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NA ÚVOD:
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte, abychom vás po čase opět informovali o činnosti
Centra společných služeb při Svazku obcí regionu Písecko.
Jsme rádi, že se nám daří postupně rozvíjet pomocné činnosti
jak pro starosty a starostky našich obcí, tak i pro občany
našeho regionu. Snažíme se být pro starosty a starostky obcí
na Písecku jak pomocníkem a rádcem v oblasti zákonů a
vyhlášek souvisejících s vedením obcí, tak pomáhat s
"papírováním", se kterým se musí obce
poprat. Jednou z našich důležitých
činností je také příprava a realizace
společných projektů a akcí, o kterých
se dočtete dále ve zpravodaji.

Jaké společné projekty obcí
Svazek řeší, dozvíte se na str.2

Víte, že Milevský klášter je
nejstarším klášterem Jižních
Čech str.5.
Co všechno Vám může SORP
nabídnout naleznete na str.3

PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK (MAP)
Na Písecku již celý rok probíhá projekt na podporu
vzdělávání s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání
(MAP). Zpracování místních akčních plánů vzdělávání
probíhá i na ostatních územích České republiky a je prioritně
zaměřeno na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků
a dětí do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního
vzdělávání.
Svazek obcí regionu Písecko se jako nositel tohoto projektu
aktivně podílí na zlepšení kvality vzdělávání na Písecku,
podporuje vzájemnou komunikaci a spolupráci nejen škol,
ale i organizací z oblasti zájmového a neformálního
vzdělávání. Na společných setkáních si jejich zástupci
vyměňují zkušenosti, společně se informují, motivují,
vzdělávají a plánují budoucí aktivity.

www.sorp.cz
Od začátku roku 2016 na Písecku proběhlo v rámci MAP
patnáct vzdělávacích akcí pro pracovníky základních a
mateřských škol, dvacet jedna jednání diskusních skupin
zástupců mateřských a základních škol, zřizovatelů škol a
školských zařízení a organizací zájmového a neformálního
vzdělávání. Byla schválena vize rozvoje školství na Písecku a
tzv. Strategický rámec MAP, který stanoví hlavní oblasti ve
vzdělávání, kterými je třeba se na Písecku věnovat.
Výstupem projektu bude strategický dokument pro oblast
vzdělávání s Akčním plánem na školní rok 2017/2018, kde
budou uvedeny záměry vzdělávacích organizací na tento
školní rok a který pomůže jak koordinaci jednotlivých
záměrů a aktivit, tak přístupu k jejich finanční podpoře.
PROJEKT „VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE“ Zaměstnávání obyvatel obcí na údržbu obce a obecního
majetku.
V regionu probíhá dlouhodobá spolupráce obcí
(prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko) s Úřadem
práce (kontaktní pracoviště Písek a Milevsko), v oblasti
zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob na veřejně
prospěšné práce v obcích. Svazek obcí regionu Písecko již od
roku 2008 každoročně zaměstnává min. 100 pracovníků na
tyto práce. V roce 2016 bylo zaměstnáno pod Svazkem
celkem 202 pracovníků.

SORP zaměstnává pracovníky na veřejně prospěšné práce
(VPP), kteří zajišťují v jednotlivých obcích údržbu obce a péči
o obecní majetek (údržba zeleně, úklid obce atd.). Svazek
obcí zajišťuje veškerou personální, mzdovou a
administrativní agendu v rámci zaměstnávání pracovníků na
VPP v obcích.

Svazek obcí regionu Písecko podal žádost do Operačního
programu Životní prostředí v rámci výzvy č. 41 na společný
projekt „Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu
Písecko“. Projekt je zaměřen na pořízení nádob a kontejnerů
pro systém odděleného sběru odpadů. Do projektu se
zapojilo 18 obcí z regionu Písecko a žádá se o pořízení
celkem 299 kusů nádob a kontejnerů na plast, papír, sklo,
kovy a nápojové kartony.
Cílem je zvýšit podíl materiálového využití odpadů v regionu
Písecko. V jednotlivých obcích se budou modernizovat a
doplňovat kontejnery pro sběr tříděného odpadu.

