ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
konané dne 4.11.2015 od 9 hod v Domě kultury v Milevsku

Přítomni:

Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Pavel Souhrada, Zdeněk Bárta, Hana
Kašparová, Markéta Honzíková, Mgr. Jaroslav Bouška, Lubomír Málek,
Slavomír Harbáček, Ing. Vladimír Drye, Alena Lišková

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.
Usnesení: Rada regionu schvaluje zapisovatele Vladimíra Dryeho a ověřovatelku zápisu
Hanu Kašparovou.
Hlasování: 8 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou
členům Rady regionu. Další návrhy nebyly vzneseny.
Program:
1. Veřejně prospěšné práce 2016
2. Zpráva o auditu Krajského úřadu Jihočeského kraje
3. Rozpočet 2016, Rozpočtový výhled 2017 - 2018
4. Vyúčtování příspěvku Jihočeského kraje na projekt „Orlicko čistější“
5. Obce sobě – podpora meziobecní spolupráce, Centrum společných služeb – ceník služeb
6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání
7. Inventarizace 2015
8. Členské příspěvky 2016
9. Ukončení členství Obce Kovářov – vypořádání majetkového podílu
10. Otavská cyklostezka Kestřany – Putim
11. Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2016
12. Různé
- Vývoj cen předané vody obcí Jihočeského vodárenského svazu
- Petice na ochranu Orlické přehrady
13. Závěr
Usnesení: Rada regionu SORP schvaluje program jednání.
Hlasování: 8 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

1. Veřejně prospěšné práce 2016
Předsedající informoval o aktuálním stavu plnění uzavřených smluv s Úřadem práce v roce
2015 dle materiálu od mzdové účetní Renaty Krůtové.
Dále informoval o pozvání zástupců Úřadu práce v Písku na valnou hromadu – předpokládané
podání informací o pokračování projektu Veřejně prospěšné práce v roce 2016.
Usnesení 01/04/11/15:
Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP v roce 2015.
2. Zpráva o auditu Krajského úřadu Jihočeského kraje
Předsedající a účetní svazku paní Alena Lišková informovali o uskutečněném přezkumu
hospodaření svazku za období 1.1. – 26.10.2015 provedený Krajským úřadem Jihočeského
kraje 26.10. – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení 02/04/11/15:
Rada regionu bere na vědomí informace o uskutečněném přezkumu hospodaření svazku.
3. Rozpočet 2016, Rozpočtový výhled 2017 – 2018
Účetní svazku paní Alena Lišková představila rozpočet na rok 2016 a rozpočtový výhled na
roky 2017 a 2018. Viz. příloha.
Předsedající dále informoval o provedeném hlasování per-rollam dne 15. – 16.10.2015 o návrhu
rozpočtu na rok 2016, k němuž bylo vydáno usnesení č. 01/10/16/15: Rada regionu SORP
doporučuje Valné hromadě schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu
byl zaslán dne 16.10.2015 členským obcím ke zveřejnění na úřední desce.
Předsedající informoval o uskutečněném jednání revizní komise 2.10. 2015 - zpráva revizní
komise bude podána na valné hromadě.
Usnesení 03/04/11/15:
Rada regionu bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016, rozpočtového výhledu na roky
2017 a 2018 a zprávu z jednání revizní komise ze dne 2.11.2015.
4. Vyúčtování příspěvku Jihočeského kraje na projekt „Orlicko čistější“
Předsedající informoval o postupu jednání ve věci vyúčtování příspěvku od minulého jednání
Rady regionu 7.10. Dne 19.10.2015 byla odeslána hejtmanovi JčK žádost o přehodnocení
usnesení Rady kraje k prominutí vrácení zálohy v plné výši. Dále informoval s paní účetní
Alenou Liškovou o nově zjištěných skutečnostech – v roce 2010 byla provedena Krajským
úřadem JčK v rámci přezkumu hospodaření svazku za rok 2009 kontrola zaúčtování faktury od
firmy EKOEKO a také způsob zaúčtování nákladů projektu „zlepšení kvality vody v Orlické
nádrži“ z POV 2009 faktury 714 tis. Kč, 30% vlastní podíl. Závěr kontroly kraje – BEZ
ZÁVAD.
Dále probíhala diskuse k této věci:
- Další postup v jednání s Jihočeským krajem ve věci vratky,
- Medializace - nevhodný přístup k informování veřejnosti ze strany Jihočeského kraje,
zvážení dalšího postupu ze strany SORP – zpracovat tiskové prohlášení
- Postup kontroly vyúčtování příspěvku ze strany Krajského úřadu od roku 2009,
- Další postup v případě neprominutí vrátky – svolání mimořádné valné hromady,
možné způsoby financování vratky, dopady na fungování svazku, riziko možného
vystupování členských obcí ze svazku
- Projednání možného dalšího postupu ve věci vyúčtování příspěvku vůči Jihočeskému
kraji na valné hromadě
Usnesení 04/04/11/15:

