
 
 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
konané dne 28. 11. 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 
   
Program: 
Valná hromada 

1.) Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba    
2.) Schválení rozpočtu pro rok 2013 
3.) Inventarizace  
4.) Revitalizace Orlické nádrže 
5.) Otavská cyklostezka 
6.) Různé  
 
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc konstatoval, že na Valné hromadě je již při jejím 

zahájení přítomno 45 členů a je tedy usnášeníschopná.  
Za ověřovatele záznamu byli navrženi:  

• Pavel Kosík – starosta obce Kostelec nad Vltavou  
• Pavel Hroch – starosta obce Kovářov  

Záznam provede: Mgr. Ivana Očásková – sekretariát SORP 
Hlasování: pro 45, proti 0, zdržel se 0 
Program jednání byl navržen v členění, viz výše. 
Hlasování: pro 45, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Veřejně prospěšné práce a Veřejné služba 

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. Nejsou 
zatím známy žádné bližší podmínky těchto projektů a alokace příslušných financí pro rok 2013. Lze 
předpokládat obdobné jako v tomto roce s tím, že zaměstnávání v rámci Veřejné služby bude 
upraveno v návaznosti na aktuální rozhodnutí Ústavního soudu ČR. 

K tomuto bodu jednání se mezi účastníky Valné hromady rozvinula obsáhlá diskuse.  Přítomní 
upozornili na to, že se podmínky zaměstnávání v rámci těchto projektů v uplynulém roce zhoršily a 
díky tomu se nepodařilo uspokojit poptávku po počtu pracovníků z obcí a zaměstnat osoby, které 
práce chtěly vykonávat.  Někteří z přítomných navíc uvádějí, že jsou dle jejich informací podmínky 
interpretovány jednotlivými místními Úřady práce poněkud odlišně a ani počet pracovních míst by 
neměl být dle sdělení MPSV, oproti skutečnému průběhu tohoto roku, tak výrazně limitován.  
Usnesení 09/28/11/12 
Valná hromada bere na vědomí informaci o průběhu projektu Veřejně prospěšných prací a Veřejné 
služby v roce 2012. Valná hromada ukládá kanceláři SORP provést sumarizaci požadavků 
členských obcí na počet pracovních míst v rámci projektu VPP pro rok 2013 a předložit ji do konce 
roku 2012 Úřadu práce. 
Hlasování: pro 45, proti 0, zdržel se 0 



2. Schválení rozpočtu pro rok 2013  
Předseda Rady regionu SORP, pan Jaroslav Němejc, a paní Alena Lišková seznámili přítomné 

s návrhem rozpočtu pro rok 2013. Návrh rozpočtu byl v zákonem stanovené lhůtě zveřejněn na 
úředních deskách členských obcí. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve 
výši 455 tis. Kč. Předseda Revizní komise Bc. Slavomír Harbáček seznámil přítomné také se 
zprávou z jednání této komise ze dne 28. 11. 2012  
Usnesení 10/28/11/12 
a.) Valná hromada schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2013, s příjmy a výdaji ve výši 

455tis.Kč. Návrh rozpočtu je uveden v příloze. Dále Valná hromada schvaluje i předložený 
rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015. 

b.) Výše členských příspěvků na rok 2013 bude ve stejné výši jako v minulých letech, tj. 4,-Kč 
na jednoho obyvatele. Počet obyvatel bude stanoven podle platné vyhlášky MF o podílu obcí 
na sdílených daních. 

c.) Valná hromada bere na vědomí zprávu Revizní komise.  
Hlasování: pro 45, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2012 

Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc informoval přítomné o povinnosti provést 
inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2012 a o jejím příslušném postupu.  
Usnesení 11/28/11/12 
Valná hromada ukládá předsedovi Jaroslavu Němejcovi sestavit plán inventur a provést proškolení 
členů inventarizační komise podle platné směrnice svazku. 
Hlasování: pro 45, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Revitalizace Orlické nádrže 

