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  Z Á Z N A M 
z jednání Rady regionu 

 
dne 4.5.2016 od 9 hod, MěÚ Milevsko, Náměstí E. Beneše 420, kancelář starosty města. 

 

Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Mgr. Jaroslav Bouška, Zdeněk Bárta, Lubomír Málek, 

Slavomír Harbáček, Ing. Ivan Radosta, Pavel Souhrada, Hana Kašparová 

Omluveni: Markéta Honzíková 

 

1. Úvod 

Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání Rady 

regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 8 členů). 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra Dryeho (dále tajemník) a ověřovatele 

zápisu p. Lubomíra Málka. 

Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům 

Rady regionu, dále navrhuje doplnit do bodu Různé plán jednání Rady na 2.pololetí roku 

2016.   

Program: 

1. Úvod 

2. Veřejně prospěšné práce  

3. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější 

4. Činnost odborné pracovní skupiny Rady regionu  

5. Rozpočtová změna 

6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek 

7. Příprava valné hromady  

8. Cyklostezka Kestřany – Putim  

9. Kontrola plnění usnesení  

10. Různé  

11. Závěr  

Usnesení č. 01/04/05/16: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a 

ověřovatele zápisu p. Lubomíra Málka a program jednání.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

2. Veřejně prospěšné práce  

Předsedající informoval o aktuálním stavu projektu VPP - především aktuální počet 

zaměstnanců, nově uzavřené smlouvy s ÚP a další plán na nejbližší období.  

Usnesení 02/04/05/16:  

1) Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP ke konci dubna 

2016. 

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

celkový tabulkový přehled uzavřených smluv a informaci pro členy Rady 

regionu.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
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3. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější 

Předsedající informoval o provedených krocích ve věci vrácení části příspěvku na projekt 

Orlicko čistější. Ze strany SORP byla odeslána žádost o zasazení se o projednání v orgánu 

Zastupitelstvu Kraje ve věci žádosti o možnosti splácení částky 982 068 Kč ve formě 

splátkového kalendáře na období 5 let, možné úpravy Dohody o uznání dluhu a splátkovém 

kalendáři, vč. vyjádření vůle SORP splácet dlužnou částku. Byly obdrženy dopisy od 

vedoucího odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu a hejtmana 

kraje – mj. s informací o předání podnětu k řešení porušení rozpočtové kázně. 

Dále probíhala diskuse ohledně dalšího postupu. Závěr: Rada regionu SORP nadále považuje 

návrh Dohody za nepřijatelný vzhledem k finanční situaci SORP, Zastupitelstvu kraje bude 

zaslána žádost o snížení a posun první splátky při zachování pravidelné kvartální periody až 

do konce roku 2019, vč. ujištění, že SORP záměrně nezadržuje peněžní prostředky, ale 

usilovně se snaží dohodnout s krajem na úrovni samosprávné. Žádost vč. návrhu Dohody 

bude odeslána neprodleně, z důvodu konání jednání Zastupitelstva kraje dne 19.5. Následně 

bude podána informace členským obcím o provedených krocích a aktuální situaci a bude 

projednán další postup na plánované valné hromadě 25.5.   

 

Usnesení 03/04/05/16: 

1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o dopisech mezi SORP a 

Jihočeským krajem. Rada regionu byla usnesením 28/2016/ZK-21 Zastupitelstva 

kraje vyzvána k uzavření NÁVRHU Dohody o uznání dluhu a splátkovém 

kalendáři. 

2) Rada regionu SORP považuje NÁVRH Dohody za nepřijatelný vzhledem k 

finanční situaci SORP a proto žádá Zastupitelstvo kraje o snížení a posun první 

splátky při zachování pravidelné kvartální periody ((k termínu 15. června 2016 

zaplatí SORP kraji částku 142.068,-Kč a dalších 60 tis. k termínu 15/9, 15/12, 

15/3, 15/6 atd. až do konce roku 2019, což je 3,5 roku) 

3) Rada regionu SORP ukládá předsedovi a místopředsedům odeslat NÁVRH 

Dohody Zastupitelstvu kraje s ujištěním, že SORP záměrně nezadržuje peněžní 

prostředky poskytnuté zálohy příspěvku na projekt „Orlicko čistější“, ale 

usilovně se snaží dohodnout s krajem na úrovni samosprávné.   

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

4. Činnost odborné pracovní skupiny Rady regionu  

P. Radosta informoval o oslovení právní kanceláře JUDr. Vobra ve věci provedení posouzení 

interních procesů v rámci realizace projektu „Orlicko čistější“ Před jednáním byla předána 

zástupci kanceláře dokumentace k projektu. Právní kancelář by měla následně informovat p. 

Radostu o dalším možném postupu. Na dalším jednání RR budou podány aktuální informace.  

Usnesení 04/04/05/16: Rada regionu SORP bere na vědomí podanou informaci o předání 

dokumentace k čerpání příspěvku na projekt „Orlicko čistější“ právní kanceláři. Při 

dalším jednání RR bude podána další informace.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

5. Rozpočtová změna 
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č. 5/2016 ze dne 11.4.2016 schválené 

předsedou Rady regionu a návrhem rozpočtové změny č. 6/2016.   

Usnesení 05/04/05/16: Rada regionu SORP bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2016 

a schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2016. 

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
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6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek 

Předsedající informoval o postupu realizace projektu a plánovaných aktivitách na nejbližší 

období. 

Usnesení 06/04/05/16:  

Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o postupu realizace projektu Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

7. Příprava valné hromady 

Předsedající předložil návrh programu valné hromady, která se bude konat dne 25. 5. 2016 od 

16 hodin v Písku. Na tajemníka se obrátila Ing. Kučerová, ředitelka Seniorského domu Písek s 

žádostí o prezentaci služeb pro starosty obcí. Návrh možného uspořádání v prostorách 

Seniorského domu – bude projednáno s Ing. Kučerovou. 

