
 

 

 

 

                                            Z Á Z N A M 

z jednání Rady regionu 
 

konané dne 2. 9. 2015 od 9 hod 

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,  

Omluveni:  Lubomír Málek, Slavomír Harbáček  

 

Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (dále předsedající) 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. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedající navrhl jako zapisovatele Vladimíra Dryeho (dále tajemník) a ověřovatelku zápisu 

Hanu Kašparovou. 

Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

Usnesení: Rada regionu schvaluje zapisovatele Vladimíra Dryeho a ověřovatelku zápisu 

Hanu Kašparovou. 

 

Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou 

členům Rady regionu. Dále navrhl přesun bod 2. za bod 7 a sloučit projednávání a hlasování 

k bodům 1 – 4. Další návrhy nebyly vzneseny.  

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení Rady regionu 24.6.2015 a 29.7.2015 

2. Veřejně prospěšné práce  

3. Místní akční plány pro vzdělávání   

4. Ukončení členství Obce Kovářov – vypořádání majetkového podílu  

5. Projekt „Podpora meziobecní spolupráce – Obce sobě“  

6. Setkání starostů 15.9. Zvíkovské Podhradí  

7. Rozpočtová změna 

8. Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ – vyúčtování krajského příspěvku 

9. Projekt „Otavská cyklostezka Kestřany - Putim“  

10.  POV 2015 

11.  Různé 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

Usnesení: Rada regionu SORP schvaluje program jednání. 

 

                   

1. Kontrola plnění usnesení Rady regionu 24.6.2015 a 29.7.2015 

Předsedající předložil přehled plnění usnesení. 



2. Veřejně prospěšné práce  

Předsedající informoval o aktuálním stavu plnění uzavřených smluv s Úřadem práce ČR, 

kontaktní pracoviště Písek v roce 2015.  

 

 

3. Místní akční plány pro vzdělávání   

Předsedající informoval o postupu jednání na přípravě místního akčního plánu vzdělávání. 

Účastníci schůzky 5.8. se dohodli na návrhu Memoranda o vzájemné spolupráci partnerů v 

rámci projektu MAP na principu respektování hranic území ORP. Předkladatelem žádosti o 

dotaci na přípravu MAP za ORP Písek bude SORP. Členy realizačního týmu za ORP Písek 

budou také zástupci MAS a DSO působících na území ORP Písek. MAS Vodňanská ryba 

(územně zasahuje do části území ORP Písek) bude žadatelem za ORP Vodňany.  Na území 

ORP Milevsko bude žadatelem MAS Střední Povltaví.  

 

 

4. Ukončení členství Obce Kovářov – vypořádání majetkového podílu 

Předsedající informoval o provedení vypořádání ukončení členství Obce Kovářov v SORP, 

platba od Obce Kovářov došla na účet SORP 19. srpna 2015. 

 

Předsedající následně předložil návrhy usnesení k bodům 1 – 4 ke společnému hlasování.  

 

Usnesení 01/02/09/15:  

1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady regionu 

24.6.2015 a 29.7.2015. 

Usnesení 02/02/09/15:  

1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP v roce 2015. 

2) Rada regionu SORP ukládá paní účetní Renatě Krůtové připravit na příští jednání 

celkový tabulkový přehled uzavřených smluv PIA-VN- 6, 7, 24, 25, 11, 14, 30 a 31/2015 

a informaci pro členy Rady regionu. 

Usnesení 03/02/09/15:  

1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o postupu přípravy místního akčního 

plánu pro vzdělávání na území ORP Písek. 

Usnesení 04/02/09/15:  

1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o vypořádání majetkového podílu obce 

Kovářov se SORP. 

2) Rada regionu SORP doporučuje Valné hromadě vzít tuto informaci na vědomí. 

 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

Předsedající dále informoval o provedeném hlasování per-rollam dne 31.7.2015 o návrhu 

rozpočtové změny č. 6/2015, k němuž bylo vydáno usnesení č. 01/31/07/15: Rada regionu 

SORP schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2015. 

 

 

5. Projekt Podpora meziobecní spolupráce – Obce sobě 

Předsedající informoval o postupu realizace projektu pro území ORP Písek, rozpracován návrh 

Centra společných služeb a akční plán, otázka dalšího pokračování/financování, končí finanční 

podpora na stávající zaměstnance financované z projektu Obce sobě k 31.10. Možnost zapojení 

do připravovaného projektu Svazu měst a obcí ČR. Tajemník informoval o výstupech ze setkání 



27.8. v Pohořelicích: mj. informace o připravovaném projektu SMO - předpokládaná finanční 

podpora na 3 roky, pravděpodobně od dubna 2016.  

Bylo diskutováno ohledně možností dalšího financování pracovníků po ukončení projektu Obce 

sobě, stávající pracovníci svou činností pro obce nad rámec generují částečné příjmy pro svazek 

– možnost i do budoucna, ověřit možnosti spolupráce s Úřadem práce.  

 

Usnesení 05/02/09/15:  
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informace o postupu realizace „Podpora 

meziobecní spolupráce“ a plánu činností v závěrečné fázi projektu. 

2) Rada regionu SORP bere na vědomí ukončení financování mezd stávajících pracovníků 

kanceláře z projektu Obce sobě k 31.10.2015 a ukládá kanceláři SORP připravit na příští 

jednání model financování kanceláře variantně s/bez dotace z  evropských projektů a 

využít  možnosti spolupráce s Úřadem práce. 