Předseda Rady regionu SORP a Ivana Očásková seznámili přítomné s postupem projektu 
Revitalizace Orlické nádrže. Informovali zejména o průběhu pátého ročníku konference, který se 
uskutečnil v říjnu. Detailněji rekapitulovali průběh výstavby a projekční přípravy projektů ČOV a 
kanalizace v členských obcích. Informovali o jednání a odborných doporučeních Vědecké rady. 
Přítomné také seznámili se stavem čerpání příspěvku kraje na realizaci projektu a dokladováním 
jeho čerpání. Uložené podmínky byly již splněny. Navíc se podařilo velmi efektivně vynakládat 
příslušné finanční prostředky a část tak stále zůstává nedočerpána.  K tomuto bodu se rozvinula 
mezi přítomnými diskuse, v rámci které bylo mimo jiné doporučeno i pokusit se vyvolat s 
poskytovatelem jednání o možnosti využití zbylých finančních prostředků na další realizaci 
projektu.       
Usnesení 12/28/11/12 
Valná hromada bere na vědomí předloženou informaci o průběhu projektu „Revitalizace Orlické 
nádrže“. Valná hromada ukládá zástupcům Rady regionu svazku vyvolat jednání se zástupci 
Jihočeského kraje o dalším využití nevyčerpaných prostředků z příspěvku JčK.    
Hlasování: pro 45, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Otavská cyklostezka 

Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc přítomné seznámil se stavem posuzování 
žádosti na financování výstavby dalšího úseku Otavské cyklostezky, Kestřany – Putim, podané do 
23. výzvy ROP. Projekt úspěšně prošel formálním hodnocením. Na začátku jara by měly být známy 
výsledky této výzvy. V případě úspěchu bude nutno, v souladu s příslušným záměrem, zajistit 
potřebné kofinancování tohoto projektu.   
Usnesení 13/28/11/12 
Valná hromada bere na vědomí přeloženou informaci o podání žádosti na financování dalšího úseku 
Otavské cyklostezky, Kestřany-Putim, do 23. výzvy ROP. 
Hlasování: pro 45, proti 0, zdržel se 0 
 



  

6. Různé 
a.) POV DT 6 a DT7 

Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc seznámil přítomné s návrhem projektů 
připravených na podání do Programu obnovy venkova, dotační titul 6 a 7, a to v případě DT 6 na 
podporu činnosti, poradenství a školící služby pro SORP a u DT7 na zpracování projektových 
dokumentací vodohospodářských projektů pro obce Vlastec, Nerestce a Kovářov (místní část 
Zahořany). 
Usnesení 14/28/11/12 
Valná hromada SORP schvaluje podání žádosti do POV JčK, a to DT 6 na podporu činnosti, 
poradenství a školící služby pro SORP a DT 7 na zpracování projektových dokumentací 
vodohospodářských projektů.  
Hlasování: pro 45, proti 0, zdržel se 0 
b.) Česká pošta 

Starosta obce Kovářov Pavel Hroch seznámil přítomné s aktuálními informacemi o 
potenciálním rušení některých poboček České pošty. Mělo by jich být v ČR zrušeno až sto. 
Alternativou by mohlo být zřízení výdejen za spolufinancování obcí, a to typu partner prvního či 
druhého stupně. Tato problematika byla také diskutována na zasedání Svazu měst a obcí a bylo 
požadováno, aby příslušné obce, kde je zvažováno zrušení pobočky ze strany České pošty, byly o 
tomto záměru informovány minimálně šest měsíců předem.   
Usnesení 15/28/11/12 
Valná hromada SORP bere na vědomí informaci ohledně budoucího fungování poboček České 
pošty. 
Hlasování: pro 45, proti 0, zdržel se 0 
 
 
    
V Písku 3. prosince 2012 
Kontroloval: Jaroslav Němejc  
 
 
 
 
Jaroslav Němejc 
předseda Rady regionu SORP 
 

 

Pavel Kosík 
starosta obce Kostelec nad Vltavou 
 

 

Pavel Hroch 
starosta obce Kovářov 
 

 

Mgr. Ivana Očásková  
sekretariát SORP 
 

 

 