1) Rada regionu bere na vědomí informace o postupu jednání ve věci vyúčtování
příspěvku Jihočeského kraje na projekt „Orlicko čistější“ od minulého jednání
Rady regionu.
2) Rada regionu navrhuje Valné hromadě postupovat podle těchto bodů:
A) vyvolat schůzku u hejtmana JčK, neboť zásadně nesouhlasí s porušování
mediálního embarga a mediálními sděleními radní JčK Ing. Hany Tůmové PhD.,
B) bere na vědomí usnesení Rady JčK č. 1001/2015/RK-71,
C) požádat o prominutí vratky zálohy ve výši 982 068 Kč, neboť se domnívá, že dle
uzavřené smlouvy o poskytnutí příspěvku, byť se dopustila procedurálních chyb
ve svém věcném a obsahovém plnění, tuto smlouvu svazek neporušil, svazek ve
všech krocích spolupracoval s Jihočeským krajem a postupy řádně konzultoval,
D) Valná hromada si je vědoma, že vratka v takto vysoké výši může znamenat
ochromení činnosti svazku a možné vystoupení většiny členů,
E) Valná hromada bere na vědomí, že bude svolána mimořádná valná hromada
v případě, že Jihočeský kraj takto vysokou vratku nepromine.
5. Obce sobě – podpora meziobecní spolupráce, Centrum společných služeb – ceník
služeb
Předsedající a tajemník informovali o ukončení projektu Obce sobě. Aktivity ukončeny,
výstupy dle požadavků SMO splněny/akceptovány. Bude provedena archivace dokumentace
k projektu a závěrečné vyúčtování (termín do 15.11.). Předsedající dále informoval o
připravovaném celorepublikovém projektu SMO ČR „Centra společných služeb obcí“. Na
SMO zasláno stanovisko k projevení zájmu SORP o připojení k tomuto projektu za území SO
ORP Písek.
Usnesení 05/04/11/15:
Rada regionu bere na vědomí informace o ukončení realizace projektu „Podpora
meziobecní spolupráce“.
6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Předsedající a tajemník informovali o přípravě žádosti o dotaci na zpracování místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Písek - předpokládaný harmonogram, aktivity, rozpočet,
navržen realizační tým projektu, nutnost předfinancování úvodní etapy projektu, termín podání
žádosti do 24.11.
Usnesení 06/04/11/15:
Rada regionu bere na vědomí informace o postupu přípravy žádosti o dotaci na
zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Písek.
7. Inventarizace
Předsedající informoval o dalším postupu inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015.
Usnesení 07/04/11/15:
Rada regionu bere na vědomí informace o dalším postupu inventarizace majetku a
závazků k 31.12.2015.
8. Členské příspěvky 2016
Předsedající informoval o plánovaném projednání výše členských příspěvků na rok 2016 na
valné hromadě. Shoda ponechat případný návrh navýšení členských příspěvků na jaro 2016,
připravit informace o procedurálním postupu v této věci. Termín platby příspěvku do konce
dubna 2016.
Usnesení 08/04/11/15:

