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  Z Á Z N A M 
 

z jednání Rady regionu 
 

konané dne 2.12.2015 od 9 hod v kanceláři SORP 
 
Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Zdeněk Bárta, Markéta Honzíková, Mgr. 
Jaroslav Bouška, Lubomír Málek, Slavomír Harbáček 
 
Omluveni: Pavel Souhrada, Hana Kašparová 
 
Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání Rady 
regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášení schopná, zápis z minulé mimořádné Rady 
ještě nebyl ověřen, ale po podpisu bude standardně vyvěšen na webu Svazku. 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele: 
Předsedající navrhl jako zapisovatele Taťánu Mládkovou a ověřovatele zápisu Slavomíra 
Harbáčka. 
 
Usnesení: Rada regionu schvaluje zapisovatele Taťánu Mládkovou a ověřovatele zápisu 
Slavomíra Harbáčka. 
Hlasování: 7 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. Doplnil bod Různé o předání dokumentace pro obec Čížová. Další 
návrhy nebyly vzneseny. 
 
Program: 
1. Veřejně prospěšné práce 
2. Revitalizace Orlické nádrže – vypořádání krajského příspěvku 
3. Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
4. POV  
5. Kontrola plnění usnesení Rady regionu a Valné hromady 
6. Různé  
- Projekt SMO ČR „Centra sdílených služeb“ 
- Destinační management Písecka 
- Plán jednání Rady regionu a Valné hromady na rok 2016 
- Předání dokumentace k územnímu řízení Čížová – před inventarizací 
 
Usnesení 01/02/12/15: Rada regionu SORP schvaluje program jednání a navrhuje 
projednat bod 2 jako poslední z důvodu časové náročnosti. 
Hlasování: 7 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
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1. Veřejně prospěšné práce 
Předsedající seznámil účastníky s průběhem programu. Program byl ukončen ke konci října a 
další smlouvy jsou uzavírány od prosince 2015. Stav k 1.12. je 79 zaměstnanců.  
Bárta: Požadavek na dalšího zaměstnance – nutno domluvit s panem Drábem (ÚP). 
 
Usnesení 02/02/12/15:  
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informace o stavu projektu na období 2015 – 
2016.  
2) Rada regionu ukládá paní účetní Renatě Kr ůtové 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.   
 
 
3. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek 
Předsedající seznámil členy Rady regionu se současným stavem v projektu. Dne 20.11.2015 
byla podána žádost do OP VVV, Radě byl předložen návrh na složení realizačního týmu – 
odborná a administrativní část. Trvání projektu je plánováno na 18 měsíců. Členové byli 
seznámeni s jednotlivými pozicemi včetně spolupráce s jednotlivými MAS – Vodňanská ryba 
a Brána Písecka a se svazky obcí Mezi Vltavou a Otavou a Milevska. Po zahájení realizace 
projektu bude nutné vytvořit Řídící výbor a jeho Jednací řád a Statut. 
Proběhla diskuse nad problematikou potřebnosti strategií a využití vlastních pracovníků pro 
jejich zpracování.  
 
Usnesení 03/02/12/15:  
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informace o postupu přípravy projektu MAP SO 
ORP Písek a podání žádosti 20.11.2015. 
2) Rada regionu SORP zmocňuje předsedu Rady regionu Miroslava Sládka k uzavření 
pracovních poměrů s navrženými členy realizačního týmu od 1.1.2016 v případě, že 
žádost úspěšně splní fázi přijatelnosti a uznatelnosti nákladů od 1.1.2016. 
3) Rada regionu SORP zmocňuje 1. místopředsedu Rady regionu Ivana Radostu 
k uzavření dohody o provedení práce s Miroslavem Sládkem na pozici supervizora 
tvorby MAP od 1.1.2016 v případě, že projekt úspěšně splní fázi přijatelnosti a uznatel-
nosti nákladů od 1.1.2016. 
 
