ZÁZNAM
z jednání mimořádné Rady regionu
konané dne 29. 7. 2015 od 9 hodin
v kanceláři SORP v Písku, Velké nám. 1
Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Pavel Souhrada, Zdeněk Bárta, Hana
Kašparová, Markéta Honzíková, Mgr. Jaroslav Bouška, Lubomír Málek, Slavomír Harbáček
Předseda Rady regionu přivítal přítomné na jednání Rady regionu. V úvodu konstatoval, že je
Rada usnášení schopná, zápis z minulé Rady byl ověřen a vyvěšen na webu Svazku.
Navrhl jako zapisovatele tajemníka svazku Ing. Vladimíra Dryeho a ověřovatele zápisu Mgr.
Jaroslava Boušku.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení: Rada regionu schvaluje zapisovatele Ing. Vladimíra Dryeho a ověřovatele Mgr.
Jaroslava Boušku.
Materiály na jednání připravila kancelář SORP spolu s předsedou, standardně budou
vyhotovovány krycí listy s návrhem usnesení a důvodová zpráva.
Program:
1. Revitalizace Orlické nádrže – vypořádání krajského příspěvku
2. Žádost Obce Zvíkovské Podhradí o zakoupení páteřové desky
3. Místní akční plán vzdělávání
4. Různé
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení: Rada regionu schvaluje program jednání.
1. Revitalizace Orlické nádrže – vypořádání krajského příspěvku
Předseda Rady regionu seznámil přítomné se stavem věci, kdy obce datovou schránkou
obdržely od radní kraje dne 20. července 2015 dopis, kterým paní radní uvádí skutečnosti,
které zakládají podezření na úmyslné obohacení se formou tzv. dotačního podvodu, kdy jeden
a ten samý výdaj by byl uhrazen z více veřejných zdrojů. V obcích to vyvolalo paniku a
telefonicky se dotazovaly na stav věci u Mgr. Ivany Očáskové, která napsala pro svoji
obhajobu dopis adresovaný obcím a SORP. Kancelář SORP však dopisem pod stejnou
spisovou značkou i číslem jednacím obdržela od odboru ZZL poštou (protože nemá datovou
schránku) oznámení, avšak jiného znění. Tento postup se vymyká správnímu řádu zákona č.
500/2006 Sb. V oznámení OZZL se uvádí, že SORP má vrátit částku ve výši 2.116.782,-Kč
na účet JčK do 31.8.2015. Předseda okamžitě svolal s ohledem na dovolené členů Rady
zasedání v nejbližším možném termínu a k tomu připravil spolu s účetní SORP rozbor, jakým
SORP účtoval v roce 2009 nejen příspěvek JčK v projektu „Orlicko čistější“, ale také využití
podpory JčK v POV 2009 DT 7 v projektu „Zlepšení kvality vody v Orlické nádrži“. Protože

z příspěvku JčK byla hrazena projektová dokumentace a koordinační činnost dle Smlouvy o
poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje SD/OZZL/638/08 pod účelovým znakem ÚZ 092,
nechtěl SORP inženýrskou činnost, geologické průzkumy a geodetická zaměření čerpat
z tohoto příspěvku a proto požádal na tuto neinvestiční činnost finanční podporu JčK z POV.
Účtování 7 faktur dodavatele EKOEKO s.r.o. v roce 2009 je charakteru neinvestiční hodnoty
pod ÚZ 710 a kraj tuto činnost podpořil dotací 69%. Není pravdou, že by fakturu EKOEKO
s.r.o. pod č. 200900098 v částce 1.136.450,-Kč uhradil SORP z více veřejných zdrojů.
Členové Rady regionu posoudili stav věci, a protože SORP nedisponuje dostatečným stavem
finančních prostředků pro požadovanou vratku JčK, pověřili předsedu svoláním naléhavé
schůzky s hejtmanem kraje pro vysvětlení, v kterých bodech Smlouvy SORP pochybil, a pro
posun termínu splátky s ohledem na nedostatek finančních prostředků SORP (kompetentní
orgánem je Valná hromada a schválení zastupitelstvy měst a obcí). Další postup specifikovala
Rada regionu podle varianty č. 2 a současně hodlá uklidnit situaci tím, že účetní doklady
s komentářem paní účetní SORP odešle členským obcím nejpozději druhý den.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení 01/29/07/15:
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o oznámení odboru ZZL Krajského
úřadu čj. KUJCK 53665/2015/0ZZL ze dne 17. 7. 2015 (SORP převzal 21.7.2015) o
závěrečném vyúčtování příspěvku Jč Kraje na projekt „Orlicko čistější“.
2) Rada regionu SORP bere na vědomí stanovisko Mgr. Ivany Očáskové zaslané
dne 23. 7. 2015 obcím Svazku jako reakce na dopis paní radní, Ing. Hany Tůmové,
Ph.D.
3.) Rada regionu SORP bude postupovat podle předložené varianty č. 2 a ukládá
předsedovi Rady regionu požádat a vyvolat schůzku s hejtmanem Jč Kraje. Za Radu
regionu se schůzky zúčastní i oba místopředsedové Rady.
4.) Rada regionu sděluje členským obcím, že dotační podvod, pro který by věc faktury č.
200900098 dodavatele EKOEKO s.r.o. měla v rámci trestného činu šetřit Policie ČR, se
neuskutečnil. Ostatní body v oznámení o závěrečném vyúčtování příspěvku JčK na
projekt „Orlicko čistější“ budou dále předmětem jednání s Jihočeským krajem. K tomu
ukládá tajemníku SORP a účetní SORP zveřejnit na webu SORP související účetní
doklady ke shora uvedené věci.

