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Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
ze dne 13.12.2018 od 15 hodin, Pivovarský dvůr Zvíkov, Zvíkovské Podhradí 

Přítomni: Viz. prezenční listina 

Hosté: Jiří Brožák, Jiří Dráb – Úřad práce Písek; Jiří Hladký  

Omluveni: Viz. prezenční listina 

 

1. Úvod 

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

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

konstatoval, že Valná hromada není usnášeníschopná (přítomno 33 zástupců členských obcí). 

V souladu se stanovami konstatoval odročení Valné hromady o 30 minut, následně bude 

svolána náhradní valná hromada. 

M.Sládek dále přivítal p. Jiřího Hladkého, který krátce informoval o připravované knize o 

zajímavých historických kamenných objektech na Písecku. Paní Markéta Honzíková 

(Zbelítov) informovala o zájmu regionu Milevska o připravovanou knihu (300 ks město 

Milevsko, 100 ks ostatní obce Svazku obcí Milevska). M.Sládek poděkoval J. Hladkému za 

podané informace.  

Dále byli přivítáni zástupci Úřadu práce v Písku p. Jiří Brožák a p. Jiří Dráb v rámci 

spolupráce na projektu Veřejně prospěšné práce (dále VPP). J. Brožák poděkoval starostům 

za dosavadní spolupráci a informoval krátce o aktuální situaci na trhu práce v okrese Písek, 

ohledně VPP na rok 2019 dosud nejsou známy podmínky na příští rok. J. Dráb informoval o 

stavu pracovní síly a volných pracovnících na trhu práce a aktuálních projektech Úřadu práce 

na podporu zaměstnanosti. Předsedající poděkoval zástupcům ÚP za dosavadní spolupráci.   

M.Sládek následně informoval o stávajícím zastoupení okresu Písek v orgánech Jihočeského 

vodárenského svazu (JVS): představenstvo - Miroslav Sládek – do 19.5.2020, dozorčí rada – 

Tomáš Franců, Ivan Radosta, Tomáš Korejs – do 19.5.2019, a povinnosti delegovat zástupce 

okresu na valnou hromadu JVS v květnu 2019.  

I. Radosta (Milevsko) informoval o zájmu zastupitele města p. Polaneckého o členství 

v dozorčí radě, složení dozorčí rady bude projednáno na valné hromadě JVS dne 13.5.2019.  

M.Sládek informoval o postupech volby a působení zástupců okresu v orgánech JVS.  

T. Korejs (Čížová) informoval o předmětu činnosti JVS a požádal přítomné o svou podporu 

při volbě zástupců okresu Písek do dozorčí rady, s ohledem na předchozího působení 

v dozorčí radě a zkušenostech v dané oblasti.  

M.Sládek na závěr konstatoval, že zastoupení okresu Písek v orgánech JVS bude zařazeno do 

programu valné hromady do bodu Různé.   

V 15.35 hod M.Sládek konstatoval zahájení náhradní valné hromady, přítomno 34 zástupců 

členských obcí, náhradní valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných 

zástupců členských obcí svazku.  

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání valné hromady: M.Sládek navrhl jako 

zapisovatele p. Vladimíra Dryeho (tajemník svazku) a jako ověřovatelky zápisu paní Evu 

Hospaskovou (Varvažov) a paní Miloslavu Brožkovou (Olešná).  

Usnesení č. 15/2018: Valná hromada SORP schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho 

a ověřovatelky zápisu paní Evu Hospaskovou a paní Miloslavu Brožkovou. 

Hlasování: Pro 32, Proti 0, Zdržel se 2 
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Složení volební komise: Dle volebního řádu Valné hromady SORP řídí volby na jednání 

3členná volební komise. M. Sládek navrhl jako členky volební komise paní Renatu Krůtovou, 

paní Alenu Liškovou a paní Lenku Nedošínskou. Navržené kandidátky souhlasily s nominací. 

Jako předsedkyně komise byla navržena L. Nedošínská.  

Usnesení č. 16/2018: Valná hromada SORP schvaluje členy volební komise ve složení 

paní Lenka Nedošínská (předsedkyně), paní Renata Krůtová a paní Alena Lišková.  

Hlasování: Pro 34, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Program jednání valné hromady: M.Sládek seznámil přítomné s programem jednání valné 

hromady v souladu s pozvánkou a podklady zaslanými členským obcím. Další návrhy nebyly 

podány.  

