
 
 
 
 

                                            Z Á Z N A M 

z jednání Rady regionu 
 

konané dne 7.10.2015 od 9 hod 

v Milevsku, Nám. E. Beneše 420, I. patro, kancelář starosty Města 
 

Přítomni:   Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Pavel Souhrada, Zdeněk Bárta, Hana 
Kašparová, Markéta Honzíková, Mgr. Jaroslav Bouška, Lubomír Málek, 
Slavomír Harbáček  

 
Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání Rady 
regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášení schopná, zápis z minulé Rady byl ověřen a 
vyvěšen na webu Svazku. 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele: 
Předsedající navrhl jako zapisovatele Vladimíra Dryeho (dále tajemník) a ověřovatele zápisu 
Ivana Radostu. 
 
Usnesení: Rada regionu schvaluje zapisovatele Vladimíra Dryeho a ověřovatele zápisu 
Ivana Radostu. 
Hlasování: 8 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
 
Schválení programu: 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou 
členům Rady regionu. Další návrhy nebyly vzneseny.  
 
Program: 

1. Veřejně prospěšné práce  
2. Rozpočtová změna  
3. Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
4. Projekt „Podpora meziobecní spolupráce – Obce sobě“  
5. Kancelář SORP – činnost, financování, ceník služeb  
6. Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ – vyúčtování krajského příspěvku 
7. Projekt „Otavská cyklostezka Kestřany - Putim“  
8. POV 2015  
9. POV 2016  
10. Různé - návrh na složení inventarizační komise (inventura 2015) 

- program VH SORP 4.11.2015 v Milevsku 
 

Usnesení 01/07/10/15: Rada regionu SORP schvaluje program jednání. 
Hlasování: 8 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
                   

1. Veřejně prospěšné práce  



Předsedající informoval o aktuálním stavu plnění uzavřených smluv s Úřadem práce ČR, 
kontaktní pracoviště Písek v roce 2015.  
Předsedající dále přivítal JUDr. Jiřího Brožáka, ředitele kontaktního pracoviště ÚP v Písku. P. 
Brožák informoval ohledně možné finanční podpory na mzdy zaměstnanců kanceláře vzhledem 
k ukončení projektu Obce sobě (viz. body jednání č. 4, 5) a dalšího pokračování VPP.   
Mzdy zaměstnanců kanceláře: proběhlo jednání na úrovni krajské pobočky ÚP - nutný soulad 
s podmínkami programů podpory zaměstnanosti MPSV/ÚP - podpora hůře umístitelných osob, 
- podpora na stávající zaměstnance kanceláře není možná. Možný další postup: vyvolat jednání 
na úrovni Generálního ředitelství ÚP a vedení SMO (dříve např. celorepubliková podpora 
preventistů). 
VPP: současné dohody do 31.10. bude s největší pravděpodobností možné prodloužit, nadále 
stejné podmínky pro zaměstnání na VPP jako doposud. Diskutovány možnosti 
pokračování/ukončení pracovních poměrů u stávajících zaměstnanců v letošním a příštím roce.  
Možnost absolvování rekvalifikačního kurzu v případě ukončení pracovního poměru a 
přechodu do evidence ÚP (křovinořez, pila (obyčejná), sekačka – spolupráce s SOU Písek, 
účastníci musí být uchazeči v evidenci). Předpoklad financí i v příštím roce (mj. z důvodu 
plánovaného přesunu nevyčerpaných financí z letošního roku do příštího roku).  
Předsedající pozval p. Brožáka na plánované jednání valné hromady 4.11.2015.  
 
Usnesení 02/07/10/15:  

1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP v roce 2015. 
2) Rada regionu SORP ukládá paní účetní Renatě Krůtové připravit na příští jednání 

celkový tabulkový přehled uzavřených smluv PIA-VN- 6, 7, 24, 25, 11, 14, 30 a 31/2015 
a informaci pro členy Rady regionu. 

Hlasování: 8 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  
 

2. Rozpočtová změna  
Předsedající přítomné seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č. 8/2015 ze dne 29.9.2015 
schválené předsedou Rady regionu a dále s návrhem rozpočtové změny č. 9/2015.  
Viz. příloha záznamu.  
 
Usnesení 03/07/10/15:  
Rada regionu SORP souhlasí s rozpočtovou změnu č. 8/2015 a schvaluje rozpočtovou změnu 
č. 9/2015.  
Hlasování: 8 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  
 

3. Místní akční plány rozvoje vzdělávání   
Předsedající a tajemník informovali o postupu přípravy MAP pro území ORP Písek. Výzva 
k podávání žádosti o dotaci byla vyhlášena, předpoklad podání žádosti do cca poloviny 
listopadu. V nejbližší době je nutné vytvořit projektový tým, předpokládá se uspořádání setkání 
zástupců partnerů k přípravě projektu.  
 