 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

 

6. Setkání starostů 15.9. Zvíkovské Podhradí 

Předsedající s tajemníkem informovali o plánovaném setkání starostů 15.9.2015 ve 

Zvíkovském Podhradí. Program: Místní akční plány pro ZŠ a MŠ (pouze pro starosty/starostky 

- zřizovatele MŠ a ZŠ), Obce sobě - Meziobecní spolupráce – pro území ORP Písek a Milevsko, 

seminář Nový občanský zákoník a obce pod vedením JUDr. Luboše Průši. Tajemník informoval 

o předpokládaných nákladech na uspořádání akce. Následně bylo diskutováno o financování – 

možné uplatnění z POV, vlastní zdroje atd. Bylo dohodnuto uplatnění účastnického poplatku 

500 Kč. Tajemník rozešle obcím mailem informaci o této věci.  

Usnesení 06/02/09/15:  
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o postupu přípravy setkání starostů dne 

15.9.2015 ve Zvíkovském Podhradí. 

2) Rada regionu SORP schvaluje navržený způsob financování nákladů spojených se 

setkáním starostů s uplatněním účastnického poplatku 500 Kč na účastníka.  

 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

  

 

7. Rozpočtová změna  

Předsedající přítomné seznámil s návrhem rozpočtové změny č. 7/2015:  

Mzdy, SP, ZP - změna označení účelovým znakem 13013 místo 13234 u dvou dohod  

o poskytnutí dotace ÚP a čerpání na výplatu mezd, SP a ZP. 

Setkání starostů 15.9. Zvíkovské Podhradí  

Výdaje:  

- Lektor: 3 500 Kč 

- Občerstvení: 21 900 Kč (max. 73 účastníků x 300 Kč sazba na občerstvení) 

Doplněno krytí z příjmů z vloženého: 36 500 Kč (max. 73 účastníků x 500 Kč účastnický 

poplatek) 

Setkání zástupců ZŠ a MŠ 15.9. Zvíkovské Podhradí 

Výdaje:  

- Občerstvení:  19 800 Kč 

- Pronájem místnosti: 1 500 Kč 

- Lektor: 31 000 Kč  

Financování: POV 70%, spoluúčast 30% 



Cestovné - navýšení o 10 tis. Kč  

Viz. příloha záznamu. 

 

Usnesení 07/02/09/15:  

Rada regionu SORP schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2015. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

  

 

8. Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ – vyúčtování krajského příspěvku 

Předsedající s místopředsedy Rady regionu Ivanem Radostou a Pavlem Souhradou informovali 

o uskutečněném jednání s vedením Jihočeského kraje a zpracování podkladů ke konečnému 

vyúčtování. Dále probíhala diskuse. Dne 3. září 2015 se uskuteční závěrečná schůzka, kde by 

mělo být specifikováno rozhodnutí JčK. Jednání se zúčastní předseda, místopředsedové, Mgr. 

Ivana Očásková a Alena Lišková. 

 

Usnesení 08/02/09/15:  
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o jednání zástupců SORP s hejtmanem 

JčK dne 14. srpna 2015.  

2) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci Mgr. Ivany Očáskové o závěrečném 

vyúčtování příspěvku Jč Kraje na projekt „Orlicko čistější“ k datu 31.8.2015. 

3) Rada regionu SORP ukládá předsedovi Rady regionu informovat Radu o výsledku 

jednání s JčK dne 3. září 2015 na příštím jednání Rady regionu.  

 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

 

9. Projekt „Otavská cyklostezka Kestřany - Putim“ 

Předsedající informoval o provedeném posouzení možnosti podat žádost na realizaci projektu 

do příspěvkového programu Státního fondu dopravní infrastruktury. Cyklostezka musí splňovat 

parametry cyklostezky dle příslušných norem, požádána projekční firma o posouzení, zda 

stezka splňuje dané parametry. Cyklostezka musí být značena jako cyklostezka, tzn. modrými 

značkami C8, C9 nebo C10. Dále bylo diskutováno ohledně další přípravy realizace projektu – 

ověřit aktuální postoj dotčených obcí Kestřany a Putim k realizaci projektu po navržených 

trasách, případně zvážit náhradní vedení trasy.   

 

Usnesení 09/02/09/15:  
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o dalším postupu přípravy realizace 

projektu. 

2) Rada regionu SORP ukládá předsedovi dohodnout eventuální náhradní vedení trasy 

Otavské cyklistické stezky ve správních územích Kestřany a Putim se starosty a 

zastupitelstvy obcí. 

 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

 

10. POV 2015 

Tajemník informoval o podání žádosti o změnu parametrů Krajskému úřadu JčK, žádost by 

měla být předložena k projednání Radě JčK pravděpodobně 10.9. a následně Zastupitelstvu 

JčK. Další postup bude stanoven po stanovisku JčK, v případě neuznání žádosti o změnu 



parametrů před editací ze strany Krajského úřadu JčK bude postupováno dle původního 

projektu. 

 

Usnesení 10/02/09/15:  

Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o stavu realizace projektu a podané žádosti o 

změnu parametrů projektu POV JčK 2015, v případě neuznání žádosti o změnu parametrů před 

editací ze strany Krajského úřadu JčK ukládá tajemníkovi postupovat dle původního projektu.  

 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

  

 

11. Různé 

 

Bez připomínek. 

 

 

 

Jednání Rady regionu ukončil předseda v 10:55. 

 
 

 

 

Zaznamenal: Vladimír Drye 

 

 

 

 

 

 

Ověřila: Hana Kašparová 

  

 

 

 

 

    Ing. Miroslav Sládek 

Předseda Rady regionu SORP 

 



 
  



 
  