Program: 

1. Úvod   

2. Představení Svazku obcí regionu Písecko 

3. Veřejně prospěšné práce  

4. Volby orgánů svazku – Rada regionu, předseda a místopředseda Rady regionu, revizní 

komise 

5. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018  

6. Zpráva revizní komise  

7. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2018 – složení inventarizační komise 

8. Členské příspěvky na rok 2019 

9. Rozpočet svazku na rok 2019, Střednědobý rozpočtový výhled svazku na roky 2020 a 

2021  

10. Centrum společných služeb obcí Písecko (CSS)  

11. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II (MAP II)  

12. Projekt Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (Pasporty) 

13. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík 

14. Různé  

15. Závěr 

Usnesení č. 17/2018: Valná hromada SORP schvaluje program jednání valné hromady. 

Hlasování: Pro 34, Proti 0, Zdržel se 0 

 

2. Představení Svazku obcí regionu Písecko 

V.Drye podal základní informace o SORP a jeho činnosti: 72 členských obcí, pokrývá téměř 

celé území bývalého okresu Písek, představeni stávající zaměstnanci svazku, podány 

informace o financování svazku (vícezdrojové; příjmy: externí příspěvky (ÚP, SMO ČR), 

dotace (společné projekty), řádné/mimořádné členské příspěvky od obcí, příjmy za služby; 

výdaje na jednotlivé řešené agendy/projekty), podány informace o výši příjmů a výdajů 

svazku za rok 2017), hlavní činnosti v roce 2018:  

Zaměstnávání obyvatel obcí na veřejně prospěšné práce (VPP) vč. vedení agendy související 

se zaměstnáváním těchto pracovníků – blíže viz. úvod a další bod jednání.  

Centrum společných služeb obcí Písecko (CSS) – blíže viz. další bod jednání.  

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II (MAP II) - blíže viz. další bod 

jednání.  

Projekt Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (Pasporty) – blíže viz. další 

bod jednání.  

Usnesení č. 18/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o SORP a jeho 

činnosti. 

Hlasování: Pro 34, Proti 0, Zdržel se 0 



 3 

 

3. Veřejně prospěšné práce  

M.Sládek podal návrh na zvýšení sazby za vedení agendy související se zaměstnáváním osob 

na VPP na 600 Kč/osoba/měsíc s účinností od 1.1.2019. Jedná se o mimořádný členský 

příspěvek na činnost svazku. Stávající výše příspěvku je 450 Kč/osoba/měsíc, v této výši je 

vybírán od roku 2013, narůstá rozsah exekučních řízení u zaměstnanců VPP, od roku 2017 

vzhledem k poklesu nezaměstnanosti na trhu práce dochází k úbytku dostupné pracovní síly, a 

tím i k poklesu počtu pracovníků VPP, vybrané příspěvky negenerují dostatečné finance na 

pokrytí mzdových nákladů na mzdovou účetní. Předsedající vybídl přítomné k vyjádření se 

k návrhu, jiné návrhy/připomínky nebyly podány.  

Usnesení č. 19/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o průběhu 

projektu Veřejně prospěšné práce a schvaluje navýšení mimořádného členského 

příspěvku na činnost svazku při vedení agendy zaměstnávání osob na veřejně prospěšné 

práce ve výši 600 Kč/osoba/měsíc s účinností od 1.1.2019. 

Hlasování: Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 (v té době přítomných) 

 

4. Volby orgánů svazku – Rada regionu, předseda a místopředseda Rady regionu, 

revizní komise 

M.Sládek představil složení stávající Rady regionu a revizní komise, poděkoval členům Rady 

regionu za práci v uplynulém období a informoval o návrhu na složení nové Rady regionu.   

Rada regionu navrhuje tento seznam kandidátů na členy Rady regionu na období 2018 - 2022: 

Tomáš Korejs – obec Čížová (předseda DSO severního Písecka), Lubomír Málek – obec 

Kestřany, Slavomír Harbáček – obec Smetanova Lhota, Ivan Radosta – město Milevsko, 

Pavel Souhrada – městys Bernartice, Markéta Honzíková – obec Zbelítov (předsedkyně 

Svazku obcí Milevska), Petr Kápl – obec Záhoří (předseda DSO mezi Vltavou a Otavou), 

Jana Študentová – obec Tálín (předsedkyně DSO Blanicko-otavského), Petr Hladík – 1. 

místostarosta města Písku. 

