
 
 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
konané dne 23. 5. 2012 

v zasedací místnosti Městského úřadu v Budovcově ulici 207 

 
Přítomni:   viz prezenční listina 
Hosté:  JUDr. Jiří Brožák - ředitel Úřadu práce, Zuzana Svobodová - Úřad práce 
  Ing. Jiří Bláha, Ing. Hana Dědečková – Městský úřad Písek 
  Jiřina Tumpachová – Hidrostal Bohemia s.r.o. 
Program: 
Sněm starostů 

- Hidrostal Bohemia, s.r.o. – nabídka čerpadel 
- Příprava nových územních plánů obcí do r. 2015 
- Novela zákona o veřejných zakázkách, elektronická aukce 

Valná hromada 
1.) Projekt Veřejné služby a Veřejně prospěšných prací 2012    
2.) Závěrečný účet SORP za rok 2011 
3.) Inventarizace k 31. 12. 2011 
4.) Zpráva revizní komise 
5.) Nová směrnice SORP 
6.) Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ 
7.) Otavská cyklostezka 
8.) Různé – žádost o přezkum hospodaření za rok 2012 JčK do 30. 6. 2012 
 
Jednání Valné hromady Svazku obcí regionu Písecko předcházel Sněm starostů. V rámci něho 

seznámil Ing. Jiří Bláha z Městského úřadu Písek přítomné s novelou zákona o veřejných zakázkách 
a se zkušenostmi s využitím elektronické aukce.  Aktuální je také příprava nových územních plánů 
obcí, v souladu s aktuální podobou stavebního zákona, tuto problematiku osvětlila Ing. Hana 
Dědečková, taktéž z Městského úřadu v Písku. V závěru sněmu starostů představila nabídku firmy 
Hidrostal Bohemia s.r.o. paní Jiřina Tumpachová.    

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

zahájení přítomno 46 členů a je tedy usnášeníschopná.  
Za ověřovatele záznamu byli navrženi:  

• Zdeněk Bárta – starosta Města Mirovice  
• Ing. Václav Kaifer – starosta obce Albrechtice nad Vltavou  

Záznam provede: Mgr. Ivana Očásková – sekretariát SORP 
Hlasování: pro 44, proti 0, zdržel se 2 
Program jednání byl navržen v členění, viz výše. 
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Projekt Veřejné služby a Veřejně prospěšných prací 2012 

Předseda SORP, pan Jaroslav Němejc a ředitel Úřadu práce JUDr. Jiří Brožák seznámili 
přítomné s průběhem projektů Veřejné služby a Veřejně prospěšných prací v roce 2012. Důraz je 
v tomto roce kladem zejména na výkon Veřejné služby. Doposud do ní bylo zapojeno celkem 115 



uchazečů o zaměstnání a pracují pro jejích 11 vykonavatelů, mezi které patří i Svazek obcí regionu 
Písecko. Původně museli sjednávat příslušné pojištění jednotliví vykonavatelé, nově od května 2012 
jej hradí Úřad práce. Dosavadní pojištění vykonavatelů bude vypovězeno a jeho náklady 
refundovány. Dosavadní průběh Veřejné služby se shledal s pozitivními ohlasy a nebyl kritizován. 
Je možné, že někteří pracovníci zapojení do Veřejné služby budou moci být, v budoucnu po splnění 
potřebné lhůty jejího plnění, zaměstnáni v rámci projektu Veřejně prospěšných prací. Nadále také 
úspěšně pokračuje projekt zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.    
Usnesení 01/23/05/12 
Valná hromada bere na vědomí informace o průběhu Veřejné služby v roce 2012, Veřejně 
prospěšných prací souvisejících s jejím výkonem a informace z Úřadu práce týkající se dalšího 
období roku 2012. 
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 
 
2. Závěrečný účet SORP za rok 2011  

Předseda Rady regionu SORP, pan Jaroslav Němejc, a paní Alena Lišková seznámili přítomné 
se Závěrečným účtem Svazku obcí regionu Písecko sestaveným za rok 2011, včetně zprávy o 
přezkumu hospodaření. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný 
účet byl vyvěšen na úředních deskách a zveřejněn na elektronických úředních deskách členských 
obcí v období od 9. do 23. května. K závěrečnému účtu nebyly podány žádné připomínky.  
Usnesení 02/23/05/12 
Valná hromada vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Inventarizace k 31. 12. 2011 

