
 
 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
 

konané dne 18. 5. 2011 

v zasedací místnosti Městského úřadu v Budovcově ulici 207 

 
Přítomni:   viz prezenční listina 
Hosté:  Michal Polanecký (člen dozorčí rady JVS) 
 
Program: 

1.) Přijetí obce Probulov do SORP 
2.) Veřejně prospěšné práce rok 2011 – průběh projektu, navýšení počtu pracovníků 
3.) Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ 
4.) Zpracování Strategické plánu SORP – výzva k zaslání připomínek z členských obcí 
5.) Informace o přezkumu hospodaření za rok 2010  
6.) Schválení závěrečného účtu za rok 2010 
7.) Informace o provedené inventarizaci majetku, podpisové vzory, nové účetnictví, zadání 

provedení přezkumu hospodaření prostřednictvím JčK 
8.) Úprava směrnice SORP 
9.) Doplnění stanov SORP o umožnění hlasování formou per rollam 

10.) Různé 
 

Předseda Rady regionu Jaroslav Němejc konstatoval, že na Valné hromadě je již při jejím 
zahájení přítomno 50 členů a je tedy usnášeníschopná.  

Za ověřovatele záznamu byli navrženi:  
• Marcela Vašínová – starostka obce Cerhonice  
• Lubomír Málek – starosta obce Kestřany  
Záznam provede: Mgr. Ivana Očásková – sekretariát SORP 

Hlasování: pro 49, proti 0, zdržel se 1 
Program jednání byl navržen v členění, viz výše. 
Hlasování: pro 50, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Přijetí obce Probulov do SORP  

Předseda Rady regionu SORP, Jaroslav Němejc, seznámil přítomné s přihláškou obce Probulov 
k členství ve Svazku obcí regionu Písecko. Zastupitelstvo obce Probulov vyjádřilo na svém jednání 
dne 13. 3. 2011 usnesením č. 07/11 souhlas s členstvím obce Probulov ve Svazku obcí regionu 
Písecko a současně bezvýhradně přistupuje ke stanovám Svazku v jejich platném znění. Obec 
Probulov proto žádá o přijetí obce Probulov za člena Svazku obcí regionu Písecko. 
Usnesení 04/18/05/11 
Valná hromada Svazku obcí regionu Písecko přijímá obec Probulov za člena SORP.   
Hlasování: pro 50, proti 0, zdržel se 0 
 
2. Veřejně prospěšné práce rok 2011 – průběh projektu, navýšení počtu pracovníků 

Předseda Rady regionu SORP a Ing. Václav Zobal seznámili přítomné s průběhem projektu 
Veřejně prospěšných prací v roce 2011.  



 V rámci projektu VPP došlo k příznivé změně a v průběhu měsíce května a června bude 
možno počet zapojených pracovníků navýšit o dalších cca 45. Od prvního května tak je v projektu 
zapojeno celkem cca 100 pracovníků. Průběh projektu je bezproblémový. 
 Administrativa projektu zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním je už také 
poměrně zaběhnutá. Jsou v něm zapojeni za Blanicko-otavský DSO 3 pracovníci, za DSO Mezi 
Vltavou a Otavou 10 a za Svazek obcí Milevska aktuálně 18. Celkem tedy v současné době 31 
pracovníků. S průběhem projektu panuje spokojenost. 
(Projekt zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním není realizován výhradně 
prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko. Celkem 18 osob zaměstnává obec Králova Lhota – 
jde jednak o pracovníky vlastní, z obce Probulov a Nevězice a také o pracovníky v rámci DSO 
Severní Písecko. Část pracovníků zaměstnává také DSO Mezi Vltavou a Otavou.)    
 Administrátor projektu VPP Ing. Václav Zobal připomenul, že některé ze zapojených obcí 
stále nezaplatily příslušný příspěvek. Místopředseda Rady regionu SORP pan Bc. Zdeněk Herout 
poděkoval panu Pavlu Souhradovi, předsedovi Svazku obcí Milevska, za to, že se Svazek obcí 
Milevska ujal zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním v rámci Milevského regionu.    
Usnesení 05/18/05/11 
Valná hromada SORP bere na vědomí informaci o průběhu projektu veřejně prospěšných prací 
v roce 2011, včetně projektu zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, a současně i o 
navýšení počtu zapojených pracovníků.  
Hlasování: pro 50, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Projekt Revitalizace Orlické nádrže 

Tajemník SORP Ing. Miroslav Sládek a Mgr. Ivana Očásková seznámili přítomné s postupem 
projektu Revitalizace Orlické nádrže.  
Stručný přehled aktivit za měsíce březen – květen, tj. od poslední Valné hromady: 

- Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektového záměru Studie proveditelnosti (KÚ 
JčK). V současné době je uzavírána smlouva se zpracovatelem. Do podzimu by měl být 
projektový záměr hotov. 

