 32 
pracovníků v 27 obcích (zpravidla 1 pracovník v rámci obce). Do Vánoc proběhne 
vyúčtování projektu mezi SOPR a příslušnými obcemi. 

- Informaci o projektu Revitalizace Orlické nádrže poskytla Mgr. Ivana Očásková: 
V letošním roce byla ukončena unikátní studie zdrojů znečištění fosforem v povodí 
nádrže (studie podobného rozsahu a plochy dotčeného území dosud nebyla v ČR 
realizována). Na tuto studii by měla navazovat Studie proveditelnosti, která by měla 
navrhnout konkrétní opatření na omezení těchto zdrojů, včetně nákladů na jejich 
realizaci a právní proveditelnosti. Zdroj možného financování pořízení této studie byl 
konzultován a MŽP doporučen – Operační program Životní prostředí. Tato studie 
bude zřejmě zastřešena Jihočeským krajem. SORP se snaží také pomoci členským 
obcím získat finanční prostředky na projekční přípravu (zpracování projektových 
dokumentací), pomáhá při administraci žádostí do aktuálních výzev dotačních titulů 
a při realizaci projektů. V současné době není známa podoba harmonogramu výzev 
těchto dotačních titulů pro rok 2011 (pro rok 2010 byly pozastaveny). 

- Školící centrum ORP – informaci poskytla paní Ivana Adámková: Toto školící 
centrum slouží k informování a školení samospráv obcí v rámci ORP. Školení je 
vhodné zejména pro nové členy samospráv v obcích. 

- Činnost Kanceláře destinačního managementu Písecka – informaci poskytla paní 
Lenka Bláhová: byla poskytnuta informace o historii a současnosti činnosti 
Kanceláře destinačního managementu Písecka. V současnosti nejaktuálnější aktivitou 
je zpracování informační brožury o 50tinách přehrady a aktualizace informací 



zveřejněných na webu www.ipisek.cz o obcích v regionu.  
 

      Po uplynutí lhůty 30minut byla svolána nová Valná hromada. Nyní je v souladu se stanovami 
možno přijímat usnesení souhlasem prosté většiny přítomných zástupců členských obcí. 
Předsedající Valné hromady Ing. Miroslav Sládek konstatoval, že jsou přítomni zástupci 39 
členských obcí. Uvedl také, že se z jednání Valné hromady omlouvají JUDr. Ondřej Veselý (starosta 
Města Písek), Lubomír Málek (starosta obce Kestřany) a Slavomír Harbáček (starosta obce 
Smetanova Lhota). 

 
Za ověřovatele záznamu byli navrženi:  
• Jaroslav Němejc – starosta obce Ražice  
• Zdeněk Bárta – starosta Města Mirovice  
Záznam provede: Mgr. Ivana Očásková – sekretariát SORP 
Hlasování: pro 37, proti 0, zdržel se 2 

 
Program jednání byl navržen v členění dle pozvánky, viz. výše. 
Hlasování: pro 39, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Volba orgánů SORP 

a.) Rada regionu 
 V souladu s programem jednání bylo přistoupeno k volbě orgánů SORP. Předsedající představil 
Radu regionu v dosavadním složení: Ing. Miroslav Sládek, Bc. Zdeněk Herout, Zdeněk Bárta, 
Božena Havlíková, Pavel Hroch, Jaroslav Němejc, Stanislav Sedláček, František Valvoda a Josef 
Hrouda. Bylo také konstatováno, že člen Rady regionu Josef Hrouda, podal svou rezignaci 
v souvislosti s výsledky komunálních voleb. Předsedající Ing. Miroslav Sládek představil kandidáty 
navržené do Rady regionu a současně také „klíč“, který byl při výběru kandidátů v souladu 
s dosavadní tradicí uplatňován, tj. 3 kandidáti za DSO Severní Písecko, 3x Svazek obcí Milevska, 
1x DSO mezi Vltavou a Otavou, 1x DSO Blanicko-otavského regionu a 1x Město Písek. 
Navrženými kandidáty jsou – Zdeněk Bárta, Mgr. Milan Brunclík, Božena Havlíková, Bc. Zdeněk 
Herout, Pavel Hroch, Pavel Souhrada, František Valvoda, Jaroslav Němejc a JUDr. Ondřej Veselý. 
Z pléna nebyli žádní další kandidáti navrženi. Dle stanov by mělo být přistoupeno k tajné volbě 
členů Rady regionu. Z pléna byla navržena volba veřejná, aklamací. Byla navržena Volební komise 
ve složení: Mgr. Ivana Očásková, Mgr. Petra Porcalová a Ivana Adámková. 
Na základě stanov Valná hromada SORP zachovává orgán Rady regionu v počtu 9 členů a 
přistupuje k jejich volbě formou aklamace. 

   Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
 
Následně se všichni navržení kandidáti vyjádřili ke své kandidatuře, kterou přijali, a bylo 

přistoupeno k vlastní volbě členů Rady regionu. O každém kandidátu bylo hlasováno jednotlivě: 
 

- Kandidát Zdeněk Bárta, starosta Města Mirovice. 
     Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
   Pan Zdeněk Bárta byl zvolen za člena Rady regionu. 

- Kandidát Mgr. Milan Brunclík, starosta Města Mirotice. 
     Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
   Pan Mgr. Milan Brunclík byl zvolen za člena Rady regionu. 

- Kandidátka Božena Havlíková, starostka obce Drhovle. 
     Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
   Paní Božena Havlíková byla zvolena za člena Rady regionu. 

- Kandidát Bc. Zdeněk Herout, starosta Města Milevsko. 
     Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
   Pan Bc. Zdeněk Herout byl zvolen za člena Rady regionu. 



- Kandidát Pavel Hroch, starosta obce Kovářov. 
     Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
   Pan Pavel Hroch byl zvolen za člena Rady regionu. 

- Kandidát Pavel Souhrada, starosta obce Bernartice. 
     Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
   Pan Pavel Souhrada byl zvolen za člena Rady regionu. 

- Kandidát František Valvoda, starosta obce Záhoří. 
     Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
   Pan František Valvoda byl zvolen za člena Rady regionu. 

- Kandidát Jaroslav Němejc, starosta obce Ražice. 
     Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
   Pan Jaroslav Němejc byl zvolen za člena Rady regionu. 

- Kandidát Judr. Ondřej Veselý, starosta Města Písek. 
     Hlasování: pro 39, proti 0, zdržel se 0 
   Pan JUDr. Ondřej Veselý byl zvolen za člena Rady regionu. 
 
Usnesení 23/15/12/10 
Valná hromada přijímá dle čl. X odst. 1 písm. e.) resignaci pana Josefa Hroudy. Valná hromada dle 
čl. X odst. 1 písm. c.) odvolává předsedu, místopředsedu a členy Rady regionu a volí tyto nové 
členy Rady regionu: Zdeňka Bártu, Mgr. Milana Brunclíka, Boženu Havlíkovou, Bc. Zdeňka 
Herouta, Pavla Hrocha, Pavla Souhradu, Františka Valvodu, Jaroslava Němejce a JUDr. Ondřeje 
Veselého.  
Hlasování: pro 39, proti 0, zdržel se 0 
 
b.) Revizní komise 

Dále bylo přistoupeno k volbě členů Revizní komise. Předsedající Ing. Miroslav Sládek 
představil stávající složení Revizní komise ve složení: Josef Nedvěd, Mgr. Milan Brunclík a Ing. 
Václav Kaifer. Byli také představeni kandidáti navržení za členy Revizní komise: Ing. Václav 
Kaifer (Albrechtice nad Vltavou), Pavel Kosík (Kostelec nad Vltavou) a Slavomír Harbáček 
(Smetanova Lhota). Z pléna nebyli žádní další kandidáti navrženi. Všichni navržení kandidáti svou 
kandidaturu přijali. Z pléna zazněl návrh na volbu členů Revisní komise formou aklamace a tento 
návrh byl Valnou hromadou potvrzen. Současně byl potvrzen i počet členů Revizní komise, která 
zůstává tříčlenná. Následně bylo hlasováno o každém kandidátu jednotlivě: 

 
- Kandidát Ing. Václav Kaifer, starosta obce Albrechtice nad Vltavou 

     Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
   Pan Ing. Václav Kaifer byl zvolen za člena Revizní komise. 

- Kandidát Pavel Kosík, starosta obce Kostelec nad Vltavou 
     Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
   Pan Pavel Kosík byl zvolen za člena Revizní komise. 

- Kandidát Slavomír Harbáček, starosta obce Smetanova Lhota 
     Hlasování: pro 39, proti 0, zdržel se 0 
   Pan Slavomír Harbáček byl zvolen za člena Revizní komise. 
 
