ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 3.2.2016 od 8 hod na MěÚ Milevsko, Náměstí E. Beneše 420, kancelář starosty města
Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Markéta Honzíková, Mgr. Jaroslav
Bouška, Slavomír Harbáček, Pavel Souhrada, Hana Kašparová
Omluveni: Zdeněk Bárta, Lubomír Málek
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 a ověřovatele zápisu Slavomíra
Harbáčka.
Usnesení č. 01/03/02/16: Rada regionu schvaluje zapisovatele Vladimíra Dryeho a
ověřovatele zápisu Slavomíra Harbáčka.
Hlasování: 6 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. Inventarizace k 31.12.2015
2. Tajemník svazku – pracovní poměr
3. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek
4. Revitalizace Orlické nádrže
5. Program obnovy venkova JčK
6. Kontrola plnění usnesení Rady regionu a Valné hromady
7. Různé
Usnesení 02/03/02/16: Rada regionu schvaluje program jednání.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
1. Inventarizace k 31.12.2015
Předsedající informoval o provedení inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2015
dle zpracované inventarizační zprávy z jednání inventarizační komise dne 18.1.2016. Závěr:
Inventarizační komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly, skutečný stav majetku odpovídá
stavu účetnímu.
Usnesení 03/03/02/16: Rada regionu SORP bere na vědomí uskutečněnou inventarizaci
majetku a závazků svazku k 31.12.2015.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
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2. Tajemník svazku – pracovní poměr
Předsedající navrhnul změnu pracovního poměru s p. Dryem na pozici tajemník svazku ukončit stávající dodatek k pracovní smlouvě na pozici tajemník dohodou, vhodnější řešit
formou dohody o provedení práce.
Usnesení 04/03/02/16:
1) Rada regionu schvaluje ukončení dodatku č. 1 k pracovní smlouvě s p. Vladimírem
Dryem na pozici tajemníka svazku dohodou a pověřuje předsedu Rady regionu
podpisem této dohody.
2) Rada regionu schvaluje uzavření dohody o provedení práce na pozici tajemníka
svazku s p. Vladimírem Dryem od 1.2.2016 do 30.6.2016 a pověřuje předsedu Rady
regionu podpisem této dohody.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek
Předsedající informoval o postupu realizace projektu. Od minulého jednání RR proběhly další
dvě schůzky realizačního týmu, setkání s řediteli škol zřizovaných městem Písek a zástupci
zřizovatele, dohodnut další postup komunikace, probíhá příprava nabídky vzdělávacích akcí
pro školy a zřizovatele a úvodní setkání s jednotlivými školami a jejich zřizovateli.
Usnesení 05/03/02/16: Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu realizace
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Revitalizace Orlické nádrže
Předsedající informoval o provedených krocích od jednání RR a mimořádné VH dne
13.1.2016 ve věci vrácení krajského příspěvku na projekt Orlicko čistější. Dne 14.1.2016 byla
podána žádost Zastupitelstvu JčK o posečkání splacení částky 982 068 Kč a možnosti splácení
této částky ve formě splátkového kalendáře na období 5 let v pravidelných kvartálních
splátkách. V zastupitelstvu Kraje by mělo být projednáno dne 25.2.2016. Dále je nutné
provést finální kompletaci a archivace dokumentace projektu. Dále probíhala diskuse.
Usnesení 06/03/02/16:
1.) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o podané žádosti SORP o posečkání
vrácení částky zálohy příspěvku.
2.) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o podané žádosti SORP o schválení
možnosti splácet formou splátkového kalendáře.
3.) Rada regionu ukládá předsedovi a místopředsedům zajistit zkompletování dokladů v
součinnosti s Mgr. Ivanou Očáskovou a účetní Alenou Liškovou do stejné podoby, jaká
byla předána Jihočeskému kraji v termínu do konce února 2016.
4.) Rada regionu ukládá předsedovi a místopředsedům obdobně zajistit předání
projektové dokumentace k projektům ČOV Čížová, Branice, Vráž.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Program obnovy venkova JčK
Předsedající a tajemník informoval o podání vyúčtování dotace z POV 2015 – odesláno na
KÚ dne 19.1.2016. V rámci projektu POV 2016 probíhá příprava vzdělávacích akcí pro
účetní, starosty a knihovníky.
Usnesení 07/03/02/16:
Rada regionu bere na vědomí informace o stavu vyúčtování dotace z POV 2015 a o
postupu přípravy vzdělávacích akcí v projektu POV 2016.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
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6. Kontrola plnění usnesení Rady regionu a Valné hromady
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení z jednání Rady regionu 2.12.2015 a
13.1.2016 a mimořádné Valné hromady 13.1.2016.
Usnesení 08/03/02/16: Rada regionu bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady
regionu 2.12.2015 a 13.1.2016 a mimořádné Valné hromady 13.1.2016.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. Různé
Projekt SMO ČR Centra sdílených služeb – dne 19.1.2016 obdržen dopis od pana Jaromíra
Jecha, ředitele Kanceláře pro projekty a vzdělávání SMO ČR o průběhu přípravy projektu,
Přezkum hospodaření Krajem – informace o plánované kontrole 22.3.2016,
VPP – informace od p. starosty Leška (Obec Veselíčko) – doporučení kontrolorky
ekonomického odboru KÚ JčK při přezkoumání hospodaření obce upravit smlouvu o
spolupráci mezi obcemi a SORP a další náležitosti v souladu s novelou zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – návrh úpravy připraví kancelář SORP,
Kancelář SORP prostory – zřízení jednací místnosti v 2. patře budovy čp.1 v Písku,
projednáno se zástupci Města Písku a Lesy Města Písku, podmínky využití prostor budou dále
dojednány
Školení pro starosty s JUDr. Průšou – v přípravě (viz bod 5), možná témata: občanský
zákoník, nový zákon o veřejných zakázkách
Turistické oblasti v regionu Písecko – jednání se zúčastnila Ing. Eva Kučerová, pracovnice
MěÚ Písek – podala informace o destinačním managementu cestovního ruchu na Písecku,
aktuální přístup Kraje k řízení cestovního ruchu v JčK - příprava zavedení a certifikace
nových turistických oblastí v JčK, Město Písek schválilo založení organizace Píseckem s.r.o.
– informace o plánu činností v roce 2016. Dále probíhala diskuse.
Informace z jednání Zastupitelstva Města Písku – v diskusi občanka Mgr. Veselá navrhla
provedení kontroly čerpání poskytnutého členského příspěvku Města Písku kontrolním
výborem města. Dále probíhala diskuse.
Bez usnesení.

Zapsal: Vladimír Drye

Ověřil: Slavomír Harbáček

Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko

3

