ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 9.11.2016 od 13.30 hod, Dům Kultury Milevsko
Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Mgr. Jaroslav Bouška, Pavel Souhrada, Zdeněk Bárta,
Slavomír Harbáček, Markéta Honzíková, Hana Kašparová, Ing. Ivan Radosta
Omluveni: Lubomír Málek
1. Úvod
Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání Rady
regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 7 členů).
Určení ověřovatelů a zapisovatele: Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra
Dryeho (dále manažer svazku) a ověřovatelku zápisu paní Markétu Honzíkovou.
Usnesení č. 01/09/11/16: Rada regionu SORP bere na vědomí určené zapisovatele p.
Vladimíra Dryeho a ověřovatelku zápisu paní Markétu Honzíkovou.
Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, další návrhy do
programu nebyly vzneseny.
Program:
1. Úvod
2. Veřejně prospěšné práce
3. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější
4. Zpráva revizní komise
5. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2016
6. Členské příspěvky na rok 2017
7. Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
8. Aktualizace rozvojové strategie svazku
9. Centrum společných služeb Písecko
10. Společné projekty
11. Různé
12. Závěr
Usnesení č. 02/09/11/16: Rada regionu SORP schvaluje program jednání.
Hlasování: 7 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE
2. Veřejně prospěšné práce
Předsedající informoval o aktuálním stavu projektu VPP. Zástupce Úřadu práce byl přizván
na valnou hromadu ohledně podání aktuálních informací a výhledu na příští rok na VPP.
Usnesení č. 03/09/11/16:
1.) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP k 1.11.2016.
2.) Rada regionu SORP ukládá paní Renatě Krůtové připravit na příští jednání celkový
tabulkový přehled uzavřených smluv.
Hlasování: 7 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější
Předsedající informoval o doručení dodatku ke smlouvě o partnerství a finanční spoluúčasti
od Obce Branice na zpracování projektové dokumentace ČOV a kanalizace. Na valné
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hromadě budou podány informace o aktuálních záležitostech souvisejících s projektem
(výstupy činnosti odborné pracovní skupiny, závěry právního rozboru JUDr. Vobra, stav
splácení vratky zálohy příspěvku atd.).
V 13.40 hod se k jednání připojil p. Radosta.
Následně probíhala diskuse – hlavní témata: další postup splácení vratky a případné možnosti
podání žádosti o prominutí zbytku vratky příspěvku, další možný postup a koordinace
opatření k snížení znečištění Orlické přehrady vč. zajištění odpovídajícího čištění odpadních
vod v obcích podél přehrady – koordinace, financování, aktuální problémy v obcích v okolí
přehrady atd.
Usnesení č. 04/09/11/16:
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informace o aktuálních činnostech
souvisejících s projektem Revitalizace Orlické nádrže.
2) Rada regionu SORP navrhuje Valné hromadě vstoupit v jednání s Jihočeským
krajem pro možnost pokračovat v projektu Revitalizace Orlické nádrže.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Zpráva revizní komise
Předsedající informoval o uskutečněném jednání revizní komise 27. 10. 2016, zpráva revizní
komise bude podána na valné hromadě.
Usnesení 05/09/11/16: Rada regionu SORP bere na vědomí zprávu revizní komise ze dne
27. 10. 2016.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2016
Předsedající informoval o plánovaném postupu inventarizace majetku a závazků k
31.12.2016. Na valné hromadě bude podán návrh na složení inventarizační komise a
informace o dalšímu postupu.
Usnesení 06/09/11/16: Rada regionu bere na vědomí informace o dalším postupu
v přípravě inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2016.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
6. Členské příspěvky na rok 2017
Předsedající informoval o plánovaném projednání výše členských příspěvků na rok 2017 na
valné hromadě. Na základě diskuse bylo dohodnuto ponechat výši členských příspěvků ve
stávající výši 4 Kč/obyvatele. Termín platby příspěvku do konce dubna 2017. Případný návrh
navýšení členských příspěvků bude připraven k projednání nejdříve na příští valnou hromadu
na jaře 2017. Dále projednána možnost úpravy ceníku služeb v blízkém období dle zkušeností
z dosavadní činnosti.
Usnesení 07/09/11/16:
Rada regionu SORP bere navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků na rok 2017
v nezměněné výši, tj. 4 Kč na obyvatele.