Josef Čišecký (Boudy) podal návrh na nominaci M.Sládka do Rady regionu.  

J. Študentová uvedla, že se vzdává se nominace, z důvodu omezených časových kapacit, za 

DSO Blanicko-otavského regionu navrhuje do Rady regionu nepřítomnou paní Pavlu 

Poláčkovou (Skály), která souhlasila s nominací.   

P. Hladík vznesl dotaz, zda je možné, aby kandidovala do Rady regionu osoba, která není 

v žádném orgánu obce.  

M. Sládek odpověděl, že tuto možnost ověřoval u JUDr. Průši, dle jeho vyjádření je to možné.   

S. Harbáček vyjádřil názor, že ve volených orgánech svazku by měl být pouze určený 

zástupce členské obce.  

I. Radosta informoval o jednání Rady regionu, kde byl mj. projednáván možný kandidát na 

předsedu: ze stávající Rady regionu nemá kromě M.Sládka nikdo další zájem o tuto funkci, 

podána informace o jednání se starostkou města Písku ohledně zástupce města do orgánů 

SORP, ocenil činnost M.Sládka ve funkci předsedy v uplynulém období, uvedl že P. 

Souhrada (nepřítomen) podmínil účast v Radě regionu volbou předsedy M. Sládka. 

Jaroslav Kofroň (Božetice) vznesl dotaz, zda musí mít Rada regionu striktně 9 členů.  

M. Sládek odpověděl, že dle stanov svazku se Rada regionu skládá z 9 členů.  

L. Málek uvedl, že netrvá na své nominaci do Rady regionu, je připraven vzdát se mandátu.  

T. Korejs uvedl, že bychom měli mít jistotu, zda skutečně může být M.Sládek členem Rady 

regionu a předsedou a požádal M. Sládka o vyjádření. 

M. Sládek přečetl dle svého materiálu dotaz podaný JUDr. Průšovi a jeho odpověď.  

M. Honzíková uvedla, že se domnívá, že ve volených orgánech by měl být zvolený zástupce 

obce a oslovila P. Hladíka ohledně jeho postoje k této věci a případné nominaci na funkci 

předsedy.  
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P. Hladík uvedl, že si dokáže představit, že zastupitelstvo deleguje zvoleného zástupce 

členské obce; varianta že by obec Kestřany (citováno v materiálu M. Sládka) pověřila 

nezvoleného zástupce obce, se mu nejeví vhodná.  

L. Málek vysvětlil návrh vzdání se mandátu, nejednalo se o variantu zastupování obce 

Kestřany nezvoleným zástupcem obce, o této variantě neuvažoval.  

P. Hladík doplnil, že se neobává funkce předsedy, přijímá zodpovědnost z pozice zástupce 

největší zúčastněné obce ve svazku, město má silnou vyjednávací schopnost a přispívá do 

svazku nejvyšší částkou, ctí zásadu zdravého selského rozumu, má osobní vazbu na svazek 

s ohledem na dřívější pracovní působení manželky ve svazku.  

M.Sládek následně v 16.45 hod navrhl přestávku 5 minut, proběhne porada stávající Rady 

regionu.  

 

Jednání bylo zahájeno po přestávce v 16.55 hod.  

T. Korejs navrhl L.Málka do Rady regionu za DSO Severního Písecko a způsob volby Rady 

regionu aklamací (veřejné hlasování).   

M.Sládek připomněl klíč k uspořádání zastoupení měst a DSO v Radě regionu – snaha o 

poměrné zastoupení.  

P. Hladík navrhl, že by se měli navržení zástupci obcí/DSO do Rady regionu sami rozhodnout 

ohledně nominace.  

M.Sládek zrekapituloval aktuální návrh kandidátů do Rady regionu: P. Poláčková (DSO 

BOR), P.Kápl (DSO MVO), M.Honzíková, P.Souhrada (SOM), I.Radosta (Milevsko), 

P.Hladík (Písek), S.Harbáček, T.Korejs, L.Málek, M.Sládek (DSO SP).  

I. Radosta také zmínil vhodný klíč k uspořádání Rady regionu - poměrné zastoupení 

svazků/měst v Radě regionu.  

T. Korejs navrhl volbu Rady regionu abecedně a uvedl, že M. Sládek není nominován za DSO 

SP, ale starostou obce Boudy.   

