
 

 
Z á z n a m 

z  jednání Rady regionu 
dne 30. 10. 2013 ve 14:00 hodin,  

kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 
 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, Božena Havlíková, Mgr. Milan Brunclík, Pavel 

Souhrada, Pavel Hroch, Zdeněk Bárta, Alena Lišková, Renata Krůtová, 
Mgr. Ivana Očásková  

Omluveni:  JUDr. Ondřej Veselý, Bc. Zdeněk Herout, František Valvoda,   
Host:  Hana Kašparová – předsedkyně DSO Milevsko  
 
Program:  

1.) Informace o činnosti svazku - RON, VPP  
2.) Hospodaření svazku – návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled 2015-2016  
3.) ROP cyklostezka – výběr poskytovatele úvěru 
4.) Spolupráce se SMO v rámci OP LZZ  
5.) Příprava Valné hromady SORP 
6.) Různé  

Jednání Rady regionu řídí předseda Rady regionu, Jaroslav Němejc. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 6 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovatelem záznamu byl jmenován Mgr. Milan Brunclík.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Hlasování o pověření k zápisu a jeho ověření: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Program byl navržen v členění, viz výše.  
Hlasování o programu: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
1.) Informace o činnosti svazku - RON, VPP  
Předseda Rady regionu, Jaroslav Němejc, a paní Renata Krůtová informovali přítomné o 
průběhu projektu Veřejně prospěšných prací. Jednání Rady regionu se účastní i paní Hana 
Kašparová, předsedkyně DSO Milevsko. Svazek obcí regionu Písecko a DSO Milevsko již 
dlouhodobě spolupracují při zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob dle §78 v rámci 
projektu VPP – SORP pro DSO Milevsko zpracovává mzdy těchto pracovníků. Aktuálně se 
jedná o 28 pracovníků. Paní předsedkyně Hana Kašparová přítomné informovala, že by 
v budoucnu mzdy těchto pracovníků chtěli zpracovávat vlastními silami. Mají k tomu účelu 
vhodnou pracovnici, pro niž vytvořili chráněné místo. DSO Milevsko by si tak již nadále 
mzdy svých zdravotně znevýhodněných pracovníků zpracovával sám. Aktuální smlouva o 
spolupráci mezi Svazkem obcí regionu Písecko a DSO Milevsko o spolupráci při 
zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob je platná do 30/8/2014. Paní předsedkyně 
informovala, že bude Svazku obcí regionu Písecko zaslána písemná žádost o ukončení 
spolupráce při zpracování mezd. Mzdy ostatních pracovníků zapojených v rámci DSO 
Milevsko do projektů VPP bude i nadále zpracovávat SORP, tj. paní Renata Krůtová.  
V rámci projektu Revitalizace Orlické nádrže kancelář SORP aktuálně zjišťuje potenciální 
možnosti financování zpracování Studie proveditelnosti za podpory Jihočeského kraje. Bylo 
také konzultováno, zda bude možno naposledy požádat o prodloužení čerpání krajského 
příspěvku pro rok 2014. Aktuálně probíhají i finální práce zpracování projektových 
dokumentací pro členské obce, které je financováno ze zdrojů POV DT7.    

 



Usnesení RR 33/30/10/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace o postupu projektů Veřejně prospěšných prací a 
Revitalizace Orlické nádrže.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
2.) Hospodaření svazku – návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled 2015-2016  
Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc a paní Alena Lišková seznámili přítomné s návrhem 
rozpočtu pro rok 2014 a aktualizace rozpočtového výhledu, viz příloha. 
Usnesení RR 34/30/10/13: 
Rada regionu bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu, které 
budou předloženy k projednání Valné hromadě SORP a ukládá kanceláři SORP rozeslat 
projednaný návrh rozpočtu členským obcí ke zveřejnění v řádném termínu.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
3.) ROP cyklostezka – výběr poskytovatele úvěru 

