
 

 
 

Z á z n a m 
z jednání Rady regionu 

dne 9. 2. 2012 v 8:00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
Přítomni:  Bc. Zdeněk Herout, Ing. Miroslav Sládek, JUDr. Ondřej Veselý, Božena 

Havlíková, Zdeněk Bárta, Mgr. Milan Brunclík, Ing. Václav Zobal, Al ena 
Lišková, Mgr. Ivana Očásková 

Omluveni:  Jaroslav Němejc, Pavel Hroch, Pavel Souhrada, František Valvoda 
 
Program:  

1.) Projekt Veřejně prospěšných prací v roce 2012 
2.) Rozpočtová změna č. 1  
3.) Chod kanceláře SORP v roce 2012      
4.) Projekt Revitalizace Orlické nádrže 
5.) Různé 

 
Jednání Rady regionu řídí místopředseda Rady regionu, Bc. Zdeněk Herout. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 5 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovatelem záznamu byl jmenován, pan JUDr. Ondřej Veselý.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Hlasování o pověření k zápisu a jeho ověření: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Program byl navržen v členění, viz výše. Z pléna nebyl navržen žádný bod k doplnění. 
Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Projekt Veřejně prospěšných prací v roce 2012 
Tajemník SORP informoval přítomné o vývoji projektu Veřejně prospěšných prací v roce 
2012. Stávající projekt končí 29. 2., je do něj zapojeno 38 obcí a má bezproblémový průběh. 
Zatím nejsou známy žádné bližší podrobnosti případného pokračování pro období následující. 
Současně pokračuje i zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a bude pokračovat do 
června roku 2012. Administrátoři SORP tak zpracovávají výplaty pro celkem 76 pracovníků. 
Každý z menších dobrovolných svazků má nějaké zaměstnance, nejvíce však Svazek obcí 
Milevska. Bližší informace nejsou známy ani o projektu Veřejné služby. Administrace části 
stávajících projektů však poběží minimálně do srpna roku 2012, proto je doporučeno 
prodloužit smlouvu s paní Renatou Krůtovou.    
Usnesení RR 1/9/2/12: 

a.) Rada regionu bere na vědomí informaci o projektu Veřejně prospěšných prací a 
Veřejné službě. Pokud bude vyhlášena podpora programu Veřejně prospěšných prací a 
Veřejné služby pro rok 2012, svolá předseda Rady regionu mimořádnou Valnou 
hromadu svazku. 

b.) Rada regionu schvaluje dodatek pracovní smlouvy s paní Renatou Krůtovou do 31. 8. 
2012.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
 



 
 
2. Rozpočtová změna č. 1 
Předseda Rady regionu pan Jaroslav Němejc a paní Alena Lišková představili návrh 
rozpočtové změny č. 1, viz příloha, která zohledňuje zejména pozdější zaslání příspěvků 
z Úřadu práce. 
Usnesení RR 2/9/2/12: 
Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 1., viz příloha: tj. po této změně celkem: 
příjmy 1 400 tis. Kč, výdaje 1 150 tis. Kč a financování - 250tis. Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
3. Chod kanceláře SORP v roce 2012 
Tajemník SORP seznámil přítomné s návrhem chodu kanceláře Svazku obcí regionu Písecko 
pro 2012, který je zvažován ve stejném rozsahu jako v uplynulém roce, tj. ve složení tajemník 
SORP Ing. Miroslav Sládek se smlouvou na dobu neurčitou a Mgr. Ivana Očásková, která 
zajišťuje na základě smlouvy na dobu neurčitou odbornou garanci projektu Revitalizace 
Orlické nádrže a současně vykonávala, na základě mandátní smlouvy termínově vázané ke 
konci roku 2011, pro svazek poradenskou a školící činnost. Je proto doporučeno dodatkem 
platnost mandátní smlouvy na poradenskou a školící činnost Mgr. Ivaně Očáskové prodloužit 
do konce roku 2012.   
Usnesení RR 3/9/2/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o chodu kanceláře. Rada regionu schvaluje dodatek 
číslo 2 k mandátní smlouvě na poradenskou a školící činnost s paní Mgr. Ivanou Očáskovou, 
který zohledňuje prodloužení její platnosti pro rok 2012, pro období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
4. Projekt Revitalizace Orlické nádrže   
Tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek a Mgr. Ivana Očásková informovali přítomné o vývoji 
projektu Revitalizace Orlické nádrže. Příprava projektů ČOV a kanalizace dále pokročila. 
Jsou kompletovány podklady k RoPD pro projekt obce Kostelec nad Vltavou. Pro projekt 
obce Orlík nad Vltavou, který je v zásobníku projektů XIII. výzvy OPŽP, je vyřizováno 
stavební povolení. Do konce roku 2011 byla dokončena projekční příprava do stupně DUR 
pro obce Záhoří, Drhovle-Pamětice, Jickovice, Kučeř, Smetanova Lhota, Slabčice, Oslov, 
Albrechtice nad Vltavou a Kovářov – Chrást. 