Rada regionu bere na vědomí informace o plánovaném projednání výše členských
příspěvků na rok 2016 na valné hromadě.
9. Ukončení členství Obce Kovářov – vypořádání majetkového podílu
Předsedající informoval o plánovaném informování vypořádání majetkového podílu ve věci
ukončení členství obce Kovářov v SORP na valné hromadě.
Usnesení 09/04/11/15:
Rada regionu bere na vědomí informace o plánovaném projednání vypořádání
majetkového podílu ve věci ukončení členství obce Kovářov v SORP na valné hromadě.
10. Otavská cyklostezka Kestřany – Putim
Předsedající informoval o aktuálním stavu projektu a jednání se zástupci obcí Kestřany a Putim
dne 12.10.2015 ohledně variantního vedení cyklostezky ve správním území těchto obcí.
Usnesení 10/04/11/15:
Rada regionu bere na vědomí informace o aktuálním stavu projektu.
11. Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2016
Tajemník představil náměty na možné aktivity a náklady do žádosti o dotaci na společný projekt
do POV JčK pro rok 2016, další projednání proběhne na příštím jednání Rady regionu 2.12.
Usnesení 11/04/11/15:
Rada regionu bere na vědomí informace o aktuálním stavu přípravy žádosti o dotaci do
Programu obnovy venkova JčK pro rok 2016.
12. Různé
Předsedající informoval o podání informací valné hromadě o vývoji cen předané vody obcí
Jihočeského vodárenského svazu a petici na ochranu Orlické přehrady.
Bez usnesení.
13. Různé
Předsedající ukončil jednání Rady regionu v 10:55.

Zaznamenal: Vladimír Drye

Ověřila: Hana Kašparová

Miroslav Sládek
Předseda Rady regionu SORP

SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO – NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
=================================================================
PŘÍJMY
4116
dotace ÚP
393 750
4121
příspěvky od obcí
288 260
6409 2111
příjmy z vl. činnosti
116 000
6310 2141
úroky
1 990
---------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem příjmy
800 000,- Kč
===========================================================
VÝDAJE
2143 5164
6310 5163

nájemné
bank.poplatky

16 000
8 000

3639 5011
3639 5031
3639 5032

mzdy VPP
SP VPP
ZP VPP

294 000
73 500
26 500

6409 5011
6409 5021
6409 5031
6409 5032
6409 5038

mzdy
odměny
SP
ZP
zák.poj.zam.

120 000
90 000
30 000
10 800
15 000

6409 5139
materiál
5 000
6409 5161
poštovné
5 000
6409 5162
služby telekomunikací
20 000
6409 5164
nájemné
12 000
6409 5169
služby
74 200
----------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem výdaje
800 000,- Kč
===========================================================

Svazek obcí regionu Písecko
ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017-2018

2017
přísp. obcí
přísp.obcí inv.
mimoř.přísp.
dotace
úroky
vl.činnost
příjmy celkem
CELKEM
+přebytek/-schodek
RON-služby
RON -projekty
VPP - mzdy
- SP
- ZP
bank.popl.
ost.čin.-mzdy
- odměny
- SP
- ZP
- zák.poj.zam.
- materiál
- poštovné
- nájemné
- služ.telekom.
- služby
VÝDAJE CELKEM

2018

280 000

280 000

2 000
148 000
430 000
430 000

2 000
168 000
450 000
450 000

5 000
120 000
100 000
30 000
11 000
8 000
10 000
10 000
28 000
20 000
88 000
430 000

5 000
120 000
120 000
30 000
11 000
10 000
10 000
10 000
28 000
25 000
81 000
450 000

