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  Z Á Z N A M 
z jednání Rady regionu 

dne 3.10.2017 od 13 hod, Písek, Velké náměstí 1, zasedací místnost SORP 

 

Přítomni: Zdeněk Bárta, Pavel Souhrada, Mgr. Jaroslav Bouška, Ing. Miroslav Sládek, 

Slavomír Harbáček, Lubomír Málek 

Omluveni: Markéta Honzíková, Ing. Ivan Radosta, 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 6 členů).  

 

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

Dryeho (dále tajemník svazku) a ověřovatele zápisu p. Slavomíra Harbáčka. 

Usnesení č. 01/03/10/17: Rada regionu bere na vědomí určené zapisovatele p. Vladimíra 

Dryeho a ověřovatele zápisu p. Slavomíra Harbáčka. 

Bez hlasování. 

 

Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se 

zaslanou pozvánkou, další návrhy do programu nebyly vzneseny. 

Program: 

1. Úvod  

2. Rozpočtové změny  

3. Veřejně prospěšné práce  

4. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)  

5. Domácí kompostování v obcích na Písecku (kompostéry)  

6. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík  

7. Společné projektové záměry  

8. Pojištění svazku  

9. Různé  

10. Závěr 

Usnesení č. 02/03/10/17: Rada regionu schvaluje program jednání. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

2. Rozpočtové změny 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č. 10/2017 ze dne 15.9.2017 schválené 

předsedou Rady regionu a návrhem rozpočtové změny č. 11/2017. Viz. příloha. 

Usnesení č. 03/03/10/17:  

Rada regionu  

1) bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 10/2017 schválenou předsedou Rady regionu 

dne 15.9.2017,  

2) schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2017 podle předloženého návrhu. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  
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3. Veřejně prospěšné práce 

Podány informace o aktuálním stavu projektu VPP (prodloužení smluv s Úřadem práce č. 

PIA-V-1/2017, PIA-V-2/2017, PIA-V-3/2017, stav zaměstnanců 115). Dále probíhala 

diskuse.  

Usnesení č. 04/03/10/17: Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu 

Veřejně prospěšné práce.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

4. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery) 

Podány informace o aktuálním stavu projektu a dalším postupu činností: vydáno Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, uzavřena smlouva s dodavatelem, domluven předběžný postup distribuce 

do obcí se zástupcem dodavatele, zpracován návrh smlouvy o výpůjčce mezi svazkem a 

obcemi, zpracován prvotní grafický návrh samolepky na koše do domácností na podporu 

třídění odpadů v rámci osvěty řešené v projektu, obdržen finální návrh úvěrové smlouvy na 

předfinancování projektu s Českou spořitelnou a.s. Podány informace k dalšímu postupu 

realizace projektu. 

Usnesení č. 05/03/10/17: Rada regionu bere na vědomí informace o postupu realizace 

projektu „Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko“, schvaluje finální 

podobu znění smlouvy o úvěru č. 10193/17/LCD na financování projektu s Českou 

spořitelnou a.s. a pověřuje předsedu a místopředsedu jejím podpisem.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

5. Projekt Domácí kompostéry 

Podány informace o aktuálním stavu a dalším postupu činností: vydáno Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, možné varianty úhrady faktury za dodávku kompostérů (posečkání 

s úhradou až po proplacení dotace, využití úvěru na předfinancování dotačního podílu, 

příspěvky obcí na spolufinancování projektu uhrazeny). Podány informace k dalšímu postupu 

ukončení a vyúčtování projektu (podání žádosti o proplacení dotace vč. zprávy o realizaci, 

úhrada faktury).   

Usnesení č. 06/03/10/17: Rada regionu bere na vědomí informace o postupu realizace 

projektu „Domácí kompostování v obcích na Písecku“ a pověřuje předsedu a tajemníka 

uskutečnit kroky, které povedou k bezodkladnému proplacení faktury dodavateli 

v řádném termínu, a to formou projednání se Státním fondem životního prostředí ČR.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

6. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík 

Podány informace o projednané žádosti o pozastavení úhrady splátek vratky zálohy na projekt 

„Orlicko čistější“ Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 21.9.2017. Dle Usnesení č. 

402/ZK/17 Zastupitelstvo JčK schvaluje a) vyhovět žádosti o pozastavení splácení dluhu 

odložením následných splátek o 9 měsíců, b) dodatek č. 1 „Dohody o uznání dluhu a 

splátkovém kalendáři“.  

Dále probíhala diskuse ohledně dalšího možného postupu řešení snížení znečistění Údolní 

nádrže Orlík. 

