ZÁZNAM
z jednání řádné Rady regionu
konané dne 20. 05. 2015
v kanceláři starosty Města Milevsko, Nám. E. Beneše 420

Přítomni:
Omluvena:

Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Pavel Souhrada, Zdeněk Bárta,
Markéta Honzíková, Slavomír Harbáček, Lubomír Málek, Hana Kašparová
Bc. Jaroslav Bouška

Předseda Rady regionu přivítal přítomné na druhém jednání po Valné hromadě SORP a
s ohledem na vážnost stavu věcí zahájil v 9:00 hodin řádné jednání Rady regionu. V úvodu
konstatoval, že je Rada usnášení schopná a požádal, zda je možné s ohledem na účast ing.
Vladimíra Drye předřadit jeho bod.
Navrhl jako zapisovatele Miroslava Sládka a ověřovatele zápisu ing. Ivana Radostu.
Hlasování: 7 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení : Rada regionu schvaluje zapisovatele Miroslav Sládka a ověřovatele Ing.
Ivana Radostu.
Materiály na jednání připravila kancelář SORP spolu s předsedou, standardně budou
vyhotovovány krycí listy s návrhem usnesení a důvodová zpráva.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informace o projektu Mezi obecní spolupráce
Informace o projektu „Revitalizace Orlické nádrže“– analýza stavu věci dle výzvy KÚ
Projekt „Otavská cyklostezka-putování krajem K.Klostermanna“-opatření
Rozpočtová změna č.4/2015
Informace o projektu VPP v roce 2015, zpracování mezd pro spolek CEROK
Informace o POV 2015
Žádost o ukončení práce ing. Dagmar Chmelíkové
Různé –příští termín jednání RR

Hlasování: 6 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení : Rada regionu schvaluje program jednání.
1. Informace o projektu Meziobecní spolupráce
Koordinátor projektu ing. Vladimír Drye členy Rady regionu informoval o stavu projektu
v jeho závěrečné části I. etapy. Vyjmenoval jednotlivé pozice (koordinátor, pracovník pro
analýzu, pro CR, pro aglomeraci a asistentka), které končí k 31/5/2015. Podle uzavřené
smlouvy se SMO ČR budou ve II. etapě již jen dvě pozice (koordinátor a pracovník pro
analýzu), kdy druhou pozici lze rozdělit na úvazky 0,7 : 0,3. Bude vyhlášeno výběrové řízení
na pozice pro II. etapu. Vyúčtování se děje průběžně po měsících, bude vytvořena závěrečná
zpráva za I. etapu. Realizační tým připraví pro efektivní MOS Akční plán. Předseda zdůraznil,

že Akční plán musí být v souladu s platnou Strategií SORP. Ukončením smlouvy se SMO ČR
k 31/5/2015 budou obměněni Motivující starostové.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení 01/20/05/15:
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o podmínkách ukončení I. etapy
projektu MOS vč. závěrečné zprávy a pokračování II. etapy projektu do 30/11/2015.
2) Rada regionu pověřuje předsedu vyhodnotit výběrové řízení na obsazení všech pozic
pro II. etapu, tj. 3 pracovníky na 2 plné úvazky, aby bylo možné uzavřít smlouvy se
zaměstnanci od 1/6/2015 a pověřuje předsedu Rady regionu podpisem těchto smluv.
3) Rada regionu dle čl. XI. odst 4 Stanov jmenuje tajemníka kanceláře Svazku ing.
Vladimíra Drye a schvaluje dodatek č.1 k pracovní smlouvě a pověřuje předsedu Rady
regionu podpisem dodatku č.1.
4) Rada regionu bere na vědomí, že pro II. etapu projektu MOS budou SORP zastupovat
jako Motivující starostové ing. Miroslav Sládek a Zdeněk Bárta.
2. Informace o projektu „Revitalizace Orlické nádrže“– analýza stavu věci dle
výzvy KÚ
Předseda spolu s 2. místopředsedou přítomné seznámili s obsahem jednání se zástupci odboru
ŽPZL, odboru auditu a financí KÚ dne 13/5/2015 a s rozborem stavu věci. Předseda
zdůraznil, že na jednání uvedl, že SORP připraví veškeré doklady dle výzvy JčK a informoval
přítomné o výsledku pracovní schůzky v kanceláři SORP dne 19/5/2015. Předseda spolu
s účetní Alenou Liškovou a Mgr. Ivanou Očáskovou připraví doklady, které KÚ požaduje a
odevzdá je do 1/6/2015.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení 02/20/05/15:
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o uskutečněných jednáních se zástupci
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví a odboru auditu a financí u
vedoucího odboru na KÚ JčK dne 13. května 2015.
2) Rada regionu ukládá ing. Vladimíru Drye ve spolupráci s paní účetní Alenou Liškovou
a Mgr. Ivanou Očáskovou připravit požadované materiály (1 – 10 dopisu) do termínu
dne 29. května 2015.
3) Rada regionu ukládá předsedovi předat požadované doplnění dokladů na odbor ŽPZL
do termínu 1. června 2015.