- Cyklus pracovních besed v regionu – příprava projektů ČOV a kanalizace:  
14/4 Zvíkovské Podhradí, 19/4 Milevsko, 21/4 Mirovice 
Tato aktivita se shledala s velkým zájmem. Zastupitelé členských obcí využili možnosti 
seznámit se s náležitostmi přípravy projektů ČOV a kanalizace v obcích. 

- Pracovní beseda Možnosti rozvoje cestovního ruchu při Orlické nádrži v roce 2011: 
Zvíkovské Podhradí 26/4, host Ing. Rostislav Hošek MMR – představení dotačního titulu 
pro podnikatele v cestovním ruchu. 10/5 tamtéž konzultační setkání nad konkrétními 
zamýšlenými projektovými záměry. 

- Úspěšné přidělení dotace v rámci dotačních titulů JčK, POV 6 a POV 7. Z prostředků 
dotačního titulu POV 7 bude pořízena projektová dokumentace k územnímu řízení pro obce 
Kovářov – místní část Chrást a Albrechtice nad Vltavou. Příprava výběrového řízení na 
zpracovatele probíhá a příslušné výběrové řízení bude brzy vyhlášeno.  

- Uskutečnily se také separátní konzultace (ČOV a kanalizace) – obce Oslov, Záhoří a 
Slabčice. Sekretariát SORP se také snaží zajistit aktuální informace o zamýšlených výzvách 
dotačních titulů na pořízení investičních prostředků na výstavbu ČOV a kanalizace 
v průběhu roku 2011. Po aktualizaci čerpání příspěvku JčK bude zváženo, jakou jeho 
zůstatkovou část by bylo možno věnovat na přípravu projektové dokumentace v dalších 
obcích, a to v souladu s přílohou smlouvy s JčK. 

Přítomní byli také seznámeni s postupem přípravy a realizace projektů ČOV a kanalizace 
v členských obcích SORP. Byli také seznámeni se záměrem na vydání společného propagačního 
letáku letních akcí v regionu při Orlické přehradě. Detailně budou osloveni prostřednictvím mailové 
zprávy. Pravidelná konference věnovaná projektu je plánována v termínu 11. – 12. října 2011.   
Během projednávání tohoto bodu došlo k navýšení počtu přítomných o jednoho člena Valné 
hromady.  



 
Usnesení 06/18/05/11 
Valná hromada SORP bere na vědomí informaci o průběhu projektu „Revitalizace Orlické nádrže“. 
Hlasování: pro 51, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Zpracování Strategického plánu SORP – výzva k zaslání připomínek z členských obcí  

Předseda Rady regionu SORP pan Jaroslav Němejc seznámil přítomné se stavem aktuálního 
Strategického plánu SORP. Platnost stávajícího Strategického plánu SORP vyprší letos v květnu. 
Platnost tohoto dokumentu není možno již dále prodloužit. Nový Strategický plán SORP by měl být 
zpracován a následně schválen Valnou hromadou SORP nejpozději do listopadu letošního roku 
(nejlépe do října letošního roku).   

Nově zpracovaný Strategický plán by měl obsahovat syntézu platných Strategických plánů 
DSO Severní Písecko, DSO mezi Vltavou a Otavou, Svazku obcí Milevska, DSO Zlatý vrch a 
Blanicko-otavského DSO. Dále by do něj měly být zapracovány zásady projektů koordinovaných 
SORP: cyklistické stezky – Otavská, Vltavská, Blanická, Týn – Onen Svět, projekty Veřejně 
prospěšných prací a zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a také projekt „Revitalizace 
Orlické nádrže“. Zapracovány by také měly být relevantní podněty z členských obcí. 