M.Sládek uvedl, že dle stanov při volbě orgánů svazku probíhá zpravidla tajné hlasování, 

pokud valná hromada neurčí jinak. Následně navrhl v návaznosti na předchozí návrh T. 

Korejse způsob hlasování ve věci volby Rady regionu aklamací.  

 

Návrh usnesení č. 20/2018: Valná hromada SORP určuje volbu Rady regionu aklamací.  

Hlasování: Pro 13 (z 32 v té době přítomných)  

Návrh usnesení nebyl schválen, vzhledem k nedosažení většiny hlasů přítomných 

zástupců členských obcí.  

 

M.Sládek informoval, že volba Rady regionu proběhne tajným hlasováním, upřesnil postup 

hlasování a vyzval volební komisi k zajištění hlasování. 

Následně byly zástupcům členských obcí rozdány hlasovací lístky k doplnění jmen kandidátů 

do Rady regionu.  

M.Sládek přečetl jména kandidátů: Tomáš Korejs, Lubomír Málek, Slavomír Harbáček, 

Miroslav Sládek, Ivan Radosta, Pavel Souhrada, Markéta Honzíková, Petr Kápl, Pavla 

Poláčková, Petr Hladík, a upřesnil vhodný postup označení kandidátů na hlasovacím lístku.  

Následně přítomní zástupci členských obcí provedli hlasování formou označení kandidátů na 

hlasovacím lístku a odevzdali označené hlasovací lístky do hlasovací urny. V 17.05 hod 

volební komise zahájila kontrolu hlasovacích lístků a sčítání hlasů.  

M.Sládek navrhl pokračovat v jednání valné hromady dle schváleného programu, po sečtení 

hlasů bude jednání vráceno k tomuto bodu.   

 

5. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018  
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Účetní svazku paní Alena Lišková informovala o zahájení přezkumu hospodaření svazku 

Krajským úřadem Jihočeského kraje dne 29.10.2018. Byly zjištěny chyby a nedostatky méně 

závažného charakteru. Viz. příloha. Paní Lišková podala vysvětlení k výsledku přezkumu a 

provedených nápravných opatřeních. 

Usnesení č. 21/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o Zprávě o 

výsledku dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018. 

Hlasování: Pro 31, Proti 0, Zdržel se 0 (v té době přítomných) 

 

6. Zpráva revizní komise 

V.Drye podal v zastoupení nepřítomných členů revizní komise zprávu revizní komise dle 

zápisu z jednání komise dne 26.11.2018. Viz. příloha.  

Usnesení č. 22/2018: Valná hromada SORP schvaluje dle čl. X odst. 1 písm. b) stanov 

zprávu revizní komise. 

Hlasování: Pro 31, Proti 0, Zdržel se 0 (v té době přítomných) 

 

7. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2018 – složení inventarizační 

komise 

M.Sládek informoval o povinnosti provést inventarizaci majetku a závazků svazku k 

31.12.2018 a o dalším postupu. Rada regionu navrhuje tento seznam kandidátů na členy 

inventarizační komise: Jiří Bláha – obec Drhovle, Petr Matouš – obec Putim a Jan Mára – 

obec Orlík nad Vltavou. Navržení kandidáti souhlasili s nominací.  

Usnesení č. 23/2018: Valná hromada SORP schvaluje členy inventarizační komise ve 

složení Jiří Bláha, Mgr. Petr Matouš, Jan Mára a bere na vědomí informace o postupu 

provedení inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2018 s vyhotovením 

inventarizační zprávy do 16.1.2019.  

Hlasování: Pro 29, Proti 0, Zdržel se 2 (v té době přítomných) 

 

8. Členské příspěvky na rok 2019  

Rada regionu navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků na rok 2019 ponechat v 

nezměněné výši, tj. 6 Kč na obyvatele. 

P. Hladík vznesl dotaz, zda zvýšený příspěvek od roku 2018 je kvůli splácení dluhu vratky 

příspěvku na projekt Orlicko čistější.  

M.Sládek odpověděl, že nikoli, kancelář SORP generuje příjmy z činnosti pro obce na 

splácení dluhu.  

Usnesení č. 24/2018: Valná hromada SORP schvaluje dle čl. X odst. 1 bod g) stanov 

členské příspěvky pro rok 2019 ve výši 6 Kč na obyvatele, splatné v termínu do konce 

dubna 2019.  

