
 
 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání mimořádné Valné hromady 
 

konané dne 2. 3. 2011 

v zasedací místnosti Městského úřadu v Budovcově ulici 207 

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

1. Projekt Veřejně prospěšných prací v roce 2011 
2. Projekt zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním 
3. Informace o projektu Revitalizace Orlické nádrže 
4. Různé 
 

Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc konstatoval, že na Valné hromadě je již při jejím 
zahájení přítomno 53 členů a je tedy usnášeníschopná.  

Za ověřovatele záznamu byli navrženi:  
• JUDr. Ondřej Veselý – starosta Města Písku  
• František Voldán – starosta obce Předotice  
Záznam provede: Mgr. Ivana Očásková – sekretariát SORP 
Hlasování: pro 52, proti 0, zdržel se 1 

 
Program jednání byl navržen v členění, viz. výše. 
Hlasování: pro 53, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Projekt Veřejně prospěšných prací v roce 2011 

Ing. Jiří Dráb informoval přítomné o podmínkách programu Veřejně prospěšných prací pro rok 
2011. Došlo k výraznému útlumu financí na tento projekt, který tak pro rok 2011 umožňuje pouze 
velmi omezený celkový počet zaměstnanců, 180 v roce 2010 a nyní cca 50 pracovníků. Vychází tak 
přibližně jeden pracovník na každou obec. Navýšení celkového objemu financí bohužel není možné 
vzhledem k podmínkám pro tento rok. Následně byl předsedou Rady regionu Jaroslavem 
Němejcem, panem Ing. Václavem Zobalem a paní účetní Alenou Liškovou představen návrh 
podoby administrace projektu a jejího financování. Byla provedena analýza nákladů na financování 
administrace projektu VPP v roce 2010, ze které vyplývá potřeba navýšení příspěvku na 
administraci ze strany do projektu zapojených obcí. Je doporučeno tento příspěvek navýšit na 
600Kč na pracovníka a příslušný měsíc v těch případech, kdy kancelář SORP plně zajišťuje 
administraci – tj. mzdovou i účetní. V případech, kdy bude kancelář SORP zajišťovat pouze 
mzdovou agendu, stanovit výši příspěvku na 300Kč na pracovníka a příslušný měsíc. 
Usnesení 01/02/03/11 
Valná hromada bere na vědomí informaci Úřadu práce Písek o podmínkách projektu Veřejně 
prospěšných prací pro rok 2011 a o redukci celkového počtu zaměstnaných ze 180 pracovníků 
v roce 2010 na cca 50 pracovníků v roce 2011. Valná hromada schvaluje navýšení příspěvku na 
administraci projektu z 500Kč na 600Kč na pracovníka a příslušný měsíc. Valná hromada schvaluje 
dohodu mezi SORP a Úřadem práce a zmocňuje předsedu SORP k jejímu podpisu.  
Hlasování: pro 53, proti 0, zdržel se 0 



2. Projekt zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním 
Pan Ing. Jiří Dráb dále přítomným představil možnosti projektu zaměstnávání osob se 