Svazek obcí regionu Písecko podal žádost do Operačního
programu Životní prostředí v rámci výzvy č. 40 na společný
projekt „Domácí kompostování v obcích na Písecku“
Projekt je zaměřen na pořízení domácích kompostérů ke
kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu ze
zahrad a domácností. Do projektu se zapojilo 25 obcí
z regionu Písecko. Žádá se o pořízení celkem 1 682 kusů
kompostérů. Velkých kompostérů o objemu cca 1 170 litrů
je požadováno 1 566 kusů a malých kompostérů o objemu
cca 650 litrů je požadováno 116 kusů. V případě schválení
budou
kompostéry
zapůjčeny
občanům obcí na základě
smlouvy o výpůjčce a za 5 let
(doba udržitelnosti) a poté
budou převedeny do jejich
vlastnictví.
Cílem je předcházení vzniku
biologicky
rozložitelných
odpadů
prostřednictvím
domácích kompostérů pro občany
obcí regionu Písecko.
V případě předělení dotace se předpokládá pořízení
kompostérů a kontejnerů do léta letošního roku.
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Bude se KonaT:
Vzdělávací semináře:
21. března 2017 – vzdělávací seminář pro účetní obcí v Sále obecního úřadu Záhoří.
Téma
vzdělávacího semináře bude „Účetnictví a rozpočet pro územní samosprávní celky – změny od roku
2017“. Lektorkou bude Ing. Daniela Kozová - AKK economy s.r.o. Plzeň, ekonomický a účetní
poradce se zaměřením na města, obce a příspěvkové organizace, akreditovaný lektor
Ministerstva vnitra ČR.
29. března 2017 – vzdělávací seminář pro kronikáře obcí, spolků a organizací
v Latinské škole v areálu Kláštera v Milevsku.
Téma vzdělávacího semináře bude: „Jak se vede kronika - II“,
pro kronikáře obcí, spolků a organizací, které vedou kroniku.
Lektor: Mgr. Tomáš Hromádka – kronikář městské části Praha - Velká Chuchle od roku
1995, učitel a historik, za rok 2014 oceněn titulem „Kronikář roku“ Sdružením kronikářů
Čech, Moravy a Slezska, šéfredaktor časopisu Kroniky a kronikáři.
13. dubna 2017 – vzdělávací seminář na téma Právo na informace, ochrana osobních údajů v Sále obecního úřadu
v Záhoří
Téma vzdělávacího semináře bude zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a
povinnost poskytovat informace.
Seminář lektoruje JUDr. Veronika Gabrišová, vedoucí oddělení veřejného pořádku a místní správy
Kanceláře veřejného ochránce práv.

Další plánované vzdělávací semináře:
Během jara jsou dále plánovány semináře pro učitele, hasiče nebo knihovníky.

Setkání starostů:
Proběhne také další setkání starostů plánované na květen – červen 2017.

Konalo se :
Zřizovatelé škol se setkali u diskuse o spolupráci ve školství a vzdělávání na Písecku
31. ledna se v zasedací místnosti Svazku obcí regionu Písecko uskutečnilo setkání diskusní skupiny MAP Písecko –
zřizovatelé škol. Mezi hlavní témata programu patřily volnočasové aktivity dětí na Písecku, klady a nedostatky oblasti
školství z pohledu zřizovatelů škol a další možnosti spolupráce do budoucna.

Den otevřených kronik v Přednáškovém sále Prácheňského muzea
22. listopadu 2016 se konal vzdělávací seminář pro kronikáře regionu Písecko.
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NABÍDKA SLUŽEB A ČINNOSTÍ
Administrativní podpora a informovanost obcí
Příprava obecně závazných vyhlášek
Příprava vzorů smluv
Poradenství a informovanost obcí pro zajištění zákonných povinností obcí v oblasti
samostatné a přenesené působnosti obcí, např. v oblasti fungování volených orgánů
obce, nakládání s nemovitým majetkem obce, vydávání a evidence právních předpisů
obce, zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím atd.
Právní poradenství
Zprostředkování bezplatného právního poradenství zajišťované profesionálními
advokáty/právníky spolupracujícími se Svazem měst a obcí ČR - v oblasti nakládání s
majetkem obcí, hospodaření s dotacemi, poradenství ve složitějších správních řízeních
(např. přestupková řízení), problematika poskytování informací, odpovědnostní vztahy,
složité právní vztahy v oblasti sociální péče, školství, dopravy, územního plánování,
veřejného pořádku, atd., včetně zabezpečení smluvní agendy (cca od jara 2017)
Zpracování žádostí o dotace a související dokumentace
Zpracování žádostí o dotaci z krajských, národních a evropských dotačních/nadačních
programů vč. přípravy a kompletace příloh dle podmínek daného programu
Zpracování případových studií, studií proveditelnosti, finančních analýz atd. jako příloh
žádosti dle pravidel daného programu
Monitoring v oblasti krajských, národních a evropských dotačních/nadačních programů
Vyhledání vhodného zdroje financování projektového záměru
Poradenství při zpracování projektů
Řízení a administrace projektů – projektový management
Řízení a administrace realizace projektů financovaných z krajských, národních
a evropských dotačních/nadačních programů
Zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, podkladů pro vyúčtování projektu
Administrativní a metodická podpora v průběhu realizace projektu vč. přípravy dokladů
pro uzavření/vydání Smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí dotace, řízení projektu po
uzavření/vydání Smlouvy/Rozhodnutí, zpracování závěrečného vyúčtování projektu
Příprava výběrových/zadávacích řízení na zakázky v rámci projektu, konzultace při
výběru dodavatele
Poradenství při řízení a realizaci projektů
Veřejné zakázky – výběrová/zadávací řízení
Organizace a administrace výběrových/zadávacích řízení na veřejné zakázky
Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (v souladu s platnou
směrnicí zadavatele, pokud je vydána)
Zjednodušená podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek
Zohlednění pravidel dotačních programů, pokud je zakázka financována z těchto
programů
Poradenství a konzultace při výběru dodavatele
Společné akce/postupy/projekty
Společné zaměstnávání obyvatel obcí na veřejně prospěšné práce
Společné rozvojové projekty/akce obcí
Společné vzdělávací akce
Prosazování společných zájmů obcí atd.
Další činnosti
Technická a stavební podpora (předinženýrské a inženýrské činnosti při přípravě
stavebních projektů, zastupování při jednání s orgány státní správy a ostatními
účastníky řízení, spolupráce/konzultace se stavebními odborníky/projektanty atd.)
Zpracování strategických plánů/programů rozvoje obcí
Další pomocné činnosti dle potřeb a zájmu obce