Usnesení 04/07/10/15:  

1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o postupu přípravy místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Písek. 

2) Rada regionu SORP schvaluje podání žádosti o dotaci na přípravu místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Písek a ukládá tajemníkovi vytvořit projektový 
tým a informovat o postupu přípravy žádosti na příštím jednání. 

Hlasování: 8 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  
 



4. Projekt Podpora meziobecní spolupráce – Obce sobě 
Předsedající informoval o postupu realizace projektu pro území ORP Písek a dále o doručeném 
dopisu od Jaromíra Jecha, ředitele Kanceláře pro projekty a vzdělávání SMO ČR z 22.9.2015 
ve věci připravovaného projektu „Centra společných služeb obcí“ za účelem zjištění vážného 
zájmu DSO o připojení se k projektu (viz. podklad pro jednání). Možnost navázání stávající 
pomocných činností kanceláře SORP obcím a získání financí na zajištění těchto služeb. 
Diskutován aktualizovaný rozsah a ceník služeb (viz. podklad pro jednání), bude prezentován 
na valné hromadě s výzvou k využívání nabídky služeb obcemi prostřednictvím Centra služeb 
při SORP (viz. dále bod 5).  
P. Souhrada informoval, že Svazek obcí Milevsko má také zájem o připojení k projektu a 
vytvoření Centra společných služeb pro území ORP Milevsko.  
 
Usnesení 05/07/10/15:  

1) Rada regionu bere na vědomí informace o postupu realizace „Podpora meziobecní 
spolupráce“. 

2) Rada regionu SORP pověřuje předsedu Rady regionu zaslat Kanceláři pro projekty a 
vzdělávání Svazu měst a obcí ČR stanovisko k projevení zájmu o připojení se k 
připravovanému projektu „Centra společných služeb obcí“ do 9.10.2015.  

Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
 

5. Kancelář SORP – činnost, financování, ceník služeb 
Tajemník informoval o aktuálních a plánovaných činnostech kanceláře a o dosažených 
příjmech kanceláře od roku 2014 do současnosti (viz. podklad pro jednání). Pro nejbližší období 
(do cca 4/2016) nejsou dostupné externí zdroje financování, mzdy zaměstnanců nelze zahrnout 
do dotace POV JčK 2016 dle nových pravidel. Dále představil kalkulaci mzdových nákladů 
zaměstnanců kanceláře a možných příjmů kanceláře na období do 4/2016 a aktualizovaný ceník 
služeb (viz. podklad pro jednání).  
Diskutována otázka financování provozních nákladů kanceláře (nelze nově zařadit do POV) – 
možné řešení zvýšení členských příspěvků, posílení příjmů z poskytovaných služeb obcím. 
 
Usnesení 06/07/10/15:  

1) Rada regionu SORP bere na vědomí informace o aktuální a plánované činnosti 
kanceláře SORP. 

2) Rada regionu SORP bere na vědomí možnosti financování mezd pracovníků kanceláře 
a ukládá tajemníku SORP usilovat o maximálně možnou podporu ze zdrojů financování 
vně rozpočtu SORP.  

3) Rada regionu SORP schvaluje aktualizovaný ceník služeb kanceláře SORP a ukládá 
tajemníku SORP seznámit s ním členské obce nejpozději na VH 4. 11. 2015. 

4) Rada regionu SORP schvaluje předložený návrh financování mezd zaměstnanců 
kanceláře SORP pro období 11/2015 – 4/2016. 

Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
  

6. Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ – vyúčtování krajského příspěvku 
Předsedající informoval o uskutečněné závěrečné schůzce na Krajském úřadu JčK dne 3.9.2015 
za účasti předsedy M. Sládka, místopředsedy I. Radosty, I. Očáskové a A. Liškové. Na jednání 
bylo mj. sděleno, že dotační podvod se neuskutečnil. Záležitost byla postoupena k projednání 
Radě JčK dne 24.9.2015. 
Dle usnesení č. 1001/2015/RK-71 Rada JčK mj. ukládá Ing. Haně Tůmové, Ph.D., člence rady 
kraje, předložit Svazku obcí regionu Písecko výsledek kontroly závěrečného vyúčtování dotace 



Jihočeského kraje na projekt „Orlicko čistější“ a zároveň ho vyzvat k vrácení dotace ve výši 
982 068,- Kč.  
Byla podána žádost na KÚ JčK o poskytnutí informace – materiálu pro jednání Rady JčK viz. 
výše - podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dosud nebyl poskytnut.  
Byly projednány možné varianty dalšího postupu.  V diskusi bylo následně dohodnuto požádat 
Jihočeský kraj o prominutí vratky v plné výši (varianta č. 3). Bude vyčkáno na zaslání 
stanoviska Jihočeského kraje, resp. materiálu pro Radu JčK, následně bude dopracována žádost 
o prominutí vratky.  
Bude provedena finální archivace dokumentace ke zpracovaným projektům ČOV a kanalizací 
zařazeným do projektu „Orlicko čistější“ (oslovit Mgr. Očáskovou) vč. vypořádání majetku 
v účetnictví svazku (některé projektové dokumentace jsou dosud evidovány jako nedokončený 
majetek).  
 