zdravotním znevýhodněním, který by mohl částečně pomoci navýšit počet pracovníků v obcích. 
V rámci tohoto projektu je možno, formou přivýdělku (na zkrácený pracovní úvazek), umístnit i 
pracovníky, kteří nejsou v evidenci Úřadu práce. S ohledem na zachování závazných podmínek 
tohoto projektu (50% pracovníků musí být z řad osob se zdravotním omezením), bude nutno jej 
realizovat přes menší dobrovolné svazky obcí – Severní Písecko, DSO mezi Vltavou a Otavou a 
Svazek obcí Milevska. Podat žádost na Úřad práce a zajistit potvrzení o bezdlužnosti od příslušných 
institucí budou muset tedy již tyto jednotlivé menší dobrovolné svazky obcí. V rámci tohoto 
projektu navíc dochází k vyplácení nákladů mezd zpětně za čtvrtletí. Jedná se o nárokový typ 
dotace do doby platnosti příslušného zákona. Dotace na jednoho pracovníka za měsíc činí 8tis.Kč, 
což představuje 5tis.Kč čisté mzdy. Zdravotně znevýhodnění pracovníci zapojení do projektu musí 
mít platné rozhodnutí posudkové komise.  Na dotaz z auditoria bylo potvrzeno, že do projektu je 
možno také zapojit osoby s plným invalidním důchodem. Zájem o účast v projektu deklarovali i 
zástupci Blanicko-otavského DSO. Bylo jim potvrzeno, že je možno v rámci tohoto dobrovolného 
svazku zapojit i jeho členské obce ze Strakonicka. Podmínky projektu umožňují také pracovníkům, 
kdykoliv během jeho trvání nastoupit a případně pracovní poměr i přerušit. Celkový počet 
pracovníků není omezen. Projekt není financován z rozpočtu Úřadu práce. Je doporučeno, aby bylo 
využito zkušeností a profesních služeb kanceláře SORP v oblasti administrace projektů VPP, a to 
pro vedení mzdové agendy. Z pohledu účetního bude nutná administrace projektu ze strany 
příslušného menšího dobrovolného svazku, který bude příjemcem dotace a tedy i zaměstnavatelem 
pracovníků. Pověření Svazku obcí regionu Písecko administrací mzdové agendy bude potřeba 
zohlednit smlouvou mezi SORP a jednotlivými DSO. Příspěvek na vedení mzdové agendy je 
doporučeno stanovit ve výši 300Kč na příslušného pracovníka a měsíc a z účetního pohledu ji řešit 
formou čtvrtletní fakturace ze strany SORP, tedy ve výši 900Kč za čtvrtletí a příslušného 
pracovníka. Pověření k vedení účetní agendy by pak bylo zohledněno smlouvou mezi konkrétním 
dobrovolným svazkem obcí a obcí zapojenou do tohoto projektu.   
Usnesení 02/02/03/11 
Valná hromada Svazku obcí regionu Písecko bere na vědomí informaci o projektu zaměstnávání 
osob se zdravotním znevýhodněním pro rok 2011. Valná hromada SORP schvaluje dohody mezi 
SORP a DSO Severní Písecko, DSO mezi Vltavou a Otavou, Svazkem obcí Milevska a Blanicko-
otavského DSO o spolupráci v projektu zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a 
pověřuje předsedu SORP k jejich podpisu.     
Hlasování: pro 53, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Informace o projektu Revitalizace Orlické nádrže 

Mgr. Ivana Očásková a tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek seznámili přítomné s postupem 
projektu Revitalizace Orlické nádrže. Na přelomu roku byl vydán sborník příspěvků z konference, 
jehož výtisk byl na začátku Valné hromady předán zástupcům jednotlivých členských obcí. Je 
připravován projektový záměr Studie proveditelnosti, která by spolu s Bilanční studií měla tvořit 
hlavní podklad budoucích opatření v celém povodí Orlické nádrže. Studie a i samotný projekt má 
podporu Jihočeského kraje. Konkrétní již postupně realizovanou skupinou opatření napomáhajících 
zlepšení kvality vody v Orlické přehradní nádrži je v rámci obcí SORP zejména dobudování 
neexistující infrastruktury na čištění odpadních vod. Byl rekapitulován zejména stav přípravy 
projektové dokumentace a jejich výstavby probíhající za pomoci a odborné koordinace kanceláře 
SORP. Z této skupiny je nejdále Kostelec nad Vltavou, který má konkrétní příslib dotace a kde 
probíhá příprava výběrových řízení na zhotovitele stavby a další dodavatele. Od začátku letošního 
roku jsou uskutečňovány pravidelné pracovní návštěvy tajemníka SORP Ing. Miroslava Sládka a 
odborné koordinátory Mgr. Ivany Očáskové. Současně byl představen záměr nabídku této odborné a 
koordinační pomoci rozšířit a uspořádat cyklus pracovních besed v regionu. 

 
  



Usnesení 03/02/03/11 
Valná hromada SORP bere na vědomí informaci o projektu Revitalizace Orlické nádrže a 

informaci o nabídce pomoci s uspořádáním besed o přípravě projektů čistíren odpadním vod a 
kanalizace v obcích.  
Hlasování: pro 53, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Různé  
Pan Ing. Jiří Dráb informoval přítomné o cyklu seminářů věnovaných problematice finanční 
gramotnosti. 
Pan Ing. Václav Zobal poděkoval všem zúčastněným za zdárný průběh  a ukončení projektu VPP 
pro rok 2010.   
 
Další jednání Valné hromady SOPR se uskuteční ve středu 18. května ve 13:00hod. 
 
 
 
 
V Písku 10. března 2011 
 
Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
 
Ing. Miroslav Sládek 
 
 

 

Jaroslav Němejc 
předseda Rady regionu SORP 
 

 

JUDr. Ondřej Veselý 
starosta Města Písku 
 

 

František Voldán 
starosta obce Předotice 
 

 

Mgr. Ivana Očásková  
sekretariát SORP 
 

 

 


