
 
 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
konané dne 23. 11. 2011 

v zasedací místnosti Městského úřadu v Budovcově ulici 207 

 
Přítomni:   viz prezenční listina 
Hosté:  JUDr. Jiří Brožák - ředitel Úřadu práce, Zuzana Svobodová - Úřad práce 
Program: 
Sněm: 

- Představení návrhu nové podoby Strategického plánu Svazku obcí regionu Písecko 
- Diskuse nad cíli a návrhy opatření. 

1.) Projekt Veřejně prospěšných prací    
2.) Schválení rozpočtu pro rok 2012 
3.) Inventarizace 
4.) Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ 
5.) Strategický plán Svazku obcí regionu Písecko 
6.) Různé 
 
Jednání Valné hromady Svazku obcí regionu Písecko předcházel Sněm starostů, v rámci kterého 

Ing. arch. Radek Boček představil návrh nové podoby Strategického plánu svazku. Ing. arch. Radek 
Boček byl koordinátorem vzniku tohoto materiálu, na jehož přípravě se jako garanti jednotlivých 
pilířů podíleli i ostatní členové, v roce 2011 nově ustanovené, Komise pro rozvoj regionu Písecko. 
Garanty jednotlivých pilířů Strategického plánu jsou: Ing. Miroslav Sládek (podnikání),           
JUDr. Luboš Průša (bydlení), Mgr. Jitka Fatková (cestovní ruch a rekreace), Ing. arch. Radek Boček 
(dopravní a technická infrastruktura), Ing. Petr Vyterna (zemědělství), RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. 
(životní prostředí), Mgr. Ivana Očásková (editace). Návrh Strategického plánu obsahuje následující 
kapitoly – A.) analytická část, B.) SWOT analýza a C.) syntetická část. Těžištěm analytické části 
jsou komentované kartogramy pro území okresu Písek a dle administrativního členění. Data byla 
převzata z materiálů z podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (tzv. RURÚ) Jihočeského 
kraje. Tento kvalitní podkladový materiál byl velkým přínosem pro zpracování Strategického plánu 
a Svazek obcí regionu Písecko velmi děkuje Jihočeskému kraji a krajskému úřadu za poskytnutí 
příslušných dat, kartogramů a dalších podkladů. SWOT analýza rekapituluje silné a slabé stránky 
regionu, včetně příležitostí a možných negativ. Část syntetická předkládá navrhované cíle v rámci 
jednotlivých pilířů tohoto materiálu a návrhy opatření k jejich dosažení. Konkrétní podoba návrhu 
Strategického plánu byla během Sněmu Ing. arch. Radkem Bočkem podrobně představena a 
následně probíhala diskuse nad předloženým materiálem. Během jednání Sněmu probíhala prezence 
účastníků Valné hromady, která na jednání Sněmu, v souladu s programem, navázala.    

         
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc konstatoval, že na Valné hromadě je již při jejím 

zahájení přítomno 56 členů a je tedy usnášeníschopná.  
Za ověřovatele záznamu byli navrženi:  

• Zdeněk Bárta – starosta Města Mirovice  
• Ing. Tomáš Korejs – starosta obce Čížová  

Záznam provede: Mgr. Ivana Očásková – sekretariát SORP 
Hlasování: pro 54, proti 0, zdržel se 2 



Program jednání byl navržen v členění, viz výše. 
Hlasování: pro 56, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Projekt Veřejně prospěšných prací  

Předseda SORP, pan Jaroslav Němejc, Ing. Václav Zobal a ředitel Úřadu práce JUDr. Jiří 
Brožák seznámili přítomné s průběhem projektu Veřejně prospěšných prací v roce 2011. Bylo 
vytvořeno 395 pracovních míst a do projektu se tak mohlo postupně zapojit celkem 413 
zaměstnanců. Aktuálně dobíhá zatím poslední stávající letošní část projektu, která bude ukončena 
na konci listopadu 2011. Předchozí etapy byly ukončeny již dříve.  

Na financování poslední etapy, která bude probíhat během zimních měsíců, bude zahájena 1/12 
a ukončena 29/2, zbylo přibližně 700tis. Kč, což umožňuje vytvoření 24 pracovních míst. Ředitel 
Úřadu práce JUDr. Jiří Brožák uvedl, že tedy nebude možno pokrýt poptávku ze všech obcí a 
vybrané obce budou moci zaměstnat pouze jednoho pracovníka. Kritériem pro výběr byla velikost 
katastru příslušné obce a preferovány byly ty s větším katastrem. Mzda vyplácená z dotace bude ve 
výši 8tis. Kč za odpracovaný měsíc. V rámci diskuse je zřejmé, že s tímto řešením nepanuje 
všeobecná spokojenost. Starostové členských obcí by uvítali navýšení počtu vytvořených míst, a to 
i za cenu snížení vyplácené mzdy a kratšího pracovního úvazku, tak aby bylo možno vyhovět 
většímu počtu obcí. Pracovníci úřadu práce tedy na místě propočetli výši takové mzdy a byl 
vytvořen konsensus umožňující vytvořit 39 pracovních míst se zkráceným čtyřhodinovým úvazkem 
s příspěvkem 5.600,-Kč za odpracovaný měsíc, což bude představovat hrubou mzdu přibližně ve 
výši 4.200,-Kč.  