Usnesení 24/15/12/10 

Valná hromada dle čl. X odst. 1 písm. d.) odvolává členy Revizní komise a volí tyto její 
nové členy: Ing. Václava Kaifera, Pavla Kosíka a Slavomíra Harbáčka.  
Hlasování: pro 39, proti 0, zdržel se 0 
 
c.) Předseda a místopředseda Rady regionu 

Dalším bodem programu byla volba předsedy a místopředsedy Rady regionu. Předsedající 
Ing. Miroslav Sládek citoval usnesení zastupitelstva Města Písku z 9.11.2010, kterým zastupitelstvo 



navrhlo za kandidáta na předsedu Rady regionu JUDr. Ondřeje Veselého, starostu Města Písku. 
Následně bylo plénum vyzváno k návrhu kandidátů na předsedu Rady regionu. Byli navrženi tito 
kandidáti – Bc. Zdeněk Herout, Jaroslav Němejc, Pavel Hroch. Navržení kandidáti byli vyzváni, 
aby se ke své kandidatuře vyjádřili. Bc. Zdeněk Herout, starosta Města Milevsko, za návrh své 
kandidatury poděkoval a odmítl ji s tím, že ctí tradici, kdy předsedou byl vždy zástupce Města 
Písku. Své kandidatury se vzdal i pan starosta Pavel Hroch. Pan starosta Jaroslav Němejc svou 
kandidaturu přijal. Valnou hromadou byl pro volbu předsedy i místopředsedy Rady regionu navržen 
a odsouhlasen způsob volby aklamací. Následně bylo přistoupeno k vlastní volbě:    
 

- Kandidát na předsedu Rady regionu, Jaroslav Němejc 
     Hlasování: pro 33, proti 1, zdržel se 5 
   Pan Jaroslav Němejc byl zvolen předsedou Rady regionu. 
 
Na místopředsedu Rady regionu byl plénem navržen jediný kandidát, a to Bc. Zdeněk Herout. 
 

- Kandidát na místopředsedu Rady regionu, Bc. Zdeněk Herout 
     Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
   Pan Bc. Zdeněk Herout byl zvolen místopředsedou Rady regionu. 
  
Usnesení 25/15/12/10 

Valná hromada dle čl. X odst. 1 písm. c.) volí za předsedou Rady regionu pana Jaroslava 
Němejce a místopředsedou Rady regionu pana Bc. Zdeňka Herouta.  
Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
 
2. Schválení rozpočtu pro rok 2011 a rozpočtového výhledu pro léta 2012 – 2013. 

Paní Alena Lišková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu pro rok 2011 a rozpočtovým 
výhledem pro léta 2012 a 2013, viz příloha, které jsou koncipovány jako vyrovnané. K návrhům 
nebyly podány žádné připomínky. 
Usnesení 26/15/12/10 

a.) Valná hromada konstatuje, že nebyly k návrhu vzneseny připomínky z řad občanů ani 
členských obcí Svazku. 

b.) Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2011 dle návrhu jako vyrovnaný na straně příjmů i 
výdajů, a to ve výši 280 tis. Kč. 

c.) Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013. 
d.) Rozpočet na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013 jsou nedílnou součástí 

zápisu z Valné hromady ze dne 15.12.2010. 
Hlasování: pro 39, proti 0, zdržel se 0 
Zodpovídá: Alena Lišková, účetní Svazku 
 
3. Inventarizace 

Předsedající Ing. Miroslav Sládek seznámil Valnou hromadu se stávajícími členy Inventarizační 
komise ve složení: Božena Havlíková, František Voldán a Roman Čarek. Pro rok 2010 byla 
navržena Inventarizační komise ve složení: Božena Havlíková – předsedkyně, František Voldán – 
člen a Ing. Tomáš Korejs – člen.  
Usnesení 27/15/12/10 

Valná hromada schvaluje inventarizační komisi za rok 2010 ve složení: Božena Havlíková 
(předsedkyně), František Voldán (člen) a Ing. Tomáš Korejs (člen) a ukládá sekretariátu zajistit 
pověření členům inventarizační komise předsedou Rady regionu k vykonání inventarizace 
v termínu do konce ledna 2011.  
Hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 1 
 
 



4. Různé – členský příspěvek 
Dalším bodem byla diskuse o výši a splatnosti členského příspěvku obcí. 
Usnesení 28/15/12/10 

Valná hromada konstatuje, že schválila na svém jednání 6. října 2010 výši členského 
příspěvku na 4,-Kč na obyvatele obce a rok. Rozhodné datum pro stanovení počtu obyvatel v obci 
je 31.12.2009. Úhrada členského příspěvku nechť je provedena v termínu do 31.3.2011.  
Hlasování: pro 39, proti 0, zdržel se 0 
 
Další jednání Valné hromady SOPR se uskuteční v květnovém termínu. 
 
 
 
 
V Písku 22. prosince 2010 
 
Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
 
Ing. Miroslav Sládek 
 
 

 

Jaroslav Němejc 
předseda Rady regionu SORP 
 

 

Zdeněk Bárta  
starosta Města Mirovice 
 

 

Mgr. Ivana Očásková  
sekretariát SORP 
 

 

 