Aktualizace Strategického plánu zpracuje sekretariát SORP za odborného vedení Jihočeskou 
univerzitou.  
Usnesení 07/18/05/11 
Valná hromada SORP bere na vědomí informaci o probíhající aktualizaci Strategického plánu.   
Hlasování: pro 51, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Informace o přezkumu hospodaření za rok 2010 

Předseda Rady regionu SORP, Jaroslav Němejc, a paní Alena Lišková seznámili přítomné 
s průběhem a výsledky přezkumu hospodaření za rok 2010, který byl proveden pracovníky 
ekonomického odboru KÚ JčK. Přezkoumání se uskutečnilo 4. 2. 2011 a dílčí 20. 9. 2010. 
Přezkoumání hospodaření bylo uzavřeno s výsledkem: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky." 
Usnesení 08/18/05/11 
Valná hromada SORP bere na vědomí informaci o přezkumu hospodaření za rok 2010 a jeho 
výsledku. 
Hlasování: pro 51, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Schválení závěrečného účtu za rok 2010 

Předseda Rady regionu SORP, pan Jaroslav Němejc, a paní Alena Lišková seznámili přítomné 
se Závěrečným účtem Svazku obcí regionu Písecko sestaveným za rok 2010, 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 2. Května do 17. května. K závěrečnému účtu nebyly podány žádné připomínky.   
Usnesení 09/18/05/11 
Valná hromada SORP schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí regionu Písecko za rok 2010 
bez výhrad. 
Hlasování: pro 51, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Informace o provedené inventarizaci majetku, podpisové vzory, nové účetnictví, zadání 

provedení přezkumu hospodaření prostřednictvím JčK 
Předseda Revizní komise pan Slavomír Harbáček přednesl zprávu z jejího jednání ze dne 

18.5.2011. 
Předseda Rady regionu SORP, Jaroslav Němejc, a paní Alena Lišková seznámili přítomné 

s informacemi z oblasti finančních záležitostí a ekonomiky SORP. Po volbě nových orgánů SORP 
byly, v souladu se změnou v jeho vedení, upraveny podpisové vzory. Tato změna byla spolu se 
změnou účetních standardů zapracována do návrhu nové upravené vnitřní organizační směrnice 



SORP. Je navrhováno opět přezkum hospodaření SORP za rok 2011 realizovat prostřednictvím 
pracovníků ekonomického odboru KÚ JčK. Žádost o jeho provedení bude na KÚ JčK zaslána 
nejpozději v červnu. 
Usnesení 10/18/05/11 
Valná hromada SORP bere na vědomí zprávu Revizní komise, informaci o hospodaření SORP za 
uplynulé období a o změnách v podpisových vzorech a účetních standardech. Valná hromada SORP 
pověřuje sekretariát SORP zaslat žádost o provedení přezkumu hospodaření za rok 2011 na 
ekonomický odbor JčK do června tohoto roku. 
Hlasování: pro 51, proti 0, zdržel se 0 
 
8. Úprava směrnice SORP 

Předseda Rady regionu SORP pan Jaroslav Němejc seznámil přítomné návrhem podoby 
aktualizace vnitřní organizační směrnice SORP. Vnitřní organizační směrnice SORP je platná od 24. 
11. 2004. Během její platnosti byla aktualizována prostřednictvím čtyř dodatků, které převážně 
zohledňovaly personální změny v orgánech SORP. V současné době je do směrnice potřeba 
zapracovat více změn v účetních standardech, legislativě a také aktuální složení orgánů SORP. 
Předložená aktualizace vnitřní organizační směrnice proto není řešena formou jejího dalšího 
dodatku, ale zapracováním všech aktuálních změn do jejího textu, viz příloha.   
Usnesení 11/18/05/11 
Valná hromada SORP bere na vědomí informaci o změnách vnitřní organizační směrnice a 
schvaluje její upravené znění. 
Hlasování: pro 51, proti 0, zdržel se 0 
 
9. Doplnění stanov SORP o umožnění hlasování formou per rollam 

Předseda Rady regionu SORP pan Jaroslav Němejc seznámil přítomné s podnětem na doplnění 
stanov SORP. Aktuální průběh projektů realizovaných SORP občas vyžaduje poměrně rychlou 
reakci (usnesení) Rady regionu, a to zejména administrace projektu VPP. Vzhledem k časovému 
vytížení členů Rady regionu se proto jeví jako vhodné v odůvodněných případech umožnit 
hlasování formou per rollam a upravit v tom smyslu Stanovy SORP. Návrh na doplnění textu čl. XI 
odst. 3 věnovaného Radě regionu předseda Rady regionu SORP přečetl.  
Usnesení 12/18/05/11 
Valná hromada SORP schvaluje úpravu Stanov SORP, doplnění čl. XI odst. 3 věnovaný Radě 
regionu, o umožnění hlasování formou per-rollam.  
Hlasování: pro 51, proti 0, zdržel se 0 
 