Bližší informace k průběhu projektu Veřejně prospěšných prací v roce 2012 nejsou zatím 
známy. Již nyní je zřejmé, že důraz bude od 1. 1. 2012 pravděpodobně kladen zejména na institut 
tzv. Veřejné služby. Bude zřejmě těžké zajistit v rámci okresu Písek její realizaci. Stávající podoba 
veřejné služby byla dosud uplatňována zejména prostřednictvím Naděje, Městských lesů, 
Městských služeb a v obci Bernartice. Vhodné osoby pro veřejnou službu v jednotlivých obcích už 
jsou známy. Jaké budou podmínky k zapojení pro konkrétní osoby, není zatím známo, ale zřejmě 
bude preferováno nahlášení na Úřadu práce v průběhu jednoho roku a hmotná nouze. Během roku 
2012 také pravděpodobně nebude moci být projekt Veřejně prospěšných prací realizován ve 
stávajícím rozsahu. Veřejná služba tak v obcích bude možnou alternativou. Je také zvažována její 
možná realizace prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko. Menší dobrovolné svazky a Králova 
Lhota chtějí i nadále pokračovat v projektu zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. 
Projekt zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním realizovaný menšími dobrovolnými 
svazky za administrativní podpory Svazku obcí regionu Písecko zřejmě bude pokračovat do 30. 6. 
2012. 

Závěrem Ing. Václav Zobal připomenul přítomným termíny vyúčtování, výši příspěvků na 
administraci v rámci jednotlivých etap projektu, zaslání zálohy na první výplatu zaměstnance, 
apeloval na včasné zasílání výkazů docházky zaměstnanců a připomenul nutnost  a termín zaslání 
dotazníků a návrhů smluv v rámci nové zimní etapy projektu (XII/2011 – II/2012).  
Usnesení 18/23/11/11 
Valná hromada bere na vědomí informaci Úřadu práce Písek o podmínkách projektu Veřejně 
prospěšných prací pro období prosinec 2011 až únor 2012. Valná hromada schvaluje příspěvek na 
administraci projektu ve výši 600Kč na pracovníka a příslušný měsíc. Valná hromada schvaluje 
dohodu mezi SORP a Úřadem práce a zmocňuje předsedu SORP k jejímu podpisu, a to v počtu 39 
pracovních míst a pro stejný počet obcí s příspěvkem 5.600,-Kč na zaměstnance a odpracovaný 
měsíc s úvazkem 4 hodiny denně v období 1. 12. 2011 – 29. 2. 2012.  
Hlasování: pro 56, proti 0, zdržel se 0 
 
2. Schválení rozpočtu pro rok 2012 

Paní Alena Lišková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2012, který byl vyvěšen na 
pevných i elektronických úředních deskách ve všech členských obcích Svazku nejméně od 9.11 do 
23.11 Rozpočet byl navržený jako vyrovnaný ve výši 280 000 Kč, rozpis položek viz příloha. 



K návrhu rozpočtu nebyly podány žádné připomínky. 
 
Usnesení 19/23/11/11 

a.)  Valná hromada schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2012 ve výši 280 000,- Kč. Rozpis 
položek je uveden v příloze. 

b.)  Výše členských příspěvků na rok 2012 bude ve stejné výši jako v minulých letech, tj. 4,-Kč 
na jednoho obyvatele. Počet obyvatel bude stanoven podle vyhlášky MF o podílu obcí na 
sdílených daních. 

Hlasování: pro 56, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Inventarizace 

Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc informoval o povinnosti provést inventarizaci 
majetku a závazků k 31. 12. 2011 a schválit novou inventarizační směrnici v souladu s platnými 
zákony. Návrh směrnice podle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o 
inventarizaci majetku a závazků předložila paní Alena Lišková. Předseda dále navrhl členy 
inventarizační komise: Božena Havlíková (předsedkyně), František Voldán (člen) a Ing. Tomáš 
Korejs (člen).  
Usnesení 20/23/11/11 

a.)  Valná hromada schvaluje směrnici o inventarizaci podle přiloženého návrhu. Touto směrnicí 
se nahrazuje bod  8/Postup při inventarizaci majetku a závazků z platné Vnitřní směrnice 
Svazku. 

b.)  Valná hromada schvaluje navržené členy inventarizační komise: Božena Havlíková 
předseda, členové Ing. Tomáš Korejs, František Voldán 

c.) Valná hromada ukládá předsedovi Jaroslavu Němejcovi sestavit plán inventur a provést 
proškolení členů inventarizační komise podle platné směrnice. 

