
 

 
Z á z n a m 

z  jednání Rady regionu 
dne 9. 10. 2013 ve 12:00 hodin,  

kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 
 
 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, Bc. Zdeněk Herout, Božena Havlíková, Mgr. Milan 

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

Omluveni:  JUDr. Ondřej Veselý  
 
Program:  
1. Informace o činnosti svazku – RON, VPP  
2. Rozpočtová změna č. 7  
3. POV 2013  
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 8 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovateli záznamu byli jmenováni paní Božena Havlíková a pan František Valvoda.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Hlasování o pověření k zápisu a jeho ověření: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Program byl navržen v členění, viz výše.  
Hlasování o programu: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 
1.) Informace o činnosti svazku - RON, VPP  
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc a paní Renata Krůtová informovali přítomné o 
průběhu projektu Veřejně prospěšných prací. Všechny stávající projekty a příslušné dohody o 
provedení práce jsou uzavřeny na dobu určitou, a to do konce letošního roku. Podle 
aktuálních informací bude možno jeden z těchto projektů prodloužit. Délka tohoto 
prodloužení, počet příslušných pracovních míst a okruh vhodných uchazečů o práci se nyní 
upřesňuje. Předběžně se jedná cca o 30 pracovníků na zimní období, popř. o cca 10-12 
pracovníků na šest měsíců. Žádné bližší informace o zaměstnávání v rámci projektů VPP pro 
příští rok nyní nejsou známy. Na jednání Valné hromady bude kromě JUDr. Jiřího Brožáka 
přizván i pan RNDr. Vladimír Brablec z Úřadu práce v Českých Budějovicích.    
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc a Mgr. Ivana Očásková dále také informovali 
o dalším postupu projektu Revitalizace Orlické nádrže. V současné době jsou zpracovávány 
projekty (DUR) za podpory POV 2013 DT 7. Celkem se jedná o osm projektů. Vedení obcí, 
jejichž projekty byly úspěšné v 39. a 42. výzvě OPŽP, buď již připravují podklady ke 
smlouvě s poskytovatelem dotace či rozhodují, zda příslušnou dotaci akceptují. ČOV 
v Kostelci nad Vltavou je již ve zkušebním provozu. Obec Orlík nad Vltavou doplňuje 
poslední zbývající podklady ke smlouvě s poskytovatelem dotace. V září se, na základě 
pozvání organizátorů, zúčastnila odborné vodohospodářské konference „Vodní nádrže 2013“ 
v Brně Mgr. Ivana Očásková a vystoupila zde s příspěvkem věnovaným koordinaci výstavby 

 



a projekční přípravy projektů ČOV a kanalizace v obcích o velikosti do 1tis.EO. Zástupci 
Vědecké rady zpracovali příspěvek věnovaný projektu Revitalizace Orlické nádrže do 
připravovaného sborníku kazuistik. Dále je prověřováno možné financování Studie 
proveditelnosti. Během podzimního a zimního období bude také rekapitulován stav 
existujících projektů ČOV a kanalizace členských obcí a v případě zájmu příslušných obcí 
zahájena další fáze přípravných prací – vyřízení územního rozhodnutí atp. tak, aby tyto obce 
měly připraveny potřebné podklady žádostí v budoucích výzvách připravovaných dotačních 
titulů v plánovacím období 2014-20.  
Usnesení RR 27/9/10/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace o postupu projektů Veřejně prospěšných prací a 
Revitalizace Orlické nádrže.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 
2.) Rozpočtová změna č. 7 
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc a paní Alena Lišková přítomné seznámili 
s podobou rozpočtové změny č. 7, viz příloha, která zohledňuje zejména úroky a poplatky na 
bankovním účtu svazku, zpracování mezd pro DSO Zlatý vrch, projekty realizované v rámci 
POV 2013 atd.  
Usnesení RR 28/9/10/13: 
Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 7 v roce 2013, viz příloha: tj. po této změně 
celkem: příjmy + 582tis. Kč, výdaje + 427tis. Kč a financování + 155tis. Kč.    
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 
3.) POV 2013 
V rámci tohoto bodu byly projednány nejen podrobnosti realizace projektů v rámci POV 
2013, ale i příprava projektových záměrů pro rok 2014. Předseda Rady regionu Jaroslav 
Němejc přítomné seznámil s podobou smluv o podpoře SORP v rámci POV 2013 DT 6 a 7 
zaslaných KÚ JčK a také návrhem Partnerských mluv zohledňujících zpracování projektů za 
podpory POV 2013 DT 7 a vypořádání vlastních podílů nákladů na jejich pořízení příslušných 
obcí, tj. Kovářova, Vlastce, Nerestce, Ražice, Kluky, Orlík nad Vltavou, Dobev a Čížová. 
Podmínky POV pro rok 2014 byly upraveny. Došlo zejména ke sloučení DT 6 a 7 – je tedy 
možno připravovat příslušné projekty komplexnější podoby. Vedení svazku zvažuje projekt 
zaměřený na rozvoj poradenství svazku a cestovního ruchu v regionu.   
Usnesení RR 29/9/10/13: 
a.) Rada regionu bere na vědomí informace o průběhu projektů v rámci POV 2013. 
b.) Rada regionu navrhuje pro příští rok připravit projekt na téma podpory cestovního ruchu 