2. Žádost Obce Zvíkovské Podhradí o zakoupení páteřové desky
Tajemník V. Drye informoval o žádosti Obce Zvíkovské Podhradí o zakoupení páteřové
desky ve výši cca 7 tis. Kč pro potřeby sportovního areálu a koupaliště v obci, které bylo
v letošním roce rekonstruováno. Páteřová deska je dle informací v žádosti důležitou
pomůckou při poranění krční páteře, které je vzhledem k malé hloubce bazénu velkým
rizikem. Mimo sezonu by deska sloužila pro potřeby hasičů i v rámci okrsku.
Bylo diskutováno o možném zařazení do projektu SORP v rámci POV JčK 2015, aktivity
projektu do POV 2015 však byly již uzavřeny, obec má možnost podat na zakoupení

pomůcky i do jiných grantových programů (např. na podporu SDH atd.). Po diskusi byla
žádost zamítnuta.
Hlasování: 5 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Usnesení 02/29/07/15:
Rada regionu SORP nesouhlasí s pořízením páteřové desky pro Obec Zvíkovské Podhradí a
doporučuje Obci využít vhodných dotačních programů pro získání finanční podpory.
3. Místní akční plán vzdělávání
Tajemník V. Drye informoval o možné spolupráci na přípravě a realizaci místního akčního
plánu pro základní a mateřské školy (MAP).
Dne 24.6. proběhla schůzka za účelem projednání dalšího postupu s možnými partnery. Byl
zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev podávání žádostí o dotaci v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, zpracovatelem může být buď obec s rozšířenou
působností nebo místní akční skupina nebo dobrovolný svazek obcí. SORP nabízí zpracování
MAP v rámci SO ORP Písek.
Bez hlasování.
Usnesení 03/29/07/15:
Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o možné spolupráci na přípravě a realizaci
místního akčního plánu pro základní a mateřské školy.
4. Různé
Kontrola Finančního úřadu
Ohlášena kontrola Finančního úřadu Písek dne 3.8.2015 v kanceláři SORP. Dle požadavku
Finančního úřadu je nutné při zahájení kontroly na místě účast dvou oprávněných zástupců
SORP.
Bez hlasování.
Usnesení 04/29/07/15:
Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o plánované kontrole Finančního úřadu Písek a
o účasti M. Sládka a Z. Bárty při zahájení kontroly na místě.
Setkání starostů 15.9.2015
V.Drye společně s M.Sládkem navrhují uspořádat setkání starostů dne 15.9.2015 ve
Zvíkovském Podhradí, v návaznosti na plánované setkání zástupců škol spojené se školením na
téma školské legislativy ve stejném termínu na stejném místě. Hlavním programem setkání
starostů bude seminář na téma nový občanský zákoník v praxi obcí (předběžně domluveno
s lektorem JUDr. Lubošem Průšou) a krátký blok týkající se projektu „Podpora meziobecní
spolupráce“. Organizaci zajistí kancelář SORP.
Bez hlasování.
Usnesení 05/29/07/15:
Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o plánovaném setkání starostů dne 15.9.2015 ve
Zvíkovském Podhradí.
Jednání Rady regionu ukončil předseda v 10:50 a poděkoval přítomným za aktivní přístup.

Zaznamenal: Vladimír Drye

Ověřil: Mgr. Jaroslav Bouška