Návrh programu:  

1. Úvod 

2. Prezentace Seniorského domu Písek 

3. Zpráva inventarizační komise 

4. Zpráva revizní komise  

5. Závěrečný účet za rok 2015 

6. Účetní závěrka za rok 2015 

7. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější 

8. Veřejně prospěšné práce 2016  

9. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek 

10. Společně na Písecku – POV Jihočeského kraje 2016  

11. Centra společných služeb - projekt SMO ČR  

12. Různé 

13. Závěr 

Po jednání valné hromady proběhne seminář pro starosty obcí s JUDr. Průšou.  

Usnesení 07/04/05/16:  

Rada regionu schvaluje program valné hromady SORP konané dne 25.5.2016. 

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

8. Cyklostezka Kestřany - Putim 

Předsedající informoval o postupu v přípravě možné realizace části Otavské cyklistické cesty 

ve správním území obcí Kestřany a Putim – provedení průzkumu na místě mezi sídlem Lhota 

u Kestřan (most přes Otavu) a Putimí (most přes Blanici), možná realizace úseku cca 300 m v 

úseku Putim – Řežabinec - po stávající katastrální cestě v majetku obce Putim. Svoláno místní 

šetření na 9.5.2016 na místě.  

Usnesení 08/04/05/16: 

1.) Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu v přípravě alternativního vedení 

OCC ve správním území obcí Kestřany a Putim. 

2.) Rada regionu ukládá předsedovi vyvolat a uskutečnit místní šetření v k.ú. Putim pro 

zjištění podmínek realizace OCC spolu se starosty obcí v měsíci květen 2016 a podat 

informaci Radě regionu. 

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

9. Kontrola plnění usnesení 

Tajemník informoval o plnění usnesení z jednání Rady regionu 3.2.2016, 3.3.2016, 6.4.2016 a 

mimořádné Valné hromady 14.3.2016. Dále informoval o výstupu z jednání revizní komise 

dne 26.4.2016: komise se zabývala také plněním usnesení a činností Rady regionu týkající se 
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projektu Orlicko čistější a uložila tajemníkovi zjistit aktuální stav plnění usnesení týkající se 

kompletace dokumentace k projektu a předání všech projektových dokumentací souvisejících 

s projektem a informovat valnou hromadu o aktuálním stavu. 

Usnesení 09/04/05/16: 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: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

10. Různé 

Projekt SMO ČR Centra společných služeb - od SMO doručena v uplynulém období 

pozvánka na setkání k projektu organizovaném SMO 17.5. v Praze a informace o 

předpokládaných kvalifikačních požadavcích, které by měli splňovat pracovníci center.  

 

Projekt POV 2016 Společně na Písecku - od Krajského úřadu doručena informace o výši 

schválené dotace 60 tis. a dalším postupu. Z důvodu nižší přidělené dotace provedena 

aktualizace tzv. parametrů a zaslána na KÚ v požadovaném termínu. V nejbližším období je 

plánována vzdělávací akce pro starosty a knihovníky z regionu Písecka a Milevska.  

 

Vyúčtování energií za provoz kanceláře – doručeno vyúčtování záloh od Města Písku za 

služby za rok 2015, na další období předpoklad částečného navýšení nákladů na služby (vyšší 

počet osob v kanceláři).  

 

Zpráva revizní komise – seznámení se zprávou z jednání revizní komise z 26.4., provedena 

kontrola hospodaření a vedení účetnictví svazku obcí – bez nedostatků, a kontrola záznamů a 

plnění usnesení Valné hromady a Rady regionu a postupů činností Rady regionu - dále viz. 

bod 9. Zpráva revizní komise bude předložena k projednání valné hromadě 25.5. 

 

Telefony/telefonní služby pro pracovníky kanceláře SORP – projednán návrh nového 

řešení telefonní komunikace, provedena poptávka mezi telefonními operátory a opakované 

konzultace variant s vybraným operátorem, následně budou provedeny další kroky pro 

přípravu návrhu smlouvy s operátorem, předpoklad projednání návrhu smlouvy na příštím 

jednání RR.  

 

Plán jednání RR na 2. pololetí 2016 – 13.7. (v případě potřeby), 10.8. (v případě potřeby), 

7.9., 5.10., 9.11., 7.12. (místo 9.11. Milevsko, ostatní Písek).  

 

Naučná stezka Zvíkov – Orlík – dodatečně doplněno do diskuse. Tajemník informoval o 

provedených konzultacích s p. Vladimírem Boučkem (starosta obce Čimelice) ohledně možné 

podpory na údržbu/obnovu stezky. Jedná se o naučnou stezku vybudovanou Základní 

organizací Českého svazu ochránců přírody v Čimelicích v 80.letech. Byla provedena 

konzultace na Agentuře ochrany přírody a krajiny ohledně možné dotační podpory na 

obnovu/zajištění průchodnosti stezky (nachází se na území soustavy NATURA 2000) – dle 

konzultace možné i na několik let do budoucna. Dále probíhala diskuse – údržba stezky 

v minulosti, vlastnické vztahy atd. Závěr: bude vyčkáno na další kroky ze strany iniciátorů 

projektu.  

 

Usnesení 10/04/05/16:  

Rada regionu SORP bere na vědomí informace o projednané v bodu Různé.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
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11. Závěr 

Předsedající ukončil jednání v 11.00 hodin.  

 

 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

 

Ověřil: Lubomír Málek 

 

 

                                                                                                           Miroslav Sládek 

                                                                                                      předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 

 

 

Přílohy:  

Rozpočtové opatření č. 5/2016 

Rozpočtové opatření č. 6/2016 


