
 

 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
ze dne 21.11.2017 od 15 hodin, Dům Kultury Milevsko 

Přítomni: Viz. prezenční listina 

Hosté: Jiří Brožák, Jiří Dráb – Úřad práce Písek; Petr Pešek – DIGINEX Technology s.r.o. 

 

1. Úvod 

Předseda Rady regionu Svazku obcí regionu Písecko (dále SORP) p. Miroslav Sládek (dále 

předsedající) přivítal přítomné zástupce členských obcí na jednání Valné hromady a hosty: 

zástupce firmy Diginex Technology p. Peška a zástupce Úřadu práce v Písku p. Brožáka a p. 

Drába.  

Předsedající následně konstatoval, že v době zahájení v 15 hod Valná hromada není 

usnášeníschopná. V souladu se stanovami konstatoval odročení Valné hromady o 30 minut, 

následně bude svolána náhradní valná hromada. 

Předsedající následně předal slovo zástupci firmy Diginex Technology p. Peškovi, který 

představil nabídku služeb firmy – předvedení systému správy informačního kanálu obce, 

webová řešení pro města a obce (viz. plánovaný bod 2).  

Po ukončení prezentace předsedající poděkoval p. Peškovi a předal slovo zástupcům Úřadu 

práce v Písku p. Brožákovi a p. Drábovi, kteří podali informace k plánovanému bodu 3 – průběh 

veřejně prospěných prací v roce 2017, aktuální stav na trhu práce a nezaměstnanosti v okrese 

Písek (mj. problém s nedostatkem dostupné pracovní síly jak pro zajištění veřejně prospěšných 

prací, tak obecně na trhu práce), aktuální možnosti zaměstnávání pracovníků na VPP v obcích 

a výhled na příští rok. V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) dojde 

z důvodu novely zákona o zaměstnanosti k částečným změnám, např. k zavedení pojmu 

chráněný trh práce, zavedení institutu uznaného zaměstnavatele OZP atd.  Dále byly podány 

informace o realizaci regionálních projektů na podporu zaměstnanosti (Práce a život 

v Jihočeském kraji a Se sousedy), které zaštiťuje krajská pobočka Úřadu práce v Českých 

Budějovicích.  

Na závěr p. Brožák poděkoval za spolupráci se SORP a obcemi při realizaci VPP, předsedající 

také poděkoval za spolupráci s Úřadem práce.  

 

V 15.45 hod předsedající konstatoval zahájení náhradní valné hromady, přítomno 29 zástupců 

členů svazku, náhradní valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných 

členů svazku. Místopředseda Rady regionu SORP p. Ivan Radosta přivítal přítomné.  

 

Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra Dryeho (dále tajemník svazku) a ověřovatele 

zápisu p. Jaroslava Kofroně a p. Jiřího Leška.  

Usnesení č. 16/2017: Valná hromada SORP schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a 

ověřovatele zápisu p. Jaroslava Kofroně a p. Jiřího Leška.  

Hlasování: 29:0:0 

 

Předsedající seznámil přítomné s programem Valné hromady:  

1. Úvod   

2. Nabídka služeb pro obce – prezentace zástupce firmy Diginex  

3. Veřejně prospěšné práce  



4. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017  

5. Zpráva revizní komise  

6. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2017 – složení inventarizační komise 

7. Členské příspěvky na rok 2018 

8. Rozpočet svazku na rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2019 a 2020  

9. Aktualizace vnitřní směrnice svazku – dodatek č. 5  

10. Aktualizace rozvojové strategie svazku  

11. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík  

12. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko 

13. Projekt Domácí kompostování v obcích na Písecku (kompostéry) 

14. Projekt Systém odděleného sběru odpadů pro SORP (kontejnery)  

15. Projekt Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty) 

16. Projekt Otavská cyklocesta Putim 

17. Centrum společných služeb Písecko  

18. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“, pověřenec pro ochranu osobních 

údajů 

19. Různé  

20. Závěr 

Další návrhy k doplnění programu nebyly podány.  

Usnesení č. 17/2017: Valná hromada SORP schvaluje program valné hromady.  

Hlasování: 29:0:0  

 

K již projednaným bodům č. 2 a č. 3 bylo navrženo usnesení.  

Usnesení č. 18/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o nabídce služeb 

podané zástupcem firmy Diginex Technology a o průběhu veřejně prospěšných prací 

v roce 2017.  