Svazek obcí regionu Písecko
Základní informace
Svazek obcí regionu Písecko (SORP) vznikl
na základě ustavující Valné hromady dne
4. 2. 2004 v Písku a byl zaregistrován u
Krajského úřadu Jihočeského kraje dne
20. 4. 2004 pod pořadovým číslem
54/DSOPI/2004 DSO. V současné době je
SORP se svými 72 členskými obcemi
jedním z největších Svazků v České
republice, pokrývá téměř celé území
bývalého okresu Písek.
Hlavním předmětem činnosti DSO je:
Koordinace postupů při řešení problémů
týkajících se:
- rozvoje samosprávy obcí
- hospodářského, sociálního a
kulturního života obcí
- vztahu k orgánům státní správy a
vyšších samosprávných celků.
Ostatní informace
Statutárními orgány svazku obcí jsou:
Valná hromada, Rada regionu a Revizní
komise. V současné době je předsedou
Rady regionu pan Miroslav Sládek – člen
Rady města Písku a místopředsedy jsou
pan Ing. Ivan Radosta – starosta Města
Milevska a pan Pavel Souhrada – starosta
Městysu Bernartice.

Pomocné činnosti nabízíme také pro
organizace
zřizované
obcemi
(základní školy, mateřské školy atd.).
Mohou se na nás také obrátit občané
obcí v rámci kontaktního centra pro
občany, případně zástupci zájmových
či neziskových organizací působících
v obcích,
především
v oblasti
získávání dotací, zaměstnávání na
veřejně prospěšné práce a v oblasti
fungování obcí.
Máme
zkušenosti
s fungováním
samospráv obcí, vyřizováním žádostí
o dotace, administrací dotačních
projektů, organizací a administrací
výběrových a zadávacích řízení a
dalšími administrativními činnostmi
souvisejícími s chodem obcí.
V případě zájmu nás kontaktujte:
Vladimír Drye, tel.: 725 047 311 ,
e-mail: drye@sorp.cz
Helena Šedivá, tel.: 775 929 600,
e-mail: sediva@sorp.cz
Taťána Mládková, tel.: 775 039 600,
e-mail: mladkova@sorp.cz
Renata Krůtová, tel. 775 099 600,
e-mail: vpp@sorp.cz
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www.wikipedia.org.

Klášter Milevsko je nejstarším klášterem jižních Čech, nese stopy od románského
období přes gotiku až po baroko. založený roku 1187 Jiřím z Milevska a opatem
Jarlochem. Leží v malebném prostředí asi 20km východně od řeky Vltavy a 25km
na západ od města Tábor. Je domovem společenství bratří z řádu premonstrátů a
je závislým řeholním domem Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

www.kudyznudy.cz

Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně je chráněné území
nacházející se na území okresu Písek nedaleko obce Ražice. Důvodem ochrany je
výskyt cenných litorálních společenstev, které poskytují vhodné hnízdiště pro
mnoho druhů ptactva a slouží pro rozmnožování dalších živočišných
druhů. V rámci ochrany je chráněn jak Řežabinecký rybník, přilehlé tůně
vzniklé zaplavením starých děr po středověké těžbě, tak i významná
archeologická lokalita na vrchu Pikárna, kde v paleolitu a mezolitu
bývalo rozsáhlé lidské sídliště.
Samotný rybník vznikl na místě slatiny v bývalém korytě řeky Otavy v
roce 1530 na popud pána hradu Zvíkov Kryštofa ze Švamberka. Rybník
se stal významnou ptačí oblastí, kde se vyskytuje přes 160 ptačích
druhů, mnoho jich zde hnízdí a taktéž se zde nachází největší kolonie
racka chechtavého na území jižních Čech. Z těchto důvodů byla celá
lokalita v roce 2004 vyhlášena ptačí oblastí soustavy Natura 2000.
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ, místo vydání – Písek, Svazek obcí regionu Písecko, Velké náměstí 1, 397 01
Písek, IČ: 71213996, E-MAIL: sorp@sorp.cz, tel: +420 380 602 025
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