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  Z Á Z N A M 
z jednání Rady regionu 

dne 6.9.2016 od 13 hod, v obecním sále v Bošovicích u Čížové 

 

Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Mgr. Jaroslav Bouška, Lubomír Málek, Markéta Honzíková, 

Ing. Ivan Radosta, Pavel Souhrada 

Omluveni: Zdeněk Bárta, Slavomír Harbáček, Hana Kašparová 

 

1. Úvod 

Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání Rady 

regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 5 členů). 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra 

Dryeho (dále tajemník) a ověřovatele zápisu p. Pavla Souhradu. 

Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu dle zaslané 

pozvánky. Dále navrhnul do bodu 2 Rozpočtové změny doplnit návrh rozpočtové změny č. 

12/2016 a do bodu Různé zařadit bod smlouva o výpůjčce prostor pro kancelář svazku a 

uzavření dohody o provedení práce s JUDr. Novotným na lektorování semináře pro starosty 

obcí.  

Program: 

1. Úvod  

2. Rozpočtové změny č. 10/2016 a 11/2016 (informace o hlasování per-rollam) a č. 12/2016 

3. Veřejně prospěšné práce  

4. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější  

5. Činnost pracovní skupiny Rady regionu  

6. Centrum společných služeb obcí  

7. Otavská cyklistická cesta  

8. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek  

9. Společně na Písecku - POV 2016  

10. Domácí kompostování na Písecku (kompostéry)  

11. Kontrola plnění usnesení  

12. Různé  

13. Závěr 

Usnesení č. 01/06/09/16: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho                

a ověřovatele zápisu p. Pavla Souhradu a program jednání.  

Hlasování: 5 PRO 0 (v té době přítomných) PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

2. Rozpočtové změny č. 10/2016 a 11/2016 (informace o hlasování per rollam) a č. 

12/2016  

Předsedající seznámil členy Rady regionu o provedeném hlasování per rollam ve věci 

rozpočtových změn č. 10/2016 a 11/2016. Dále předsedající seznámil přítomné s návrhem 

rozpočtové změny č. 12/2016. 

Usnesení č. 02/06/09/16: Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 12/2016. 

Hlasování: 5 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

3. Veřejně prospěšné práce  
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Předsedající informoval o aktuálním stavu projektu VPP - aktuální počet zaměstnanců 149, 

nově uzavřené smlouvy s ÚP (dvě smlouvy od 1.7., dvě smlouvy od 1.8.) a plán na nejbližší 

období. Dále probíhala diskuse ohledně možného prodlužování smluv se zaměstnanci, zatím 

nejsou aktuální informace v této věci od Úřadu práce.   

K jednání se připojil p. Radosta.  

Usnesení č. 03/06/09/16:  

1.) Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP v roce 2016. 

2.) Rada regionu ukládá paní účetní Renatě Krůtové připravit na příští jednání aktuální 

celkový tabulkový přehled uzavřených smluv. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

4. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější 

Předsedající informoval o zpracování návrhu tiskového prohlášení k nápravě dobrého jména 

SORP – finální verze bude předložena valné hromadě, následně po projednání valnou 

hromadou bude zveřejněna. Splácení části příspěvku na projekt Orlicko čistější řádně probíhá. 

Proběhlo dodatečné vyřazení projektové dokumentace ČOV a kanalizace Čížová – Nová Ves, 

Vráž, Branice z evidence majetku svazku.  

Usnesení č. /06/09/16: 

1.) Rada regionu bere na vědomí informaci o zpracování tiskové zprávy k projektu 

Orlicko čistější a ukládá předsedovi předložit zprávu valné hromadě.  

2.) Rada regionu bere na vědomí vyřazení projektové dokumentace ČOV a kanalizace 

Čížová – Nová Ves, Vráž, Branice z evidence majetku svazku.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

5. Činnost pracovní skupiny Rady regionu  

Člen pracovní skupiny I.Radosta informoval o obdržení právního rozboru – posouzení od 

JUDr. Vobra. Pracovní skupina v následujícím období projedná tento dokument a předloží 

Radě regionu na příštím jednání závěry a návrh dalšího postupu vč. podání informace valné 

hromadě.  

Usnesení č. 05/06/09/16: Rada regionu bere na vědomí činnost pracovní skupiny Rady 

regionu a ukládá pracovní skupině předložit na příštím jednání Rady regionu závěrečný 

výstup a doporučení pro jednání valné hromady.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

6. Centrum společných služeb obcí  

Předsedající a tajemník informovali o zahájení činnosti Centra společných služeb (CSS) 

v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR: zahájení činnosti pracovníků (od 1.7. manažer, od 

1.8. specialista), územní působnost CSS Písecko (40 obcí), informace o aktuálních činnostech 

pro obce, dne 6.9. se koná úvodní setkání starostů. Financování – obdržena záloha od SMO na 

předfinancování úvodní fáze projektu. Podány informace o dalších plánovaných činnostech 

CSS.  