Hlasování: 29:0:0  

 

4. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 

Předsedající informoval o zahájení přezkumu hospodaření svazku Krajským úřadem 

Jihočeského kraje dne 13.9.2017 – dle výsledku dílčího přezkumu nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky.  

Usnesení č. 19/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o Zprávě o 

výsledku dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017. 

Hlasování: 29:0:0 

 

5. Zpráva revizní komise 

Předsedkyně revizní komise paní J. Strnadová podala zprávu revizní komise dle uskutečněného 

jednání komise dne 20.11.2017. Viz. příloha.  

Usnesení č. 20/2017: Valná hromada SORP schvaluje dle čl. X odst. 1 písm. b) stanov 

zprávu revizní komise. 

Hlasování: 29:0:0  

 

6. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2017 

Předsedající informoval o povinnosti provést inventarizaci majetku a závazků svazku k 

31.12.2017 a o dalším postupu. Byli navrženi členové inventarizační komise – p.  J.Bláha 

(Drhovle), p. F.Voldán (Předotice), p. M.Mikšíčková (Mirotice).  

Usnesení č. 21/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o postupu 

provedení inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2017. 

Hlasování: 29:0:0  



 

7. Členské příspěvky na rok 2018  

Předsedající podal informace k návrhu navýšení členských příspěvků: stávající výše členského 

příspěvku 4 Kč/obyvatele ročně, v této výši vybírán od roku 2009; narůstá rozsah činnosti 

kanceláře a s tím související provozní náklady; jsou realizovány společné projekty, přičemž 

některé vyžadují zajištění spolufinancování; po ukončení projektu Centra společných služeb 

(spolupráce se Svazem měst a obcí ČR) nutné zajištění min. 1 roku udržitelnosti projektu (1 

úvazek pracovníka kanceláře svazku). Byl proveden průzkum způsobu a výše členského 

příspěvku mezi vybranými DSO, existují značné rozdíly ve výši a způsobu stanovení členského 

příspěvku, nejčastěji využíván příspěvek stanovený jako sazba na obyvatele, dále jsou 

využívány paušál dle velikosti obcí (kategorie obcí dle počtu obyvatel) nebo fixní sazba na obec 

+ stanovená sazba na obyvatele. Rada regionu po projednání doporučuje valné hromadě 

přijmout úpravu výše členského příspěvku na rok 2018 na 6 Kč/obyvatele.  

Dále probíhala diskuse k postupu projednání navýšení členského příspěvku v zastupitelstvech 

obcí, postupu řešení v případě neschválení členského příspěvku zastupitelstvem, k nutnosti 

schvalování příspěvku či zda postačuje podat informaci zastupitelům o navýšení příspěvku, 

předpokládanému postoji větších obcí v regionu k navýšení příspěvku.  

Usnesení č. 22/2017: Valná hromada SORP schvaluje dle čl. X odst. 1 bod g) stanov 

členské příspěvky pro rok 2018 ve výši 6 Kč na obyvatele, splatné v termínu do konce 

dubna 2018.  

Hlasování: 27:0:1 (v té době přítomných) 

 

8. Rozpočet svazku na rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2019 

a 2020 

Účetní svazku paní Alena Lišková informovala o návrhu rozpočtu na rok 2018 a rozpočtovém 

výhledu na roky 2019 a 2020. Návrh rozpočtu byl rozeslán v dostatečném časovém předstihu 

k vyvěšení/zveřejnění na úředních deskách členských obcí svazku. Z důvodu schválení 

navýšení členských příspěvků (viz. bod 7 výše) bude rozpočet navýšen v příjmech o 137 954 

Kč, přičemž schodek rozpočtu bude zajištěný finančními prostředky z minulých let, a obdobně 

bude navýšen rozpočtový výhled v příjmech o 140 000 Kč. Viz. příloha. 

Usnesení č. 23/2017: Valná hromada SORP schvaluje dle čl. X odst. 1 písm. f) stanov 

upravený schodkový rozpočet svazku na rok 2018 ve výši 2 192 954 Kč v příjmové části a 

2 435 000 Kč ve výdajové části, schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky 

z minulých let.  

Hlasování: 28:0:0 (v té době přítomných) 

Usnesení č. 24/2017: Valná hromada SORP schvaluje upravený střednědobý výhled 

rozpočtu svazku na roky 2019 a 2020. 