 
4. Program obnovy venkova Jihočeského kraje  
Předsedající seznámil zúčastněné s výsledky  účasti na semináři na KÚ v pátek 27.11.2015 a 
konzultací žádosti s paní Povišerovou. Protože nebude svolána VH do konce roku 2015, musí 
druhý nejvyšší orgán SORP, Rada regionu, aktualizovat stránku ve strategii – doplňuje článek 
2.3.1, bod 3: „Svazek žádá o dotaci na akci, která naplňuje společný strategický cíl stanovený 
ve strategickém dokumentu svazku platném pro rok 2016-2020.“  
Cíl: Zkvalitnit řízení a činnosti vykonávané obcemi a organizacemi zřizovanými obcemi 
formou vzdělávání. Na rok 2016 – 2020 jde o vzdělávání starostů, pracovníků OÚ a MÚ 
(účetní), školení knihovníků, kronikářů a pracovníků škol. 
Informaci o provedené aktualizaci je nutno předložit na řádné Valné hromadě SORP v květnu 
2016. 
Návrh projektu do POV 2016 „Společně pro Písecko:  
Vzdělávání starostů – 2 vzdělávací akce, pracovníků obecních/městských úřadů – 2 
vzdělávací akce, knihovníků – 1 vzdělávací akce, kronikářů – 1 vzdělávací akce 
Propagační činnosti  
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Aktualizace rozvojového dokumentu svazku  
Pořízení výpočetní techniky pro činnost svazku  
Zajištění vedení účetnictví svazku  
Správa webových stránek svazku 
Dále proběhla diskuse nad náklady z POV, např. IT, propagační materiály, vedení účetnictví 
atd. Upozorněno, že se nesmí opakovat chyby z minulých materiálů – na mapě chyběly 
některé obce SORP.  
 
Usnesení 04/02/12/15:  
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o stavu realizace POV 2015.  
2) Rada regionu SORP schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci akce 
„Společně pro Písecko“ do POV JčK 2016 (DT7) a ukládá  tajemníkovi podat žádost o 
dotaci na KÚ JčK v termínu do 31.12.2015.  
3) Rada regionu SORP schvaluje doplnění Strategie rozvoje regionu Písecko o 
strategický cíl Zkvalitnit řízení a činnosti vykonávané obcemi a organizacemi 
zřizovanými obcemi formou vzdělávání vč. Plánovaných projektů / akcí naplňujících 
tento cíl v období 2016 – 2020. 
 
 
5. Kontrola pln ění usnesení Rady regionu a Valné hromady 
Předsedající seznámil přítomné s plněním zadaných úkolů. Úkoly byly splněny. 
 
Usnesení 05/02/12/15: Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o plnění usnesení 
Rady regionu SORP 2.9.2015, 7.10.2015, 4.11.2015, 25.11.2015 a Valné hromady SORP 
4.11.2015. 
 
 
6. Různé 
Centra sdílených služeb – byla zaslána informace od ředitele Kanceláře pro projekty a 
vzdělávání SMO ČR Jaromíra Jecha, že SORP naplnil beze zbytku všechny základní 
podmínky účasti v projektu a budou nás informovat o vývoji projektu. 
Dopis o starostky Města Písku o přípravě nové organizace Destinační management pro rozvoj 
CR. Návrh bude předložen zastupitelstvu města 3.12.2015 nebo v lednu 2016. 
Plán jednání Rady regionu SORP – středy, první týden v měsíci kromě ledna (2.týden). 
V únoru a v květnu v Milevsku. Na 25.5.je  plánována VH, pololetí plán zasedání končí 
8.6.2016. 
RR ukládá tajemníku SORP předat projektovou dokumentaci pro územní řízení pořízenou 
z dotace a příspěvku obce Čížová na základě předávacího protokolu. 
 