Hlasování: Pro 31, Proti 0, Zdržel se 0 (v té době přítomných) 

 

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

2021 

A. Lišková informovala o návrzích rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu 

na roky 2020 a 2021 a v návaznosti na výsledek přezkumu hospodaření svazku (viz. bod 

jednání č. 5) návrhu dodatku střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2019. Viz. příloha. 

Tyto dokumenty byly zaslány dne 23.11.2018 ke zveřejnění na úředních deskách obcí. Dále 

podrobněji informovala o návrhu rozpočtu svazku na rok 2019 a aktuálním stavu finančních 

prostředků ve vazbě na realizované projekty. Nebyly vzneseny připomínky. 

Usnesení č. 25/2018: Valná hromada SORP schvaluje dle čl. X odst. 1 písm. f) stanov 

schodkový rozpočet svazku na rok 2019 ve výši 8 805 000 Kč v příjmové části a 9 927 
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000 Kč ve výdajové části, schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky 

z minulých let.  

Hlasování: Pro 30, Proti 0, Zdržel se 1 (v té době přítomných) 

Usnesení č. 26/2018: Valná hromada SORP schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 

svazku na roky 2020 a 2021. 

Hlasování: Pro 30, Proti 0, Zdržel se 1 (v té době přítomných) 

Usnesení č. 27/2018: Valná hromada SORP schvaluje dodatek střednědobého výhledu 

rozpočtu na rok 2019. 

Hlasování: Pro 30, Proti 0, Zdržel se 1 (v té době přítomných) 

 

M. Sládek informoval o obdržení výsledku sčítání hlasů v tajném hlasování ve volbě Rady 

regionu od volební komise, program jednání se vrací zpět do bodu 4.  

 

M.Sládek následně informoval o výsledku voleb:   

Počet vydaných hlasovacích lístků: 32  

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 32 

Počet neplatných hlasovacích lístků: 1  

Počet získaných hlasů u každého kandidáta: Tomáš Korejs – 28, Lubomír Málek – 28, 

Slavomír Harbáček – 28, Miroslav Sládek – 11, Ivan Radosta – 31, Pavel Souhrada – 31, 

Markéta Honzíková – 31, Petr Kápl – 30, Pavla Poláčková – 28, Petr Hladík – 28.  

Usnesení č. 28/2018: Valná hromada SORP volí dle čl. X odst. 1 písm. c) Stanov Radu 

regionu ve složení: ing. Tomáš Korejs, Lubomír Málek, Slavomír Harbáček, ing. Ivan 

Radosta, Pavel Souhrada, Markéta Honzíková, Petr Kápl, Pavla Poláčková, ing. Petr 

Hladík.  

Hlasování: Pro 31, Proti 0, Zdržel se 0 (v té době přítomných) 
 

M.Sládek vyzval přítomné k podání návrhů kandidátů na předsedu Rady regionu.  

S. Harbáček navrhl p. Petra Hladíka, který kandidaturu přijal. Další návrhy nebyly podány.  

 

M.Sládek vznesl dotaz ohledně postupu volby předsedy a místopředsedů, z pléna byly podány 

návrhy na způsob volby aklamací.   

Usnesení č. 29/2018: Valná hromada SORP určuje volbu předsedy a místopředsedů 

Rady regionu aklamací.  

Hlasování: Pro 31, Proti 0, Zdržel se 0 (v té době přítomných) 

 
Návrh na funkci předsedy Rady regionu: Petr Hladík 

Hlasování: Pro 30, Proti 0, Zdržel se 1 (v té době přítomných) 

Usnesení č. 30/2018: Valná hromada SORP volí dle čl. X odst. 1 písm. c) Stanov 

předsedou Rady regionu pana ing. Petra Hladíka.  

 

M.Sládek oslovil p. Hladíka ohledně předání vedení jednání. P. Hladík požádal M. Sládka, 

aby ve vedení jednání pokračoval.  

 

M.Sládek vyzval přítomné zástupce členských obcí k podání návrhů kandidátů na 

místopředsedy Rady regionu. V uplynulém funkčním období byli ve funkci 1. a 2. 

místopředseda.  

M. Honzíková navrhla na funkci 1. místopředsedy Rady regionu p. Ivana Radostu, který 

kandidaturu přijal. Další návrhy nebyly podány.    