Byla provedena inventarizace majetku k 31. 12. 2011. Předseda Rady regionu SORP Jaroslav 
Němejc přítomné seznámil s obsahem zápisu z jednání inventarizační komise, viz příloha.  
Usnesení 03/23/05/12 
Valná hromada bere na vědomí zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a 
závazků k 31. 12. 2011.  
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Zpráva revizní komise 

Předseda Revizní komise pan Slavomír Harbáček přednesl zprávu z jejího jednání 
uskutečněného dne 23. 5. 2012. 
Usnesení 04/23/05/12 
Valná hromada SORP bere na vědomí zprávu revizní komise.   
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Směrnice k veřejným zakázkám SORP 
 Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc přítomné stručně seznámil s obsahem 
navrhované nové směrnice k veřejným zakázkám, viz příloha, která byla připravena v souladu s 
aktuální novelou zákona o veřejných zakázkách. 
Usnesení 05/23/05/12 
Valná hromada SORP schvaluje směrnici k veřejným zakázkám.   
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 

 
6. 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“. Představili stav 
jednotlivých projektů ČOV a kanalizace v příslušných členských obcích, plán prací na další období 
a výhled avizovaných výzev dotačních titulů na jejich financování. Seznámili přítomné také 
s přípravou 5. ročníku konference věnované projektu „Revitalizace Orlické nádrže“, který se 



uskuteční 2. – 3. října. Stejně jako v uplynulém roce je připravován společný propagační leták 
letních kulturních akcí v regionu pod názvem Orlické léto. V letošním roce byl také SORP úspěšný 
se svou žádostí do výzvy JčK na podporu živé kultury a během léta se tak opět uskuteční rockový 
festival.    
Usnesení 06/23/05/12 
Valná hromada SORP bere na vědomí informace o průběhu projektu „Revitalizace Orlické nádrže“.  
Hlasování: pro 45, proti 0, zdržel se 1 
 
7. Otavská cyklostezka 

Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc přítomné seznámil se stavem přípravy 
opětovného podání žádosti na financování výstavby dalšího úseku Otavské cyklostezky, Kestřany – 
Putim, do výzvy ROP, která je plánována na červen letošního roku, a také s návrhem finančního 
krytí případné realizace tohoto projektu.  
Usnesení 07/23/05/12 
Valná hromada bere na vědomí informace o postupu prací na projektu Otavská cyklistická stezka – 
putování krajem Karla Klostermanna. Valná hromada souhlasí s realizací projektu „Otavská 
cyklistická stezka – putování krajem Karla Klostermanna – cyklistická cesta Kestřany - Putim“. 
Valná hromada schvaluje v případě poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad zajištění 
finančních prostředků ve výši maximálně do 14 mil Kč na financování tohoto projektu v rámci 
rozpočtu svazku prostřednictvím úvěru od České spořitelny, a.s. 
 Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 
  

8. Různé – žádost o přezkum hospodaření za rok 2012 JčK do 30. 6. 2012 
Je navrhováno realizovat opět přezkum hospodaření SORP za rok 2012 prostřednictvím 

pracovníků ekonomického odboru KÚ JčK. Žádost o jeho provedení bude na KÚ JčK zaslána 
nejpozději v červnu. 
Usnesení 08/23/05/12 
Valná hromada SORP pověřuje sekretariát SORP zaslat žádost o provedení přezkumu hospodaření 
svazku obcí za rok 2012 na ekonomický odbor JčK v termínu do 30. 6. 2012 
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel se 0 
 
    
V Písku 30. května 2012 
Kontroloval: Jaroslav Němejc  
 
 
Jaroslav Němejc 
předseda Rady regionu SORP 
 

 

Zdeněk Bárta 
starosta Města Mirovice 
 

 

Ing. Václav Kaifer 
starosta obce Albrechtice nad Vltavou 
 

 

Mgr. Ivana Očásková  
sekretariát SORP 
 

 

 