Rada regionu SORP ukládá kanceláři svazku předložit návrhu na úpravu ceníku služeb
na příštím jednání Rady regionu.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
Manažer svazku předložil návrh nové směrnice z důvodu zahájení účinnosti zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 27 zákona se jedná se veřejné zakázky na
dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 2.000.000,- Kč bez
DPH nebo na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 6.000.000,-
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Kč bez DPH. Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona není zadavatel
v souladu s § 31 zákona povinen zadávat postupem podle zákona, musí však vždy dodržovat
zásady uvedené v § 6 téhož zákona, tj. zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace.
Usnesení 08/09/11/16:
Rada regionu SORP doporučuje valné hromadě návrh nové Směrnice o veřejných
zakázkách malého rozsahu a ukládá předsedovi předložit tento návrh na jednání Valné
hromady.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
8. Aktualizace rozvojové strategie svazku
Předsedající informoval o nutnosti provést aktualizaci rozvojové strategie svazku. Stávající
Strategie rozvoje regionu Písecko (zahrnuje území ORP Písek a Milevsko) je zpracována na
období 2011 – 2017. Dále byla v rámci projektu SMO ČR „Obce sobě“ zpracována Strategie
území SO ORP Písek na období 2015 – 2024 v oblasti předškolní výchovy a základního
školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, dopravy, lidských zdrojů a
zaměstnanosti a cestovního ruchu.
Podán návrh provést během příštího roku aktualizaci rozvojové strategie na následující
období. Zpracování strategie je možné zahrnout do žádosti POV na rok 2017. Aktualizaci
strategie zajistí kancelář svazku.
Usnesení 09/09/11/16:
Rada regionu SORP bere na vědomí informace o návrhu aktualizace rozvojové strategie
SORP a ukládá kanceláři svazku zajistit aktualizaci strategie na období 2018 – 2024.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
9. Centrum společných služeb Písecko
Manažer svazku podal aktuální informace o činnostech Centra společných služeb (CSS)
v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR: aktuální činnosti pro obce, plánované činnosti
v dalším období, plánované 2. setkání starostů 9.11. atd.
Usnesení č. 10/09/11/16: Rada regionu SORP bere na vědomí informace o činnosti CSS
Písecko.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
10. Společné projekty
Předsedající a manažer svazku informovali o aktuálních realizovaných a připravovaných
společných projektech:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko – aktuální stav realizace projektu, probíhá práce
diskusních skupin a realizačního týmu, uskutečněná a plánovaná školení pro pracovníky škol,
další plánované činnosti.
Kompostéry (OPŽP) – aktuální stav přípravy a další postup přípravy žádosti o dotaci, termín
podání do 30.11.
Kontejnery/nádoby na tříděný odpad (OPŽP) – aktuální stav přípravy a další postup přípravy
žádosti o dotaci, termín podání do 30.11.
Společně na Písecku (POV JčK 2016) – proběhly semináře pro kronikáře a účetní (účast cca
40 osob), poslední plánovaná akce Den otevřených kronik dne 22.11.
Společně na Písecku v roce 2017 (POV JčK 2017) – předložen předběžný návrh obsahu
projektu/žádosti o dotace, bude předložen ke schválení valné hromadě dne 9.11.
Otavská cyklostezka – Obec Putim je odhodlána realizovat chybějící úsek Otavské
cyklocesty. Protože není majitelem všech pozemků, požádala Římskokatolickou farnost Putim
o prodej. Farnost podléhá schvalovacímu procesu odboru správy majetku Římskokatolickému
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Biskupství Č. Budějovice. Předseda na osobní schůzce 10. 11. (ing. Aleš Pícha) vysvětlí
naléhavost majetkového převodu na obec Putim.
Usnesení č. 11/09/11/16: Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o postupu
přípravy/realizace společných projektů a ukládá manažerovi svazku podat zprávu o
aktuálním stavu na příštím jednání Rady regionu.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
11. Různé
Smlouva na zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů k projektu „Kontejnery/nádoby
na tříděný odpad (OPŽP)“ se zpracovatelem Skládka Růžov spol. s r.o.
Usnesení č. 12/09/11/16: Rada regionu SORP schvaluje příkazní smlouvu na zpracování
analýzy potenciálu produkce odpadů se společností Skládka Růžov spol. s r.o a pověřuje
předsedu podpisem této smlouvy.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Rozšíření živnostenského oprávnění svazku - doplnění oboru činnosti o "Služby v oblasti
administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy" – bude vyřešeno
v následujícím období.
12. Závěr
Předsedající ukončil jednání v 14.45 hodin.

Zapsal: Vladimír Drye

Ověřila: Markéta Honzíková
Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko
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