10. Různé 

V rámci tohoto bodu byl vznesen tajemníkem SORP, panem Ing. Miroslavem Sládkem, podnět 
na navržení zástupců okresu Písek do dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu, a to vzhledem 
k tomu, že jejím stávajícím členům vypršel čtyřletý mandát vyplývající ze Stanov JVS (dle čl. 14 
odst. 2). Jihočeský vodárenský svaz svolává na 2. června 2011 valnou hromadu, kde bude mimo 
jiné volit zástupce okresů Jihočeského kraje do orgánů dozorčí rady. Sekretariátu SORP byly dosud 
zaslány návrhy na následující kandidáty: Ing. Vojtěch Bubník (kandidát Města Písku), Ing. Ladislav 
Vondrák (stávající člen) a Michal Polanecký (kandidát Města Milevska).  Z pléna Valné hromady 
nebyl navržen žádný další kandidát. Byla navržena a Valnou hromadou jednomyslně odsouhlasena 
volba kandidátů formou aklamace.  
Hlasování o kandidátech: 
Ing. Vojtěch Bubník: pro 51, proti 0, zdržel se 0 
Michal Polanecký: pro 51, proti 0, zdržel se 0 
Ing. Ladislav Vondrák: pro 50, proti 0, zdržel se 1 
Usnesení 13/18/05/11 
 Valná hromada SORP určuje zástupce okresu Písek Ing. Vojtěcha Bubníka, Ing. Ladislava 
Vondráka a Michala Polaneckého do dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu na další období 



dle č. 14 odst. 2 stanov JVS a předkládá tento návrh Valné hromadě JVS. 
 

Další podnět vznesl starosta Města Písku JUDr. Ondřej Veselý. Seznámil přítomné 
s výhledem práce kanceláře Destinačního managementu Písecka. V září 2011 končí projekt, 
z kterého byl dosud chod kanceláře financován, a není v záměru Rady Města, že Město Písek za 
stávajících podmínek vzájemnou spolupráci se současným poskytovatelem prodlouží. Město Písek 
bude teprve výsledky práce stávající kanceláře destinačního managementu a záměr podoby 
podobných návazných služeb v dalším období zpracovávat. Již nyní lze ale předpokládat, že se 
pravděpodobně Město Písek bude v následujícím období zaměřovat buď zejména na propagaci 
Města Písek, jako turistické destinace, anebo na propagaci celého regionu Písecka, ale to pouze ve 
spolupráci s dalšími obcemi regionu. Starosta Města Písku JUDr. Ondřej Veselý vznesl podnět, zda 
by o takovou spolupráci v rámci propagace cestovného ruchu v rámci turistické destinace Písecko a 
současně i o spolufinancování tohoto projektu měly členské obce Svazku obcí regionu Písecko 
zájem.  
Usnesení 14/18/05/11 
Valná hromada SORP bere na vědomí výzvu starosty Města Písku na spolupráci při budoucí formě 
práce destinačního managementu Písecka a své stanovisko k této výzvě zašlou členské obce 
sekretariátu SORP do 30. 6. 2011.  
Hlasování: pro 51, proti 0, zdržel se 0 
 
Sněm starostů SORP 
V rámci Sněmu starostů byly představeny ředitelkou společnosti Ing. Renatou Skronskou služby a 
nabídka akcí městské galerie Sladovna, a to v rámci společné prohlídky výstavních prostor.  
 
 
 
 
V Písku 5. června 2011 
 
Kontroloval: Ing. Miroslav Sládek  
 
Ing. Miroslav Sládek 
 
 

 

Jaroslav Němejc 
předseda Rady regionu SORP 
 

 

Marcela Vašínová  
starosta obce Cerhonice 
 

 

Lubomír Málek  
starosta obce Kestřany 
 

 

Mgr. Ivana Očásková  
sekretariát SORP 
 

 

 