Hlasování o návrhu na funkci 1.místopředsedy Rady regionu: Ivan Radosta 

Hlasování: Pro 30, Proti 0, Zdržel se 1 (v té době přítomných) 
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Usnesení č. 31/2018: Valná hromada SORP volí dle čl. X odst. 1 písm. c) Stanov 1. 

místopředsedou Rady regionu pana ing. Ivana Radostu.  

 

Bohuslav Bartůněk (Kučeř) navrhl na funkci 2. místopředsedy Rady regionu p. Pavla 

Souhradu (nepřítomen). Další návrhy nebyly podány. V diskusi bylo dohodnuto hlasování o 

návrhu i přes nepřítomnost kandidáta na jednání.  

Hlasování o návrhu na funkci 2.místopředsedy Rady regionu: Pavel Souhrada  

Hlasování: Pro 31, Proti 0, Zdržel se 0 (v té době přítomných) 

Usnesení č. 32/2018: Valná hromada SORP volí dle čl. X odst. 1 písm. c) Stanov 2. 

místopředsedou Rady regionu pana Pavla Souhradu.  

 

Následně bylo přistoupeno k volbě revizní komise SORP.  

Rada regionu navrhuje tento seznam kandidátů na členy Revizní komise: Pavel Kosík – obec 

Kostelec nad Vltavou (za předsedu), Martina Mikšíčková – město Mirotice a ing. Petr Kalina 

– obec Dobev. Navržení kandidáti souhlasili s nominací. V diskusi bylo dohodnuto společné 

hlasování o všech kandidátech najednou.  

Hlasování o návrhu na složení revizní komise: Pavel Kosík (za předsedu), Martina 

Mikšíčková a ing. Petr Kalina.  

Hlasování: Pro 31, Proti 0, Zdržel se 0 (v té době přítomných) 

Usnesení č. 33/2018: Valná hromada SORP volí dle čl. X odst. 1 písm. d) Stanov revizní 

komisi ve složení Pavel Kosík (předseda), Martina Mikšíčková a ing. Petr Kalina.  

 

Dále bylo pokračováno v jednání valné hromady dle schváleného programu.  

 

10. Centrum společných služeb obcí Písecko (CSS) 

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“. Hlavní činnosti: poradenství obcím v oblasti legislativy a 

chodu obcí, projektové/dotační poradenství pro obce a jejich příspěvkové organizace, 

zpracování a administrace žádostí o dotace pro obce/SORP, zpracování zadávacích 

dokumentací a administrace výběrových/zadávacích řízení pro obce/SORP, příprava a 

realizace společných projektů, výkon pověřence pro ochranu osobních údajů v oblasti GDPR 

pro obce a školy. Před valnou hromadou proběhlo setkání starostů obcí spadajících do CSS 

Písecko, kde byly podány podrobnější informace o činnosti CSS. Dle předběžných informací 

SMO ČR bude možné zapojení do projektu prodloužit do 12/2019.  

Usnesení č. 34/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o činnosti Centra 

společných služeb Písecko.  

Hlasování: Pro 26, Proti 0, Zdržel se 0 (v té době přítomných) 

 

11. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II (MAP II )  

Podány aktuální informace k realizaci projektu: projekt navazuje na předchozí projekt MAP 

realizovaný svazkem v letech 2016 – 2017, cílem projektu je udržet a dále rozvíjet a 

prohlubovat zahájenou spolupráci a komunikaci účastníků MAP na Písecku a podporovat tak 

zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, v projektu budou probíhat 

také aktivity spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické 

gramotnosti, inkluzivního vzdělávání, polytechnického vzdělávání a rozvoje digitálních 

kompetencí, do těchto aktivit se zapojí jak vedení škol se svými pedagogy, tak děti, žáci, 

jejich rodiče i široká veřejnost, doba trvání projektu 1.9.2018 - 31.8.2022, financováno v 

rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podrobné informace k tomuto bodu 

byly zaslány obcím před jednáním. 



 8 

Usnesení č. 35/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o projektu Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II.  

Hlasování: Pro 26, Proti 0, Zdržel se 0 (v té době přítomných) 

 

12. Projekt Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (Pasporty) 

Podány aktuální informace k realizaci projektu: v projektu bude pořízeno 126 koncepčních a 

strategických dokumentů (především pasporty majetku obcí) pro 30 obcí svazku, doba trvání 

projektu 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020 (aktuálně je podána poskytovateli dotace žádost o 

prodloužení projektu do 6/2020 z důvodu prodloužení zadávacího řízení na Plán udržitelné 

zeleně a Plán udržitelné mobility města Písek), financováno v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, v rámci zadávacích řízení byli vybráni zpracovatelé pro 124 dokumentů (v 

současné době probíhá zadávací řízení na poslední 2 dokumenty pro město Písek, je již 

hotový pasport mobiliáře a drobných sakrálních staveb obce Čížová a probíhají práce na 

ostatních dokumentech.  