Hlasování: 28:0:0 (v té době přítomných) 

 

9. Aktualizace vnitřní směrnice svazku – dodatek č. 5  

Předsedající představil návrh dodatku vnitřní směrnice svazku č. 5, kterým je řešeno zvýšení 

nároku na dovolenou zaměstnanců svazku na 5 týdnů v roce, týká se jak zaměstnanců kanceláře, 

tak na veřejně prospěšné práce. Návrh dodatku byl zaslán obcím před jednáním. Viz. příloha. 

Dále probíhala diskuse ohledně stanovení nároku na dovolenou v souvislosti se zákoníkem 

práce: zaměstnanci svazku nespadají do stejné skupiny jako zaměstnanci obcí či úředníci, kteří 

mají nárok na 5 týdnů dovolené, stanovení výše nároku na dovolenou se řídí zákoníkem práce, 

dle něhož je možné stanovit výši dle rozhodnutí zaměstnavatele. 

Usnesení č. 25/2017: Valná hromada SORP schvaluje dle čl. X odst. 1 písm. p) stanov 

dodatek vnitřní směrnice svazku č. 5. 

Hlasování: 27:0:0 (v té době přítomných) 



 

10. Aktualizace rozvojové strategie svazku  

Předsedající informoval o zpracovaném návrhu aktualizace Strategie rozvoje Svazku obcí 

regionu Písecko na období 2018 – 2024, návrh strategie byl zaslán obcím před jednáním. 

Stávající strategie byla zpracována na období 2011 – 2017, vzhledem k existenci velkého 

množství různých strategických dokumentů na území SORP bylo navrhnuto Radou regionu 

zpracovat aktualizaci strategie v úzkém týmu pracovníků kanceláře SORP za pomoci stručných 

výstupů a dat z těchto dílčích strategií a doplnit o nejaktuálnější trendy.  

Navržené prioritní oblasti strategie: 

Priorita 1: Ekonomika, trh práce a vzdělávání  

Priorita 2: Infrastruktura, mobilita a dostupnost 

Priorita 3: Služby, spolupráce, územní soudržnost a cestovní ruch  

Priorita 4: Životní prostředí, přírodní a kulturní dědictví  

K návrhu strategie nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Usnesení č. 26/2017: Valná hromada SORP schvaluje aktualizaci Strategie rozvoje 

Svazku obcí regionu Písecko na období 2018 – 2024. 

Hlasování: 27:0:0 (v té době přítomných) 

 

11. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík  

Předsedající informoval ohledně dalšího možného postupu řešení snížení znečištění Orlické 

přehrady: SORP není finančně schopen řídit celý projekt, může stát pouze v roli partnera a 

iniciátora projektu, je plánována schůzka s generálním ředitelem Povodí Vltavy RNDr. 

Kubalou k této problematice.  

Dále byly podány informace ohledně uzavření dodatku č. 1 Dohody o uznání dluhu a 

splátkovém kalendáři mezi SORP a Jihočeským krajem dne 5.10.2017, kterým bylo dočasně 

pozastaveno splácení dluhu, odložením následných splátek o 9 měsíců.  

Dále předsedající podal informaci, že prostřednictvím advokátní kanceláře byla podána před-

žalobní výzva Ing. Haně Tůmové a Radě Jihočeského kraje (zaměstnavatelská role bývalé radní 

kraje) k omluvě svazku, svazek se dožaduje práva na omluvu způsobenou křivým obviněním z 

dotačního podvodu (dopis obcím 15.7.2015). Dále ocitoval znění dopisu od p. Tůmové 

doručený advokátní kanceláři 8.11.2017, ve kterém p. Tůmová reaguje na výzvu k omluvě 

obdrženou. 

Dále probíhala diskuse k obsahu dopisu p. Tůmové a dalšímu možnému postupu vyžadování 

omluvy, finanční a časové náročnosti případného soudního řízení, stanovisku Rady Kraje k této 

věci. Rada regionu dosud další možný postup v této věci neprojednávala. Bylo dohodnuto 

vyčkat na vyjádření Rady Kraje, poté zvážit další postup a případné finanční nároky.  

 

Usnesení č. 27/2017:  

Valná hromada SORP:  

1) bere na vědomí informaci o uzavřeném dodatku č. 1 Dohody o uznání dluhu a 

splátkovém kalendáři mezi SORP a Jihočeským krajem ze dne 5.10.2017,  

2) bere na vědomí informaci, že SORP nebude hlavní iniciátor projektu Revitalizace 

Orlické nádrže a bude jednat v této věci o dalším postupu s orgány Jihočeského kraje a 

Povodí Vltavy,  

3) ukládá Radě regionu posoudit zaslaným dopisem z 8.11.2017 od p. Tůmové skutečnost 

o omluvě, vyčkat stanovisko Rady Jihočeského kraje k této věci a následně rozhodnout, 

jakým způsobem se v tomto řízení bude dále pokračovat.  