Dále projednán možný postup vůči bývalé radní JčK Heleně Tůmové za šíření pomluvy a 

křivé obvinění svazku z dotačního podvodu, projednán návrh plné moci k právnímu 

zastoupení svazku Mgr. T. Čermákem, advokátem Advokátní kanceláře Kříženecký & 

partneři s.r.o. 
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Usnesení č. 07/03/10/17:  

Rada regionu 

1) bere na vědomí podané informace o výsledku jednání Zastupitelstva Jihočeského 

kraje 21.9.2017, schvaluje Dodatek č. 1 Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři 

a pověřuje předsedu podpisem,   

2) bere na vědomí podané informace o uskutečněném jednání dne 18.9.2017 s Mgr. 

Čermákem, advokátem Advokátní kanceláře Kříženecký & partneři s.r.o., souhlasí 

s uzavřením plné moci advokátní kanceláři a pověřuje předsedu podpisem předložené 

plné moci, 

3) ukládá předsedovi pravidelně informovat členy Rady regionu o uskutečněných 

jednáních a krocích zmocněné advokátní kanceláře.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

7. Společné projektové záměry 

Podány informace o aktuálních připravovaných/možných společných záměrech: 

Segmentové koncepční dokumenty obcí (pasporty) – podány informace o aktuálním stavu 

hodnocení žádosti o dotaci podané do 58.výzvy OP Zaměstnanost (MPSV), předpokládané 

zveřejnění výsledků během listopadu/prosince.  

Program obnovy venkova JčK 2018 – program vyhlášen, podány informace o pravidlech a 

možnosti podání žádosti o dotaci na společný projekt, dohodnuto žádost nebude podána.  

MAP II – podány předběžné informace o přípravě společného projektu a podání žádosti o 

dotaci na pokračování projektu MAP, vyhlášení výzvy se předpokládá v listopadu, dále bude 

projednáno v dalším období.  

Usnesení č. 08/03/10/17: Rada regionu bere na vědomí informace o aktuálních 

připravovaných/možných společných záměrech svazku.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

8. Pojištění svazku 

Projednány nabídky na pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnost na věcech převzatých 

v souvislosti s užíváním nebytových prostor v budově na Velkém náměstí č.p.1 v Písku a 

pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s výkonem činnosti zaměstnanců svazku.  

Pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s užíváním nebytových prostor – smlouva o 

výpůjčce prostor nebytových prostor jako kanceláře v budově na Velkém náměstí č.p.1 

v Písku uzavřená mezi SORP a Městem Písek dne ukládá povinnost svazku předložit kopii 

pojistné smlouvy. Byly získány 3 cenové kalkulace pojištění od ČSOB pojišťovna, a.s. – 

návrh vybrat nejlevnější cenovou kalkulaci za těchto podmínek: limit pojistného plnění 

500 000 Kč, spoluúčast 500 Kč, roční pojistné 1722 Kč.  

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem činnosti 

zaměstnanců svazku – podány informace o provedeném průzkumu trhu, poptávané pojištění 

organizace je ze strany pojišťovacích ústavů pravděpodobně velmi obtížně pojistitelné, bude 

dále ověřováno, případné zjištění nových informací k této věci budou tyto podány v dalším 

období.   

Usnesení č. 09/03/10/17:  

Rada regionu  

1) schvaluje návrh na uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti svazku za 

škodu v souvislosti s užíváním nebytových prostor v budově na Velkém náměstí č.p.1 

v Písku dle obdržené cenové kalkulace č. 1 ČSOB pojišťovna, a.s., limit pojistného 

plnění 500 000 Kč, spoluúčast 500 Kč, roční pojistné 1722 Kč, a pověřuje předsedu jejím 

podpisem,  
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2) bere na vědomí informace o zjištěných možnostech pojištění odpovědnosti svazku za 

škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem činnosti zaměstnanců svazku. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

9. Různé 

Nabídka prezentace služeb firmy Diginex na valné hromadě – nabídka cloudové aplikace pro 

centrální správu informačního kanálu měst a obcí.  

Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 dle provedené kontroly KÚ JčK 

13.9.2017 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Kontrola OSSZ (plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného, v 

důchodovém pojištění) za období 1.1.2015 – 31.8.2017 dle provedené kontroly 19.-20.9.2017 

– nebyly zjištěny nedostatky. 

Veřejné opatrovnictví – námět od starostů vykonávající veřejné opatrovnictví založit „klub 

starostů“ obcí pro sdílení zkušeností.  

 

10. Závěr 

Příští jednání RR: 31.10. výjezdní zasedání Nové Hutě 

 

11. Závěr 

Jednání ukončeno ve 14.45 hodin.  

 

 

Přílohy:  

Rozpočtové opatření č. 10/2017 

Rozpočtové opatření č. 11/2017 

 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

 

Ověřil: Slavomír Harbáček  

 

 

 

                                                                                                           Miroslav Sládek 

                                                                                                      předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 


