
 
 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
konané dne 19. 11. 2013 

v zasedací místnosti Městského úřadu v Budovcově ulici 207 

 
Přítomni:   viz prezenční listina 
Hosté:  RNDr. Vladimír Brablec – Úřad práce v Českých Budějovicích, JUDr. Jiří Brožák - 

ředitel Úřadu práce Písek,  
   
Program: 

1.) Veřejně prospěšné práce  
2.) Rozpočet na rok 2014 
3.) Rozpočtový výhled 2014 - 2015 - aktualizace 
4.) Rozpočtový výhled 2015 - 2016 
5.) Inventarizace majetku a závazků za rok 2013 
6.) Stanovy svazku obcí - úpravy 
7.) Vnitřní organizační směrnice - aktualizace 
8.) POV JčK 2014 
9.) Projekt meziobecní spolupráce SMO v rámci OP LZZ 

10.)  Revitalizace Orlické nádrže 
11.)  Otavská cyklostezka 
12.)  Různé 
Odborný příspěvek a diskuse na téma: 
Základní informace k veřejným zakázkám a novému občanskému zákoníku 
Přednášející: JUDr. Luboš Průša 

 

       Předseda Rady regionu, Jaroslav Němejc, konstatoval, že na Valné hromadě je již při jejím 
zahájení přítomno 49 členů a je tedy usnášeníschopná. 
Za ověřovatelky záznamu byly navrženy:  

• Jana Študentová – starostka obce Tálín 
• Miroslav Sedláček – starosta obce Rakovice  

Záznam provede: Mgr. Ivana Očásková – sekretariát SORP 
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
Program jednání byl navržen v členění, viz výše. 
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Veřejně prospěšné práce  
Předseda SORP, pan Jaroslav Němejc, a RNDr. Vladimír Brablec a JUDr. Jiří Brožák seznámili 
přítomné s průběhem projektů Veřejně prospěšných prací v roce 2012. RNDr. Vladimír Brablec 
konstatoval, že na Písecku je vysoká umístitelnost uchazečů, v letošním roce 150 zapojených. 
Projekty jsou financovány jak z národních tak i z evropských zdrojů. Preference je u věkové 
skupiny 50+, u žen po mateřské dovolené a mladších 30 let. Přitom je nutno naplňovat indikátory 
požadované projekty. Je možno také poskytovat příspěvky na vhodné zaměstnance malým 
podnikatelům v obcích a využít i možnosti rekvalifikace pracovníků. 
 



Usnesení 10/19/11/13 
Valná hromada svazku obcí bere na vědomí informace o průběhu projektů Veřejně prospěšných 
prací v roce 2013. 
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
 
2. Hospodaření svazku obcí v roce 2013 a rozpočet na rok 2014  
Předseda Rady regionu SORP, pan Jaroslav Němejc, a paní Alena Lišková seznámili přítomné 
s dosavadním hospodařením svazku v roce 2013, viz přehled v příloze zápisu, a byl také představen 
rozpočet na rok 2014. Návrh rozpočtu byl v zákonem stanovené lhůtě zveřejněn na úředních 
deskách členských obcí. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši 850tis. 
Kč.   
Usnesení 11/19/11/13 
Valná hromada svazku obcí schvaluje rozpočet na rok 2014, příjmy 850 tis. Kč, výdaje 850 tis. Kč, 
rozpočet je vyrovnaný. Návrh rozpočtu je uveden v příloze. 
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Rozpočtový výhled 2014 - 2015 - aktualizace  
Předseda Rady regionu SORP, pan Jaroslav Němejc, a paní Alena Lišková seznámili přítomné 
s návrhem aktualizace rozpočtového výhledu pro léta 2014 – 2015, viz příloha. 
Usnesení 12/19/11/13 
Valná hromada svazku obcí schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2014-2015. 
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Rozpočtový výhled 2015 – 2016  
Předseda Rady regionu SORP, pan Jaroslav Němejc, a paní Alena Lišková seznámili přítomné 
s návrhem rozpočtového výhledu pro roky 2015 až 2016, viz příloha.  
Usnesení 13/19/11/13 
Valná hromada svazku obcí schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 - 2016. 
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Inventarizace majetku a závazků za rok 2013  
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc informoval přítomné o povinnosti provést 
inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2013 a o jejím příslušném postupu.  
Usnesení 14/19/11/13 
Valná hromada svazku obcí bere na vědomí informace o provedení inventarizace majetku a závazků 
za rok 2013. Valná hromada ukládá předsedovi Jaroslavu Němejcovi sestavit plán inventur a provést 
proškolení členů inventarizační komise podle platné směrnice svazku. 
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Stanovy svazku obcí – úpravy 
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc seznámil přítomné s návrhy úprav stanov svazku. 
Nejedná se o žádné nové změny – pouze o zapracování všech již během uplynulých let existence 
svazku schválených dodatků stanov do jednoho textu z důvodu přehlednosti a o zohlednění změn 
v činnosti kanceláře svazku. Návrh úprav je přiložen. 
Usnesení 15/19/11/13 
Valná hromada svazku obcí schvaluje aktualizaci stanov svazku a ukládá kanceláři svazku zajištění 
jejich následného odeslání na Krajský úřad JčK. 
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Vnit řní organizační směrnice – aktualizace 
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc a paní Alena Lišková seznámili přítomné s návrhy 
úprav vnitřní organizační směrnice vyplývající ze změn související legislativy, v účtování a v 



činnosti kanceláře svazku. Návrh úprav je přiložen. 
Usnesení 16/19/11/13 
Valná hromada svazku obcí schvaluje vnitřní organizační směrnici. 
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
 