Usnesení 07/07/10/15:  

1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o výsledku jednání s auditorkami JčK 
dne 3. září 2015.  

2) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o usnesení Rady JčK č. 
1001/2015/RK/71 ze dne 24.9.2015. 

3) Rada regionu ukládá předsedovi Rady regionu spolu s místopředsedy, účetní a Mgr. 
Ivanou Očáskovou požádat Zastupitelstvo kraje o prominutí vrácení zálohy ve výši 982 
068,-Kč podle návrhu varianty č. 3. 

Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
 

7. Projekt „Otavská cyklostezka Kestřany - Putim“ 
Předsedající informoval o postupu ohledně alternativního vedení cyklostezky ve správním 
území obcí Kestřany a Putim, v další období vyvolá schůzku se starostou Kestřan a starostou 
Putimi o prověření majetkových poměrů a reálnosti úprav stávajících cest.  
 
Usnesení 08/07/10/15:  

1) Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu v přípravě alternativního vedení OCC 
ve správním území obcí Kestřany a Putim. 

2) Rada regionu doporučuje Valné hromadě vzít tuto informaci na vědomí. 
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
 

8. POV 2015 
Tajemník informoval o výsledku posouzení žádosti o změnu parametrů ze strany JčK. Rada 
JčK dne 10.9.2015 a následně Zastupitelstvo JčK dne 24.9.2015 schválily doplnění parametru 
„Podpora školních zařízení“ dle znění a s rozpočtem uvedeným v projektové fiši k žádosti a 
neschválila doplnění parametru „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu“ (mobiliář k 
Podolskému mostu u Temešváru) a navýšení rozpočtu parametru „Zajištění činnosti svazku“.  
Další postup byl konzultován v rámci týmu kanceláře a s kompetentní pracovnicí KÚ JčK paní 
Povišerovou. 
Původní aktivity (propagační materiály, podpora knihoven) nejsou uvedeny v parametrech 
žádosti, nutné znovu podat žádost o změnu, vzhledem k pokročilému času není již 
realizovatelné.  
Do dokladů k editaci a následně k vyúčtování budou zahrnuty aktivity Zajištění činnosti svazku 
a Podpora školních zařízení.  
Mobiliář k Podolskému mostu: Rada regionu schválila zařazení této akce do POV 2015 dne 
13.3.2015 (usnesení č. 2/130315). Mobiliář nainstalován a uhrazen na jaře 2015. Smlouva s obcí 



dosud nebyla uzavřena. V diskusi bylo dohodnuto financování 70% z rozpočtu svazku namísto 
původně plánované dotace POV, dle původní dohody o financování se zástupci obce.  
Usnesení 09/07/10/15:  

1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o stavu realizace projektu.  
2) Rada regionu SORP schvaluje konečnou podobu upravené žádosti o dotaci z POV 2015 

a ukládá tajemníkovi připravit doklady k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace k 
aktivitám Zajištění činnosti svazku a Podpora školních zařízení k předání na KÚ do 
15.10. 

3) Rada regionu SORP schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a finanční spoluúčasti 
mezi SORP a obcí Temešvár ve věci mobiliáře k Podolskému mostu.  

Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
 

9. POV 2016 
Tajemník informoval o vyhlášení Programu obnovy venkova JčK pro rok 2016. Součástí je 
Opatření 2 – Dotační titul 7 Společné integrované projekty. Oproti letošnímu roku byla 
změněna pravidla, mj. dotace max. 500 tis. Kč, 60 % z celkových nákladů projektu, z dotace 
není možné hradit mzdové náklady zaměstnanců (výjimka účetní max. 15 tis. Kč ročně, správce 
webu max. 5 tis. Kč ročně). Termín podání žádosti o dotaci do 31.12.2015.  
 
Usnesení 10/07/10/15:  

1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o vyhlášení POV JčK 2016.   
2) Rada regionu SORP ukládá tajemníkovi připravit návrhy na aktivity do žádosti o dotaci 

z POV 2016 a připravit návrh žádosti na příští jednání. 
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
 

10. Různé 
Návrh na složení inventarizační komise (inventura 2015) 
Předsedající navrhl jmenovat členy inventarizační komise pro provedení inventury: Jiří Bláha 
(Drhovle), F. Voldán (Předotice), Ing. J. Strnadová (Dobev).  
 