8. února proběhlo na Zvíkovském Podhradí první letošní jednání Vědecké rady SORP(viz 
zápis v příloze), které bylo věnováno projednání zpracovaného projektového záměru Studie 
proveditelnosti, s níž se všichni v předstihu seznámili. Vědecká rada vyslovila pochyby, zda 
byl zvolený postup zhotovení správný. Zpracovatel se příliš zaměřil na detail a tím pádem již 
předjímal konkrétní postup řešení např. v podobě došetření údajů pro jednotlivé základní 
sídelní jednotky větší než 5 obyvatel (celkem 2584) a rybníky (celkem 8401) atp., místo aby se 
zaměřil na prioritní okruhy řešení a problémové lokality. Tento přístup s sebou však nese 
výrazné zbytnění celkového objemu prací a tedy i enormní navýšení nákladů. Mnohé 
kalkulované práce jsou, dle názoru, Vědecké rady zbytné a nemalá část pořizovaných dat by 
rychle zastarávala. Vědecká rada dále vyslovila pochyby, zda by byly vůbec výstupy takto 
zpracované studie využitelné v praxi. Není zcela zřejmé, zda a do jaké míry vznik materiálu 
korigoval zadavatel a kontroloval, jestli zhotovované dílo odpovídá specifikaci předmětu 
plnění. Vědecká rada by doporučovala spíše přístup zaměřený na prioritní problémové okruhy 
a lokality a využít k tomu vhodné strategické řízení při zpracování studie. Díky tomu bude 
možno až řádově snížit celkové náklady na její pořízení. Vědecká rada dále doporučuje 
zpracovat stručnou oponenturu předloženého materiálu externími odborníky. Bylo by vhodné 



získat oponentní názor z pohledu hydrobiologického, hospodaření na rybnících, zemědělského 
a také ekonomického s přihlédnutím ke strategickému řízení velkých projektů. 

Usnesení RR 4/9/2/12: 
Rada regionu bere na vědomí informaci o projektu Revitalizace Orlické nádrže včetně závěrů 
z jednání Vědecké rady. Rada regionu ukládá předsedovi Rady regionu a tajemníkovi 
projednat doporučení Vědecké rady, posoudit zpracovaný projektový záměr Studie 
proveditelnosti formou oponentních posudků, s orgány kraje, resp. MŽP. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel 0 
 
5. Různé - kalendář jednání Rady regionu pro rok 2012 
Kancelář SORP, tak jak bylo uloženo, zpracovala kalendář jednání Rady regionu pro první 
polovinu roku 2012. Řádná jednání Rady regionu se uskuteční v termínech: 8/3, 5/4, 10/5, 7/6 
a 30/8, vždy od 8:00hod.    
 
 
V Písku dne 15. 2. 2012 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

JUDr. Ondřej Veselý 
Starostka Města Písku 

 

Ing. Miroslav Sládek 
Tajemník SORP 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