Předložen návrh postupu převedení hotových pasportů na jednotlivé obce vč. základních 

pravidel spolupráce mezi svazkem a obcemi při zpracování dokumentů na základě smlouvy o 

spolupráci mezi SORP a obcí. Viz. příloha. 

Spolufinancování projektu ve výši 5% spoluúčasti je navrženo formou mimořádného 

členského příspěvku stanoveného na základě skutečné pořizovací ceny dokumentů pro 

jednotlivé obce a dále dle výše mzdových a nepřímých nákladů projektu a ceny za zpracování 

žádosti o dotaci na společný projekt dle ceníku svazku (stanovení poměrově dle podílu 

pořizovacích nákladů na dokumenty pro jednotlivé obce). Konkrétní výše mimořádných 

členských příspěvků bude stanovena po ukončení zadávacího řízení na zpracování dokumentů 

pro město Písek, cca v lednu 2019.  

P. Hladík vznesl dotaz, zda je v pořádku, když není finanční příspěvek součástí smlouvy o 

spolupráci.  

V.Drye vysvětlil, že dle předchozích zkušeností a konzultací s právníky je vhodnější 

příspěvek řešit odděleně mimo smlouvu, byla zvažována také varianta samostatné smlouvy o 

poskytnutí příspěvku, dle předchozích zkušeností při spolufinancování společných projektů 

byla navržena forma žádosti o mimořádný členský příspěvek. M. Honzíková podpořila formu 

mimořádného příspěvku.  

Usnesení č. 36/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o projektu 

Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku a schvaluje navržený postup 

spolupráce s obcemi při realizaci projektu na základě smlouvy o spolupráci a způsob 

spolufinancování projektu formou úhrady mimořádného členského příspěvku obcemi 

zapojenými do projektu, tabulka s jednotlivými mimořádnými členskými příspěvky 

bude zaslána obcím společně se smlouvou o spolupráci do konce února 2019.  

Hlasování: Pro 25, Proti 0, Zdržel se 0 (v té době přítomných) 

 

13. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík 

M.Sládek informoval o historii projektu Revitalizace Orlické nádrže, byly mj. zpracovány 

projektové dokumentace na vodohospodářskou infrastrukturu obcí pro 32 obcí, zrekapituloval 

postup Jihočeského Kraje při vyúčtování příspěvku, a následný postup svazku (ustanovení 

škodní komise, stanovisko externího právníka atd.), trestní řízení vůči statutárním zástupcům 

působícím ve svazku v období čerpání příspěvku, aktuální stav splácení dluhu vratky 

příspěvku, postup svazku vůči Jč Kraje za uplynulé období ve věci splácení dluhu. Dle 

telefonické informace od P. Souhrady, člena zastupitelstva Jč kraje, na dnešním jednání 

Zastupitelstvo Jč kraje schválilo dodatek dohody k prodloužení splácení dluhu o 9 měsíců. 

Dodatek viz. příloha.  
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M.Sládek dále informoval, že Jč kraj ve spolupráci se Středočeským krajem připravují Studii 

proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík. 

Usnesení č. 37/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informaci o projektu 

Realizace opatření ke snížení znečištění Údolní nádrže Orlík, o spolupráci Jihočeského 

kraje se Středočeským krajem na přípravě Studie proveditelnosti opatření ke snížení 

dotace fosforu do vodního díla Orlík, schvaluje návrh dodatku č. 2 Dohody o uznání 

dluhu a splátkovém kalendáři s Jihočeským krajem a pověřuje předsedu Rady regionu 

uzavřením tohoto dodatku.  

Hlasování: Pro 24, Proti 0, Zdržel se 1 (v té době přítomných) 

 

14. Různé  

Zastoupení okresu Písek v orgánech JVS – viz. informace a diskuse v úvodu jednání valné 

hromady.  