Hlasování: 24:0:1 (v té době přítomných) 

 

12. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko 



Předsedající podal aktuální informace k projektu: projekt MAP byl k 30.6.2017 ukončen, 

15.11.2017 byla zveřejněna výzva MŠMT k  podávání žádostí o dotaci na pokračování a 

implementaci MAP (MAP II) – předpoklad zahájení projektu cca září 2018, zároveň probíhají 

„mezimapové“ aktivity, např. semináře pro pracovníky mateřských škol, pro zřizovatele a 

příspěvkové organizace k tvorbě rozpočtů, aktualizace seznamu investičních záměrů, příprava 

MAP II atd. Podrobné informace k tomuto bodu byly zaslány obcím před jednáním. 

Usnesení č. 28/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o projektu Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání Písecko.  

Hlasování: 25:0:0 (v té době přítomných) 

 

13. Projekt Domácí kompostování v obcích na Písecku (kompostéry)  

Tajemník podal aktuální informace o realizaci společného projektu: bylo pořízeno 1682 ks 

kompostérů do 24 obcí svazku, kompostéry byly rozvezeny do obcí během srpna 2017, dotace 

od poskytovatele dotace (SFŽP) byla proplacena dne 20.10.2017 ve výši 5 653 314,81 Kč (85% 

nákladů projektu), nebylo nutné čerpat úvěr na předfinancování projektu, v další fázi bude 

zpracována závěrečná zpráva o realizaci/vyhodnocení v souladu s podmínkami dotace, bude 

provedena závěrečná publicita, od části obcí budou dovyžádány kopie smluv o výpůjčce mezi 

obcí a občany o výpůjčce kompostérů.   

Usnesení č. 29/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o projektu Domácí 

kompostování v obcích na Písecku.  

Hlasování: 25:0:0 (v té době přítomných) 

 

14. Projekt Systém odděleného sběru odpadů pro SORP (kontejnery)  

Tajemník podal aktuální informace o realizaci společného projektu: bude pořízeno 298 ks 

kontejnerů/nádob na tříděný odpad do 18 obcí svazku, Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno 

dne 11.9.2017, schválená dotace 3 659 716,69 Kč (85% nákladů projektu), smlouva 

s dodavatelem MEVA-CB s.r.o. uzavřena dne 29.9.2017, distribuce kontejnerů/nádob do obcí 

by měla být zahájena ve druhé polovině listopadu.  

Usnesení č. 30/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o projektu Systém 

odděleného sběru odpadů pro SORP.  

Hlasování: 24:0:0 (v té době přítomných) 

 

15. Projekt Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty) 

Tajemník podal aktuální informace o přípravě společného projektu: je plánováno pořídit 122 

koncepčních a strategických dokumentů obcí (především pasporty majetku/infrastruktury obcí) 

pro 31 obcí svazku, na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci v červnu do 58. výzvy OP 

Zaměstnanost, dotace činí 95% nákladů projektu, podány aktuální informace o stavu 

hodnocení, zveřejnění výsledků a rozhodnutí MPSV o schválení dotace se předpokládá 

v prosinci, poté budou podány zapojeným obcím aktuální informace.  

Usnesení č. 31/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o projektu 

Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku.  

Hlasování: 24:0:0 (v té době přítomných) 

 

16. Projekt Otavská cyklocesta Putim 

Předsedající informoval o aktuálním stavu projektu: z původního záměru vybudování části 

Otavské cyklostezky v katastru obcí Kestřany a Putim bylo zredukováno na opravu části 

cyklostezky v katastru obce Putim, na základě rozpočtu nákladů a rozboru majetkoprávního 

stavu se uskutečnila jednání se zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Písek, Obec Putim provedla úpravu pasportu místních komunikací a bude opětovně žádat o 

získání části pozemku před budovou Na soutoku, Zastupitelstvo obce Putim tento postup 



schválilo 16.10.2017, po převedení pozemku na obec nic nebrání v přípravě zadávací 

dokumentace a výběru zhotovitele, svazek připraví smlouvu o spolufinancování této části 

Otavské cyklistické cesty s obcí Putim,  tomu využije alokované finanční prostředky od Nadace 

Jihočeské cyklostezky. 