v regionu a poradenství SORP a ukládá kanceláři SORP na příští jednání Rady regionu 
připravit návrh příslušných aktivit tohoto projektu a jeho rozpočtu. 

c.) Rada regionu schvaluje smlouvy o poskytnutí účelově vázané dotace s JčK v rámci POV 
DT6 ve výši 150 tis. Kč a DT7 ve výši 265tis.Kč a pověřuje svého předsedu jejich 
podpisem.  

d.) Rada regionu schvaluje partnerské smlouvy mezi SORP a obcemi Kovářov, Vlastec, 
Nerestce, Ražice, Kluky, Orlík nad Vltavou, Dobev a Čížová o spolupráci při zpracování 
projektových dokumentací do stupně územního řízení a vypořádání vlastního podílu obcí 
nákladů na jejich pořízení a zmocňuje svého předsedu k jejich podpisu.  

Hlasování: pro 8, 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. Náš region je zřejmě v rámci přípravné fáze 



případné budoucí spolupráce se SMO v ČR nejdále. V Milevském regionu jsou již rozděleny 
jednotlivé pozice. Potenciální rozsah podpory je velmi příznivý a je určen pouze na mzdy 
pracovníků během 19-ti měsíční doby realizace projektu. Přítomní diskutovali, zda s sebou 
zapojení do projektu nenese i některá případná rizika, zejména finanční. Celkem by v rámci 
ČR mělo být do projektu zapojeno 150 mikroregionů. Volitelným tématem SORP by mělo být 
životní prostředí a cestovní ruch. SORP by se zaměřil při realizaci projektu zejména na území 
ORP Písek, s částečným přesahem v rámci volitelného tématu na ORP Milevsko při Orlické 
nádrži. Výstupy projektu a jejich další rozpracování by mohly být pro budoucí činnost svazku 
přínosné.  
Usnesení RR 30/9/10/13: 
Rada regionu souhlasí s účastí Svazku obcí regionu Písecko v projektu meziobecní spolupráce 
realizovaném Svazem měst a obcí v rámci OP LZZ. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 
5.) Příprava Valné hromady SORP 
V rámci tohoto bodu byla diskutována příprava Valné hromady SORP. Bylo rozhodnuto, že 
se Valná hromada SORP uskuteční v úterý 19/11 od 14 hod. V rámci jednání Valné hromady 
se uskuteční i přednáška na téma veřejných zakázek mimo režim zákona. Mezi body jednání 
pak bude i úprava stanov a směrnice svazku a úprava rozpočtového výhledu.  
Usnesení RR 31/9/10/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace o přípravě Valné hromady SORP a ukládá kanceláři 
SORP připravit návrh programu jejího jednání.  
 
6.) Různé 

a.) Sazebník 
 Kancelář SORP připravila dle pokynu Rady regionu SORP návrh sazebníku za odbornou 

pomoc při přípravě a realizaci projektů vodohospodářské infrastruktury v členských 
obcích, který vychází z již jejich již navržené úrovně dosud zapojených obcí, viz příloha. 
Usnesení RR 32/9/10/13: 
Rada regionu schvaluje sazebník výše příspěvků za odbornou pomoc při přípravě a 
realizaci projektů vodohospodářské infrastruktury, dle předloženého návrhu, viz příloha.  
b.)  ROP cyklostezka  
V současné době probíhá poptávka na budoucí úvěr na zajištění financování realizace 
projektu. Na příštím jednání Rady regionu bude tato poptávka vyhodnocena. Na přelomu 
roku by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele této akce. 

 
 
 

V Písku dne 15. 10. 2013 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Jaroslav Němejc  
 
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Božena Havlíková 
Starostka obce Drhovle 

 

František Valvoda 
Starosta obce Záhoří 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