M.Sládek předložil návrh usnesení k tomuto bodu:  

Valná hromada SORP potvrzuje zastoupení za okres Písek v představenstvu JVS dle čl. 13.4 

Stanov JVS ing. Miroslava Sládka (mandát do 19.5.2020) a v dozorčí radě JVS dle čl. 14.2 

Stanov ing. Tomáše Franců, ing. Ivana Radostu a ing. Tomáše Korejse a žádá paní starostku 

města Písku jako zástupce okresního města dle čl. 13.4 a 14.2 Stanov JVS o podání tohoto 

návrhu na Valné hromadě JVS v květnu 2019. 

 

P. Hladík uvedl, že Zastupitelstvo města Písku jmenovalo do představenstva JVS Ing. arch. 

Petru Trambovou a podal protinávrh, aby byla delegována do představenstva JVS P. 

Trambová namísto M. Sládka.  

M.Sládek informoval o své dosavadní činnosti pro obce v oblasti řešení zásobování pitnou 

vodou a požádal p. Hladíka o představení odbornosti paní Trambové.  

P. Hladík informoval o odbornosti paní Trambové, domnívá se, že se jedná o vhodnou 

kandidátku k zastávání této funkce.  

 

M.Sládek dal hlasovat o protinávrhu usnesení:  

Usnesení č. 38/2018: 

Valná hromada SORP navrhuje valné hromadě JVS odvolání M. Sládka 

z předsednictva JVS a navrhuje P. Trambovou do předsednictva JVS.   

Hlasování: Pro 2 (z 24 v té době přítomných) 

Protinávrh usnesení nebyl schválen, vzhledem k nedosažení většiny hlasů přítomných 

zástupců členských obcí.  

 

M.Sládek následně dal hlasovat o původním návrhu usnesení:  

Usnesení č. 39/2018: 

Valná hromada SORP potvrzuje zastoupení za okres Písek v představenstvu JVS dle čl. 

13.4 Stanov JVS ing. Miroslava Sládka (mandát do 19.5.2020) a v dozorčí radě JVS dle 

čl. 14.2 Stanov ing. Tomáše Franců, ing. Ivana Radostu a ing. Tomáše Korejse a žádá 

paní starostku města Písku jako zástupce okresního města dle čl. 13.4 a 14.2 Stanov JVS 

o podání tohoto návrhu na Valné hromadě JVS v květnu 2019. 

Hlasování: Pro 18 (z 24 v té době přítomných) 

Návrh usnesení byl schválen, vzhledem dosažení většiny hlasů přítomných zástupců 

členských obcí.  

 

Projekt Otavská cyklocesta Putim  

M.Sládek informoval o uskutečnění opravy části cyklostezky v katastru obce Putim lokalita 

„Soutok“ v září 2018, realizátor Obec Putim, na spolufinancování byly využity finanční 
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prostředky od Nadace Jihočeské cyklostezky ve výši 750 tis. Kč poskytnuté svazku v roce 

2013. Valné hromadě je podáván návrh na konečné vyúčtování akce.  

Usnesení č. 40/2018: Valná hromada schvaluje konečné vyúčtování akce provedené 

Radou regionu dle usnesení Valné hromady č. 13/2018 ze dne 31.5.2018, příspěvek 

Nadace Jihočeské cyklostezky ve výši 750 tis. Kč byl poskytnut na realizaci opravy 

komunikace cyklostezky dle výběrového řízení zhotovitele, povolovacího řízení i 

vypořádání majetkových vztahů a obec Putim splnila náležitosti smlouvy o spolupráci a 

partnerství vč. vyúčtování. 

Hlasování: Pro 24, Proti 0, Zdržel se 0 (v té době přítomných) 

 

15. Závěr  

Předsedající poděkoval přítomným za účast na jednání valné hromady a ukončil jednání v 

18.15 hod.   

 

 

Přílohy:  

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2018 DSO Svazek obcí regionu Písecko 

Záznam z jednání revizní komise 26.11.2018 

Rozpočet na rok 2019 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 

Dodatek střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 

Zápis o průběhu voleb orgánů SORP  

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Segmentové koncepční dokumenty pro obce na 

Písecku“ 

Dodatek č. 2 Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři 

 

 

Zapsal: Vladimír Drye  

 

 

Ověřily:  

 

 

………………………… 

Eva Hospasková 

 

 

 

………………………… 

Miloslava Brožková 

 

 

 

……………………………… 

Petr Hladík 

Předseda Rady regionu SORP 

 