Hlasování: pro 56, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ 

Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc, tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek a Mgr. Ivana 
Očásková seznámili přítomné s postupem projektu „Revitalizace Orlické nádrže“. Je dokončován 
návrh podoby projektového záměru Studie proveditelnosti. Na začátku října se uskutečnil již čtvrtý 
ročník konference věnované tomuto projektu. Shledal se s velkým zájmem nejen členských obcí 
SORP a odborné veřejnosti. Díky podpoře přispěvatelů a výběru vložného jsou náklady konference 
pokryty. Z poskytnutých prostředků POV 7 se podařilo, díky poklesu nabídkových cen ve 
výběrovém řízení na zpracovatele, pořídit v roce 2011 dalších devět projektových dokumentací do 
stupně územního řízení pro stejný počet obcí – Drhovle (Pamětice), Záhoří, Slabčice, Albrechtice, 
Kovářov (Chrást), Kučeř, Jickovice, Smetanova Lhota a Oslov. Snahou je, aby maximum členských 
obcí, které by chtěly infrastrukturu čištění odpadních vod dobudovat, mělo připraveny projekty a 
další podklady k žádosti do budoucích aktuálních výzev příslušných dotačních titulů. Na Valné 
hromadě byli také zástupci dalších členských obcí vyzváni, aby kancelář SORP oslovili, v případě 
zájmu o pomoc s přípravou těchto projektů.  
Usnesení 21/23/11/11 
Valná hromada bere na vědomí předloženou informaci o průběhu projektu „Revitalizace Orlické 
nádrže“ a vyzývá členské obce, aby se zapojily do další etapy pořizování dokumentací pro stavby 
ČOV a kanalizace. 
Hlasování: pro 56, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Strategický plán Svazku obcí regionu Písecko 

Nová navrhovaná podoba byla zpracována členy Radou regionu jmenované Komise pro rozvoj 
regionu Písecko. V rámci Sněmu starostů byli přítomní Ing. arch Radkem Bočkem detailně 
seznámeni s návrhem nového Strategického plánu Svazku obcí regionu Písecko.  

 



Usnesení 22/23/11/11 
Valná hromada schvaluje nový Strategický plán regionu Písecko s platností do 31. 12. 2017.  
Hlasování: pro 56, proti 0, zdržel se 1 
  

6. Různé 
a.) Vstup do Svazu měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) a Spolku pro obnovu venkova 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc a tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek informovali 
přítomné o nabídce Svazu měst a obcí ke vstupu do této organizace a také možnosti ke vstupu do 
Spolku pro obnovu venkova. Rada regionu vstup do obou organizací projednala a uložila svému 
předsedovi tento návrh Valné hromadě SORP. Členství není ani v jednom případě spojeno s nijak 
vysokými náklady, v případě SMOJK činí 0,40Kč na obyvatele a v případě Spolku pro obnovu 
venkova 2,-Kč na obyvatele.   
Usnesení 23/23/11/11 
Valná hromada schvaluje podání žádosti o vstup do Svazu měst a obcí Jihočeského kraje 
(SMOJK) a Spolku pro obnovu venkova. 

  Hlasování: pro 56, proti 0, zdržel se 0 
b.)  Směrnice o odpisech 
Předseda informoval o povinnosti stanovit směrnici o odepisování majetku podle platných zákonů. 
Návrh směrnice podle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č.  410/2009 a Českého 
účetního standardu č. 708 předložila paní Alena Lišková. 
Usnesení 24/23/11/11 
Valná hromada schvaluje Směrnici o odepisování dlouhodobého majetku podle předloženého 
návrhu. Touto směrnicí se doplňuje bod 7, Oceňování a evidence majetku, závazků a zásob, 
z platné Vnitřní směrnice Svazku.  

  Hlasování: pro 56, proti 0, zdržel se 0 
 
Pokračování Sněmu starostů    
Po ukončení jednání Valné hromady navázaly zbylé body přerušeného jednání Sněmu starostů. 
Ředitel Jihočeské vodárenské Ing. Antonín Princ informoval přítomné o novinkách ze společnosti a 
záměru výstavby vodovodního přivaděče na Severní Písecko. Paní Ivana Adámková z Městského 
úřadu Písek seznámila přítomné s náležitostmi vyúčtování dotací POV za rok 2011, termínech a 
podobě žádostí do Programu obnovy venkova pro rok 2012. 
Termín jednání příští řádné Valné hromady SORP je 23. května 2012.  
    
V Písku 30. listopadu 2011 
Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Ing. Miroslav Sládek 
 
 

 

Jaroslav Němejc 
předseda Rady regionu SORP 
 

 

Zdeněk Bárta 
starosta Města Mirovice 
 

 

Ing. Tomáš Korejs 
starosta obce Čížová 
 

 

Mgr. Ivana Očásková  
sekretariát SORP 
 

 

 