Program VH SORP 4.11.2015 v Milevsku 
Předsedající představil plánovaný program Valné hromady. Součástí bude projednání rozpočtu 
na rok 2016. Byl domluven postup: bude zpracován návrh rozpočtu, následně bude rozeslán 
členům Rady k hlasování per-rollam, poté bude rozeslán členským obcím ke zveřejnění na 
úřední desce (musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání na VH).  

 
Jednání Rady regionu ukončil předseda v 10:50. 
 
 
 
Zaznamenal: Vladimír Drye 
 
 
 
 
Ověřil: Ivan Radosta 
 
 

Miroslav Sládek 
Předseda Rady regionu SORP 



Rozpočtová změna 8/2015  

                                           schv.rozp.                     změna                 upr.rozp. 

PŘÍJMY 

služby                                   197 760               + 32 500                  230 260          poskytované obcím 

přísp.obcí                         2 832 286               + 46 500               2 878 786         za nové zaměstnance 

dotace ÚP doh.37                  0                       + 45 000                     45 000           

dotace ÚP doh.38                  0                       + 11 000                     11 000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem                           22 576 500              135 000               22 711 500   

======================================================================== 

VÝDAJE 

Doh. 34 ZP                        2 268                         + 300                       2 568 

                                         12 852                      + 1 700                     14 552 

Doh. 37 mzdy                      0                        + 22 000                     22 000 

               SP                           0                         +   5 500                       5 500 

               ZP                           0                         +   2 000                      2 000 

Doh.38 mzdy                       0                         +   6 000                      6 000 

              SP                            0                          +  1 500                       1 500 

              ZP                            0                          +   1 000                      1 000    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem                     21 145 700                +   40 000               21 185 700  

================================================================== 

FINANCOVÁNÍ 

                                    1 430 800                  + 95 000                  1 525 800 

V Písku  29.9.2015 

  



Rozpočtová změna 9/2015                                     

PŘÍJMY                                      rozpočet         změna            upravený rozpočet 

1/doh. 24                                       770 893            - 8 210             762 683 

2/doh.27                                       623 234           - 21 998             601 236 

3/doh.28                                       787 326           - 37 742             749 584 

4/doh.29                                         18 547                 -1                    18 546 

5/ přísp.SMaO                          1 051 284        - 120 727              930 557 

6/ dohoda 37                               45 000          +135 000              180 000 

7/ dohoda 38                               11 000           + 33 178                44 178 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Příjmy celkem                   22 711 500             - 20 500           22 691 000 

=================================================================== 

 VÝDAJE 

8/ doh.24                                      860 785            - 98 102            762 683 

9/ doh. 26                                       49 963              - 5 963               44 000 

10/ doh.27                                    718 791         - 117 555             601 236 

11/doh. 28                                    886 823         -137 239              249 584 

12/ doh.29                                        18 550               - 4                      18 546 

13/mzdy                                              0               + 260 087            260 087 

14/ mzdy SMaO                         1 280 504        - 84 089           1 196 415 

15/ mzdy                                             0               + 84 089                84 089     

16/dohoda 37 mzdy                     22 000        + 100 000              122 000 

                           SP                          5 500             +25 000                30 500 

                           ZP                          2 000             + 9 000                 11 000 

17/dohoda 38 mzdy                     6 000           +  25 000                31 000 

                          SP                           1 500           +    6 500                  8 000 

                          ZP                           1 000           +   3 500                  4 500 



18/zák.pojištění                    64 936            + 20 000                        84 936 

19/poštovné                          30 000            + 10 000                        40 000 

20/cestovné                           20 000            + 10 076                        30 076  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výdaje celkem                21 185 700         110 300                    21 296 000 

================================================================= 

 

Financování                    1 525 800           - 130 800                   1 395 000              

================================================================= 

Komentář: 

Položky 1/-4/ -oprava rozpočtu dotací od ÚP podle skutečnosti  -  smlouvy, které 

přecházely z roku 2014, jsou již ukončené. 

Položky 8-12/ - výplaty a odvody uhrazené z dotací pol. 1-4/ 

Pol.13/ - rozdíl vyplacených mezd a dotace ÚP / dotace jsou nižší, některé obce 

vyplácejí odměny, rozdíl je uhrazený od obcí při vyúčtování/ 

pol.5/  - snížení dotace od Svazu měst a obcí 

pol.14-15/ - snížení dotace SMaO – mzdy jsou vyplaceny z rozpočtu Svazku 

pol. 6/-7/ - nové smlouvy s ÚP od 1.8. do 31.7. 2016 – 8/2015 schváleno v rozp.zm.8/2015, 

zde 9-11/2015, období 12/2015-7/2016  v rozpočtu na rok 2016 

pol.16/-17/- čerpání mzdy+odvody  z dohod 37 a 38 

pol.18/-20/ - navýšení výdajů, kde už je částka v rozpočtu téměř vyčerpaná 

 

 

V Písku 6.10.2015 

 