Usnesení 06/02/12/15:  
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informace podané k projektu Centra sdílených 
služeb a přípravě organizace destinačního managementu.  
2) Rada regionu SORP bere na vědomí termíny jednání Rady regionu v 1. pololetí 2016 
(13/1, 3/2, 3/3, 6/4,4/5 a 8/6) a termín konání Valné hromady 25.5.2016. 
3) Rada regionu SORP ukládá tajemníku SORP předat projektovou dokumentaci pro 
územní řízení pořízenou z dotace a příspěvku obci Čížová do 31.12.2015 na základě 
předávacího protokolu. 
 
 
2. Revitalizace Orlické nádrže 
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Předsedající seznámil zúčastněné se závěry Rady kraje a jejím usnesením k této záležitosti. 
V usnesení RK není uvedeno datum 30.11.2015 jako termín pro vrácení zálohy příspěvku. 
Byl zmíněn až v dopisu paní radní Tůmové ze dne 5.10.2015. Žádost o prominutí vrácení 
zálohy byla paní radní doručena v pátek 27. listopadu 2015, tedy v termínu do 30.11.2015. 
Tím je kraj ochoten uznat důvody žádosti a nezahájit daňové řízení. 
Dále je v usnesení, že RK nedoporučuje zastupitelstvu kraje prominutí vrácení zálohy.  
Pan Sládek seznámil přítomné s návrhem žádosti o prominutí vrácení zálohy včetně důvodové 
zprávy. O dalším postupu musí rozhodnout svým usnesením VH SORP. 
Dále přítomní diskutovali průběhu a výsledky schůzky s panem hejtmanem dne 1.12.2015. 
Očekáváno bylo vyjádření k usnesením RK. Oficiální žádost pro ZK – byla předána panu 
hejtmanovi, který ji předá členům ZK.  
Diskuse nad dalším postupem: SORP by měl provést vnitřní rozbor, zda-li a jak mohla 
Svazku vzniknout škoda, pokud by mělo dojít k mimořádné splátce a rozhodnutí 
zastupitelstev členských obcí. Pan Radosta se sejde s bývalým předsedou SORP panem 
Jaroslavem Němejcem, aby byly objasněny postupy SORP v letech 2013-2015.  
Diskuse nad novým článkem z Píseckých postřehů 48 ze dne 2.12.2015, kde jsou uvedeny 
lživé informace, zejména o údajné skartaci účetních dokladů. SORP má archivovány veškeré 
doklady, nikdy skartaci neprovedl. Členové rady nechtějí zatím na článek ze strany SORP 
reagovat. V diskusi bylo navrženo získání vyjádření jednotlivých obcí zapojených do projektu 
– jaké mají výstupy (výběrová řízení, PD k územnímu a ke stavebnímu povolení, administrace 
žádosti a veškerý servis SORP apod.), jak realizace probíhala, zda jsou spokojeny 
s odvedenou prací, zpracovat rekapitulaci odvedených činností. Možnost využití jednání 
valných hromad jednotlivých mikrosdružení -svazků (8.12. DSO Milevska, 17.12 DSO SP -
Mirovice, 16.12. DSO MVO-Záhoří) 
 
Usnesení 07/02/12/15:  
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o výsledku podání žádosti o prominutí 
vrácení zálohy radní kraje v termínu 27. listopadu 2015 (pro předejití procesu daňového 
řízení) a o výsledku podané žádosti o prominutí vrácení zálohy zastupitelstvu kraje dne 
1.12.2015 panu hejtmanovi. 
2) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o výsledku jednání Rady kraje dne 19. 
listopadu 2015 pod č. usnesení 1171/2015/RK-75. 
3) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o výsledku jednání předsedy a 
místopředsedů u hejtmana kraje dne 1.12.2015. 
4) Rada regionu ukládá předsedovi a místopředsedovi připravit v ěcnou a důvodovou 
argumentaci provedení rozboru činnosti SORP v každé z 32 obcí pro podání informace 
na mimořádné VH svazku. 
 
 
 
Zapsala: Taťána Mládková 
 
 
 
Ověřil: Slavomír Harbáček 
 
 
                                                                                                      Miroslav Sládek 
                                                                                                      předseda Rady regionu 
                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 