8. POV JčK 2014 
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc seznámil přítomné se změnami v Programu obnovy 
venkova Jčk pro rok 2014 a návrhem podoby žádosti svazku do tohoto programu DT 7. Rozpočet je 
plánován ve výši 1,5 mil Kč., včetně minimálně 30%-ní spoluúčasti. Je plánováno doplnění 
vybavení kanceláře svazku, činnost poradce, vydání propagačních materiálů, aktualizace webu a 
také zpracování projektových dokumentací. Jedním z hlavních témat by měl být rozvoj turistického 
ruchu v regionu. 
Usnesení 17/19/11/13 
Valná hromada svazku obcí schvaluje podání žádosti do POV JčK 2014 na projekt „Písecko 
turistické“ a pověřuje kancelář svazku jejím podáním v řádném termínu včetně všech příloh. 
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
    
9. Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc a Mgr. Ivana Očásková seznámili přítomné s postupem 
projektu „Revitalizace Orlické nádrže“. Příspěvek kraje není ještě zcela dočerpán, proto bylo 
požádáno o prodloužení jeho čerpání. Je snaha také zajistit financování zpracování studie 
proveditelnosti, odhadovaný rozpočet je ve výši cca 5 mil Kč během dvou let, a to pro rok 2014 
alespoň 700tis. Kč. Vedení svazku oslovilo s žádostí o podporu Jihočeský kraj.  Mgr. Ivana 
Očásková seznámila přítomné s postupem realizace a přípravných projektů ČOV a kanalizace 
v obcích. Největším úspěchem je spuštění zkušebního provozu v Kostelci nad Vltavou.  
Usnesení 18/19/11/13 
Valná hromada svazku obcí bere na vědomí informace o průběhu projektu „Revitalizace Orlické 
nádrže“.  
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
 
10. Projekt meziobecní spolupráce SMO v rámci OP LZZ 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc seznámil přítomné s projektem. Jedná se o podporu 
meziobecní spolupráce. Náplní projektu je „SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ 
SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ“: vytvoření strategických dokumentů pro celý region pro tři povinná témata - 
školství, sociální služby a odpady + jedno volitelné téma – doporučován je cestovní ruch. Při 
zapojení aglomerace, což je v našem případě město Písek, bude zpracován ještě jeden další 
dokument dle volby aglomerace. Ukončení projektu je plánováno na konec května 2015. Zapojen 
by měl být cca 4-členný řešitelský tým. Náklady projektu činí 2,5mil.Kč (pouze mzdové náklady 
vč. odvodů), které budou plně financovány. Projekt nemá plánovánu udržitelnost a bude 
předfinancován ze strany SMO ČR ve výši 20% celkových nákladů. Do projektu by se zapojili také 
zástupci svazku - Jaroslav Němejc, předseda svazku obcí a JUDr. Ondřej Veselý, starosta Města 
Písek. 
Usnesení 19/19/11/13 
Valná hromada svazku obcí bere na vědomí informace o projektu SMO ČR „SYSTÉMOVÁ 
PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH 
OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“. Valná hromada schvaluje Smlouvu o 
vzájemné spolupráci mezi SMO ČR a SORP a pověřuje předsedu svazku obcí jejím podpisem.   
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 



11. Otavská cyklostezka 
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc přítomné informoval o tom, že projekt výstavby 
dalšího úseku Otavské cyklostezky – Putování krajem Karla Klostemanna, Kestřany – Putim, 
podpořený z ROP NUTS II Jihozápad je v současné době v přípravě. Bude realizován do konce 
října 2014. Je zpracovávána prováděcí projektová dokumentace. Dochází k „usazení trasy na 
pozemky“. Proběhla poptávka na poskytovatele úvěru pro předfinancování akce, přičemž bude 
nutno zajistit vhodného ručitele. Svazku byl poskytnut příspěvek na kofinancování od Nadace 
Jihočeské cyklostezky ve výši 750 tis. Kč.   
Usnesení 20/19/11/13 
Valná hromada svazku obcí bere na vědomí informace o průběhu projektu Otavská cyklostezka - 
Putování krajem Karla Klostermanna. 
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
  
12. Různé: 
a.)  Členské příspěvky na rok 2014 
Předseda Rady regionu svazku doporučil ponechat členské příspěvky pro příští rok ve stejné výši 
jako dosud. 
Usnesení 21/19/11/13 
Valná hromada svazku obcí schvaluje členské příspěvky na rok 2014 ve výši 4 Kč na obyvatele. 
Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 0 
b.) Příspěvek pana starosty Pavla Hrocha 
Starosta obce Kovářov Pavel Hroch informoval přítomné o podmínkách dotačního titulu POV 2014 
DT 5 a jeho výhodnosti pro malé obce. Současně také apeloval, aby oslovení starostové reagovali 
na výzvu věnovanou rušení a omezení činnosti pošt v některých malých obcích.  
c.) Paní Ivana Adámková z MěÚ Písek odboru RIM informovala přítomné o pravidlech a POV 
pro příští rok a náležitostech vyúčtování. 
 
Po ukončení Valné hromady přednesl JUDr. Luboš Průša odborný příspěvek věnovaný základním 
informacím k veřejným zakázkám a novému občanskému zákoníku, ke kterému se rozvinula bohatá 
diskuse, v rámci níž přítomní starostové konzultovali své problémy a podněty z této oblasti.  
 
 
   V Písku 22. listopadu 2013 
Kontroloval: Jaroslav Němejc  
 
Jaroslav Němejc 
předseda Rady regionu SORP 
 

 

Jana Študentová  
starostka obce Tálín 
 

 

Miroslav Sedláček  
starosta obce Rakovice  
 

 

Mgr. Ivana Očásková  
sekretariát SORP 
 

 

 