Usnesení č. 06/06/09/16: Rada regionu bere na vědomí informace o činnosti Centra 

společných služeb obcí.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

7. Otavská cyklistická cesta 

Předsedající informoval o výsledku dalších jednání ohledně přípravy alternativního vedení 

OCC ve správním území obcí Kestřany a Putim – proběhlo místní šetření ve správním území 

obce Putim, vytipování části úseku v lokalitě „Na soutoku“, zpracování propočtu nákladů, 

zjištění majetkových poměrů. Podány informace o návrhu dalšího postupu jednání s vlastníky 
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dotčeného úseku (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Římskokatolická 

farnost Putim).  

Usnesení č. 07/06/09/16:  

1.) Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu v přípravě propojovacího úseku 

OCC ve správním území obce Putim. 

2.) Rada regionu ukládá předsedovi podat informaci o výsledku dalších jednání Radě 

regionu v listopadu 2016. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

8. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek 

Tajemník informoval o aktuálním stavu realizace projektu. Bylo obdrženo Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace vč. následných dodatků, zálohová platba dosud neproplacena. Během léta 

probíhala průběžná práce realizačního týmu – aktualizace analytické části, příprava 

diskusních skupin, individuálních konzultací s partnery atd. Na přelomu srpna/září proběhlo 7 

seminářů pro ředitele a pracovníky škol na Písecku. Podány informace o dalších plánovaných 

činnostech.  

Usnesení č. 08/06/09/16: Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu realizace 

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

9. Společně na Písecku – POV 2016  

Tajemník informoval o aktuálním stavu realizace projektu. Obdržena smlouva o poskytnutí 

dotace, dne 29.8. uhrazena Krajem schválená dotace 60 tis. Kč. Zbývá uskutečnit 3 vzdělávací 

akce - již naplánovány tyto akce (termín/zaměření): 6.9. seminář pro starosty/zástupce obcí, 

12.10. seminář na téma vedení kroniky obce, 19.10. seminář pro účetní obcí. Dále byla 

diskutována možná témata pro další možná školení v budoucnu.  

Usnesení č. 09/06/09/16: Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu realizace 

projektu Společně na Písecku v rámci POV 2016.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

10. Domácí kompostování na Písecku (kompostéry)  

Tajemník informoval o aktuálním stavu přípravy společného projektu/žádosti o dotaci na 

pořízení domácích kompostérů do členských obcí svazku – proveden průzkum zájmu v obcích 

(zájem 24 obcí), informace o aktuálním stavu přípravy žádosti o dotaci a příloh, obdrženo 

kladné stanovisko kraje k projektu. Podány informace o dalším postupu přípravy žádosti o 

dotaci.  

Usnesení č. 10/06/09/16: Rada regionu SORP schvaluje záměr projektu „Domácí 

kompostování na Písecku“ a ukládá tajemníkovi zajistit včasné podání žádosti o dotaci a 

podat zprávu na příštím jednání Rady regionu.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
 

11. Kontrola plnění usnesení 

Předsedající a tajemník informovali o plnění usnesení z jednání Rady regionu 24.5.2016, 

8.6.2016, 10.6.2016, 28.6.2016 a Valné hromady 14.3.2016 a 25.5.2016.  

Usnesení č. 11/06/09/16: Rada regionu bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady 

regionu a Valné hromady.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

12. Různé 
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Kancelář SORP – záměr přestěhování do větších prostor ve 2. patře budovy čp. 1 na Velkém 

náměstí v Písku, byla podána žádost Městu Písek o výpůjčku části prostor ve 2. patře budovy 

čp.1. Dne 8.9. bude projednáno Radou Města Písku. V případě schválení bude uzavřena 

smlouva o výpůjčce prostor mezi SORP a Městem Písek vč. závazku složení jistoty. Stávající 

kancelář v 1.patře bude v případě schválení žádosti, resp. smlouvy o výpůjčce, uvolněna.  

Usnesení č. 12/06/09/16: Rada regionu pověřuje předsedu podpisem smlouvy o výpůjčce 

prostor ve 2. patře objektu čp. 1, Velké náměstí v Písku, za účelem kanceláří pro činnost 

SORP a podpisem smlouvy o složení jistoty.   

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

Dohoda o provedení práce JUDr. Novotný – informace o uzavření dohody na lektorování 

semináře pro zástupce obcí dne 6.9. 

 

Kontrola čerpání poskytnutého členského příspěvku Města Písku kontrolním výborem města 

– informace o plánované návštěvě členů kontrolního výboru v měsíci září.  

 

Přezkum hospodaření svazku za rok 2016 Krajským úřadem JčK – informace o zahájení dne 

27.9. 

 

Společný projekt na pořízení kontejnerů na tříděný odpad pro členské obce svazku – proveden 

předběžný průzkum zájmu, byl zjištěn zájem od více obcí. Nyní bude proveden průzkum mezi 

obcemi ohledně zjištění zájmu o konkrétní typy kontejnerů a bude zahájena příprava projektu 

a žádosti o dotaci do aktuální výzvy OPŽP.  

Usnesení č. 13/06/09/16: Rada regionu bere na vědomí informace o záměru pořízení 

kontejnerů na tříděný odpad a ukládá tajemníkovi zahájit průzkum zájmu mezi obcemi 

o zapojení do společného projektu a podat zprávu na příštím jednání Rady regionu.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
 

13. Závěr  

Předsedající ukončil jednání v 14.25 hodin.  

 

 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

 

Ověřil: Pavel Souhrada 

 

 

                                                                                                           Miroslav Sládek 

                                                                                                      předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 