V rámci jednání Rady regionu byl projednán i výběr poskytovatele úvěru na financování 
realizace úseku Otavské cyklostezky Kestřany – Putim. Tento projekt je podpořen ze zdrojů 
ROP NUTS II Jihozápad. Kancelář SORP uskutečnila poptávku na poskytovatele úvěru. 
V řádném termínu byly do kanceláře SORP doručeny dvě nabídky – České spořitelny a.s. a 
Komerční banky a.s. Oslovena byla dále také ČSOB, ale svou nabídku nepředložila. Předseda 
Rady regionu navrhl jmenovat hodnotící komisi otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení – Božena Havlíková, Mgr. Milan Brunclík a Zdeněk Bárta. První jednání 
této komise se uskutečnilo přímo v rámci jednání Rady regionu. 

Po otevření obálek komise konstatovala, že všechny nabídky splňují podmínky 
poptávkového řízení a budou hodnoceny. Komise posoudila doručené nabídky a došla 
k závěru, že údaje uvedené v nabídkách uchazečů nejsou v této podobě plně porovnatelné. 
Komise pověřuje kancelář svazku provést detailnější porovnání podaných nabídek a upřesnit 
tak jejich obsah, a to v termínu do 10. listopadu 2013. Komise rozhodla, že se ke 
svému dalšímu jednání sejde 11. listopadu 2013 a provede finální vyhodnocení podaných 
nabídek. Z jednání komise byl pořízen zápis, který byl předán Radě regionu SORP. Komise 
doporučuje Radě regionu SORP vyčkat výsledku druhého jednání hodnotící komise 
svolaného na 11. listopad 2013 a teprve poté schválit případného vítěze výběrového řízení a 
tedy i dodavatele poptávaných bankovních služeb.      
Usnesení RR 35/30/10/13: 
Rada regionu jmenuje hodnotící komisi otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve 
složení – Božena Havlíková, Mgr. Milan Brunclík a Zdeněk Bárta. Rada regionu ukládá 
kanceláři SORP provést detailnější porovnání podaných nabídek a upřesnit tak jejich obsah. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
4.) Spolupráce se SMO v rámci OP LZZ 
Předseda Rady regionu informoval přítomné o bližších podmínkách a souvislostech projektu 
meziobecní spolupráce SMO v rámci OP LZZ a průběhu dalších jednání se zástupci SMO. 
DSO Milevsko již zapojení do projektu potvrdil. Možnost zapojení do projektu byla v rámci 
jednání Rady regionu diskutována, budou zjištěny další podrobnosti a podmínky spolupráce a 
případné zapojení SORP do projektu bude předloženo k projednání Valné hromadě SORP. 
Usnesení RR 36/30/10/13: 
Rada regionu souhlasí s účastí Svazku obcí regionu Písecko v projektu meziobecní spolupráce 
realizovaném Svazem měst a obcí v rámci OP LZZ. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 



5.) Příprava Valné hromady SORP 
V rámci tohoto bodu byla diskutována příprava Valné hromady SORP. Uskuteční se v úterý 
19/11 od 14 hod. V rámci jednání Valné hromady bude přednesen i odborný příspěvek na 
téma veřejných zakázek mimo režim zákona. Mezi body jednání pak bude i úprava stanov a 
směrnice svazku a úprava rozpočtového výhledu. Program je navržen v následujícím členění: 
Veřejně prospěšné práce  

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

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

Usnesení RR 37/30/10/13: 
Rada regionu schvaluje konání Valné hromady v termínu 19. 11. 2013, s 
navrhovaným členěním programu a ukládá kanceláři SORP rozeslat členským obcím 
pozvánky na jednání v řádném termínu.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
 
6.) Různé 
V rámci bodu různé proběhla neformální výměna informací týkajících se aktuálních výzev 
dotačních titulů a provozních záležitostí.  

 
 

V Písku dne 10. 11. 2013 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Jaroslav Němejc  
 
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Mgr. Milan Brunclík 
Starostka Města Mirotice 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