Usnesení č. 32/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o projektu Otavská 

cyklocesta Putim.  

Hlasování: 24:0:0 (v té době přítomných) 

 

17. Centrum společných služeb Písecko  

Podány základní informace o činnosti Centra společných služeb Písecko (CSS), které funguje 

při svazku v rámci projektu Svazem měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí 

na bázi meziobecní spolupráce“. Před valnou hromadou proběhlo setkání starostů obcí 

spadajících do CSS Písecko, kde byly podány podrobné informace o činnosti CSS a 

diskutovány aktuální náměty pro činnost.   

Usnesení č. 33/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o činnosti Centra 

společných služeb Písecko.  

Hlasování: 24:0:0 (v té době přítomných) 

 

18. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“, pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Podány informace o povinnosti obcí zajistit agendu související s GDPR (evropské nařízení o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů), které nabude účinnosti 25.5.2018, vč. výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Před valnou hromadou proběhlo setkání starostů obcí spadajících do CSS Písecko, kde byla tato 

problematika diskutována. Jedním ze závěrů setkání byl návrh, aby svazek provedl průzkum 

zájmu mezi obcemi o společné zajištění pověřence a analýzy stávajícího stavu nakládání 

s osobními údaji na obcích a v případě dostatečného zájmu provede svazek výběrové řízení na 

společného pověřence, příp. zváží společné řešení přes Svazek. Dále probíhala krátká diskuse 

k tomuto bodu.  

Usnesení č. 34/2017:  

Valná hromada SORP  

1) bere na vědomí Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a z toho vyplývající 

povinnost obcí zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů,  

2) ukládá Radě regionu podat členským obcím informaci o postupu přípravy analýzy 

stávajícího stavu nakládání s osobními údaji a výkonu pověřence pro ochranu osobních 

údajů nejpozději do února 2018,   

3) zmocňuje Radu regionu posoudit možnosti postupu zajištění výkonu pověřence a 

provést průzkum zájmu mezi obcemi o zajištění společného pověřence.   

Hlasování: 23:0:0 (v té době přítomných) 

 

19. Různé  

Předsedající podal informace o iniciativě DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko ke změně 

zákona o střetu zájmů a vyzval k možnému připojení k této iniciativě. Iniciativa navrhuje 

změnu zákona minimálně v bodech vyjmutí neuvolněných členů zastupitelstva obce z kategorie 

veřejných funkcionářů - politiků, a změně režimu v nahlížení na oznámení, podávaná veřejnými 

funkcionáři - politiky, a to ze současného nahlížení bez předchozí žádosti na nahlížení na 

základě žádosti stejně tak, jako je tomu v současné době u veřejných funkcionářů - nepolitiků. 

Dále probíhala diskuse k tomuto bodu (otázka smysluplnosti povinnosti podávat oznámení 

neuvolněnými veřejnými funkcionáři, nové povinnosti od 1.9.2017 – mj. zveřejňovat oznámení 



neuvolněných veřejných funkcionářů bez předchozí žádosti atd.), přítomní se shodli na podpoře 

a připojení k iniciativě.    

Usnesení č. 35/2017: Valná hromada SORP bere na vědomí iniciativu DSO Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, podporuje ji, připojuje se k Prohlášení obcí a dobrovolných 

svazků obcí iniciovanému DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a ukládá předsedovi 

podepsat prohlášení.  

Hlasování: 23:0:0 (v té době přítomných) 

 

Pan P. Souhrada (Bernartice) upřesnil po dohodě se zástupcem firmy Diginex Technology (viz. 

bod 2) orientační náklady za služby firmy a dále informoval o plánované opravě Podolského 

mostu, jejíž zahájení je plánováno cca do dvou let. Dále probíhala diskuse k tomuto bodu 

(rozsah opravy, uzavření mostu pro dopravu, dlouhé objízdné trasy atd.).  

 

20. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 17.30 hod.  

 

 

Přílohy:  

Záznam z jednání revizní komise 20.11.2017 

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 

Dodatek vnitřní směrnice č. 5  

 

 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

Ověřili:  

 

 

………………………… 

Jaroslav Kofroň  

 

 

 

………………………… 

Jiří Lešek  

 

 

 

……………………………… 

Miroslav Sládek 

Předseda Rady regionu SORP 