3. Projekt „Otavská cyklistická stezka-putování krajem K.Klostermanna“-opatření

Předseda Rady regionu uskutečnil po konzultaci stavu věci se starostou obce Putim Mgr.
Matoušem jednání s archeologem Prácheňského muzea Mgr. Jaroslavem Jiříkem, Ph.D. u
ředitele muzea.
Přesto, že se již od 1. poloviny 20. století shledal možný výskyt mezolitických nálezů v území
v blízkosti Řežabince, v koordinovaném stanovisku MěÚ Písek ke stavebnímu povolení není
na tento fakt samostatné upozornění. Prácheňské muzeum není kapacitně schopné a ani
termínově připravené průzkum uskutečnit. Odkazuje na uznávané kapacity v oboru z Prahy.
Také upozorňuje na zákonem vyvolané náklady k tíži stavebníka v řádu statisíců korun.
Předseda průběžně informuje o stavu věci zástupce společnosti CASTA Písek a.s. ing. Jiřího
Kuchaře a slíbil mu svolat oficiální jednání všech zainteresovaných stran o dohodě.
Současně se obrátil na ředitele Nadace jihočeské cyklostezky s prosbou o předjednání stavu
věci a možná řešení, aby tato řešení mohl předložit Radě regionu.
Předseda současně informoval Radu města Písek na zasedání dne 14. května 2015 o stavu věci
a také přislíbil svolat oficiální jednání o dohodě zainteresovaných stran.
Zatímní tři možná řešení:
a) Stavba se zahájí v celém úseku, po skrývce zeminy se zahájí ve sledovaném úseku
archeologický průzkum
b) Stavba se zahájí jen v úseku Nové Kestřany – Kestřany, kde se provede archeologický
dohled
c) Projekt se pozastaví a bude se hledat jiný finanční zdroj
Předseda informoval přítomné členy o výsledku jednání a předložil Zápis z osobní konzultace
ředitele NJC na ROP JZ dne 19/5/2015. Z jednání vyplynuly tři varianty řešení:
a) Prodloužení fyzické realizace projektu
b) Zkrácení realizované délky projektu o problematické úseky včetně logického snížení
CZV
c) Kombinace obou předchozích změn
Pan starosta Kestřan Lubomír Málek uvedl, že podaná žádost do ROP JZ již byla bez úseku
Nové Kestřany- Kestřany, a tudíž po vyloučení lokalit s archeologickými nálezy vlastně nic
nezbývá k realizaci.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení 03/20/05/15:
1) Rada regionu bere na vědomí informaci o uskutečněném jednání s archeologem
Prácheňského muzea a jeho písemné stanovisko ze dne 12.5.2015
2) Rada regionu bere na vědomí informaci o předjednání stavu věci s ROP ČB dne
19.5.2015 ředitelem NJC Mgr. Janem Vláškem
3) Rada regionu ukládá předsedovi svolat jednání o dohodě všech zúčastněných stran na
projektu Otavské cyklistické stezky ( zástupce ROP, města Písek, Prácheňského

muzea, společnosti CASTA Písek a.s., obcí Kestřany a Putim) o pozastavení realizace
projektu a závěry tohoto jednání zveřejnit.
4. Rozpočtová změna č. 4 / 2015
Předseda přítomné seznámil s návrhem rozpočtové změny č. 4, která je součástí zápisu. Na
straně příjmů se jedná o dotaci Úřadu práce a příjmy z poskytovaných služeb. Na straně
výdajů o lékařské prohlídky VPP, mzdy, SP, ZP, mobiliář u Podolského mostu, výlety MŠ a
VŘ cyklostezka.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení 04/20/05/15:
1) Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č.4 /2015 dle návrhu uvedeného v příloze
tohoto zápisu.
2) Rada regionu ukládá účetní SORP zajistit u České spořitelny podpisové vzory pro
manipulaci s účtem SORP.
5. Informace o projektu VPP v roce 2015
Předseda přítomné seznámil s aktuálním stavem projektu VPP cca 160 zaměstnanců. Úřad
práce Písek požádal SORP o zpracování mezd pro spolek CEROK a specifikoval důvod.
Po telefonickém vysvětlení věci od paní Renáty Krůtové, mzdové účetní, přítomní členové
přijali následující usnesení.
Hlasování: 7 (v té době přítomných) PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení 05/20/05/15:
1) Rada regionu bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu VPP v roce 2015.
2) Rada regionu ukládá paní účetní Renátě Krůtové připravit na příští jednání informaci o
aktuálních změnách.
3) Rada regionu souhlasí se zpracováním mezd účetní SORP paní Renátou Krůtovou za
spolek CEROK z.s. za podmínky, že bude práce zadávána spolkem CEROK nebo ÚP
Písek a pověřuje předsedu Rady regionu dojednat s ÚP Písek podmínky zadávání
práce a úhrady 450,- Kč za stávajících podmínek pro SORP od 1/6/2015.

6. Informace o POV 2015
Předseda přítomné seznámil se zprávou ing. Dagmar Chmelíkové. Mzdová účetní SORP bude
od 1/6/2015 financována z POV. Dokument je členěn na stav žádosti a stav pro editaci.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení 06/20/05/15:
1) Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu POV 2015

2) Rada regionu ukládá tajemníku zajistit editaci a následnou administraci POV 2015
v řádných termínech.
7. Žádost ing. Dagmar Chmelíkové
Předseda přítomné seznámil s podanou žádostí ing. Dagmar Chmelíkové ze dne 14/5/2015 o
ukončení Dohody o provedení práce k 18/5/2015. Přítomní zhodnotili nastalou situaci a
možnosti výkonu administrativní činnosti v kanceláři SORP včetně zodpovědnosti za projekty
Hlasování: 6 (v té době přítomných) PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení 07/20/05/15:
Rada regionu ukončuje na žádost ing. Dagmar Chmelíkové předčasně Dohodu o provedení
práce dohodou k 31/5/2015 a ukládá předsedovi protokolárně převzít veškeré spravované
agendy a pomůcky (razítko SORP, klíče, hesla pro web apod.) k 31/5/2015.
8. Různé –příští termín jednání RR bude ve středu 24/6/2015 od 9:00 v kanceláři
SORP v Písku.
Jednání Rady regionu ukončil předseda v 11: 25 a poděkoval přítomným za aktivní přístup.
Zaznamenal: ing. Miroslav Sládek – předseda Rady regionu
Ověřovatel: ing. Ivan Radosta

