ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 7.3.2017 od 13 hod, MěÚ Milevsko, kancelář starosty města
Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Markéta Honzíková, Zdeněk Bárta,
Slavomír Harbáček, Hana Kašparová, Pavel Souhrada, Mgr. Jaroslav Bouška
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 tajemník svazku) a ověřovatele zápisu pana Ivana Radostu.
Usnesení č. 01/07/03/17: Rada regionu SORP bere na vědomí určené zapisovatele p.
Vladimíra Dryeho a ověřovatele zápisu p. Ivana Radostu.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE
Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, další návrhy do
programu nebyly vzneseny.
Program:
1. Úvod
2. Rozpočet svazku na rok 2017 a rozpočtový výhled svazku na roky 2018 a 2019 – novela
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
3. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík
4. Veřejně prospěšné práce
5. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko
6. Centrum společných služeb Písecko
7. Různé
8. Závěr
Usnesení č. 02/07/03/17: Rada regionu SORP schvaluje program jednání.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Rozpočet svazku na rok 2017 a rozpočtový výhled svazku na roky 2018 a 2019 –
novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Předsedající informoval o nabytí účinnosti zákona č. 24/2017 Sb., který mění zákon č.
250/2000 Sb. a zavádí nové zveřejňovací povinnosti pro obce, jejich příspěvkových
organizací i DSO. Aktuálně je nutné zajistit zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017,
střednědobého výhledu rozpočtu a schválených rozpočtových změn. Dále bude ověřen
vhodný postup zveřejňování rozpočtových změn do budoucna, resp. dokladování oznámení o
zveřejnění na úředních deskách členských obcí.
Usnesení č. 03/07/03/17:
Rada regionu bere na vědomí informaci o účinnosti zákona č. 24/2017 Sb. a ukládá
tajemníkovi Svazku spolu s účetní zajistit zveřejňování rozpočtů, střednědobých
výhledů a rozpočtových změn Svazku v obcích a na webových stránkách SORP v novém
odkazu Rozpočet. První lhůta ke zveřejnění nechť je dle zákona 24/2017 Sb. do 30 dnů
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od účinnosti tj. do 23.3.2017. Z výkladu Zpráv Ministerstva financí ČR z 15.2.2017 se
rozpočtový výhled schválený v roce 2016 (před 21.2.2017) ponechává pod tímto názvem.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík
Předsedající předložil návrh na podání žádosti Radě a Zastupitelstvu Jihočeského kraje pro
realizaci opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík – zpracování studie
proveditelnosti formou využití části finančních prostředků, které má svazek splatit na základě
uzavřené Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři.
Usnesení č. 04/07/03/17: Rada regionu souhlasí s návrhem na podání žádosti Radě a
Zastupitelstvu Jihočeského kraje pro realizaci opatření ke snížení znečistění Údolní
nádrže Orlík a ukládá oběma místopředsedům vyvolat jednání s hejtmanem a radním
kraje Pavlem Hrochem.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
K jednání se připojil P. Souhrada.
4. Veřejně prospěšné práce
Podány informace z uskutečněných seminářů Úřadu práce v únoru o možnosti tzv. veřejné
služby pro využití v obcích v roce 2017, diskuse k reálným možnostem a přínosům pro obce.
Podány informace o aktuálním stavu projektu VPP a výhledu na nejbližší období – zahájení
do 1.4.2017 – předpoklad uzavření 3 smluv s ÚP, další nabírání zaměstnanců od května a
června, diskuse k dalšímu postupu.
Usnesení č. 06/07/03/17:
1) Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu VPP v roce 2017
2) Rada regionu ukládá paní Renatě Krůtové připravit na příští jednání celkový
tabulkový přehled uzavřených smluv na VPP s Úřadem práce.
3) Rada regionu nedoporučuje valné hromadě SORP vstoupit do nabídky Úřadu práce
na veřejnou službu.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko
Tajemník svazku podal informace o aktuálním stavu realizace projektu a předpokládaném
harmonogramu prací v dalším období (práce diskusních skupin: zřizovatelé škol, MŠ, ZŠ,
nově zřízená DS učitelů českého jazyka a literatury, terénní průzkum k záměrům do akčního
plánu MAP, zpracování strategické části MAP, připomínkování dokumentu MAP, veřejné
projednání MAP, proběhla exkurze ředitelů škol do Křesťanské základní školy v Jihlavě atd.).
Podána informace o plánovaném veřejném projednání MAP – předpoklad 1.6.2017.
Usnesení č. 07/07/03/17: Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu realizace
projektu MAP Písecko a současně bere na vědomí veřejné projednání MAP
s předpokládaným termínem 1.6.2017.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
6. Centrum společných služeb Písecko
Manažer svazku podal aktuální informace o činnosti Centra společných služeb obcí (CSS)
v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR: aktuální činnosti (žádosti o dotace, výběrová řízení,
příprava školení, schůzky se starosty, agenda týkající se plnění povinností obcí dle zákona o
obcích, o svobodném přístupu k informacím a správního řádu atd.), plánované činnosti
v dalším období.
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Usnesení 08/07/03/17: Rada regionu SORP bere na vědomí informace o činnosti CSS
Písecko.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. Různé
Návrh na ukončení Nájemní smlouvy s Pozemkovým Fondem ČR
Podán návrh na ukončení nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR, uzavřené dne 1. 11.
2008 na dobu neurčitou za účelem realizace stavby „Otavské cyklistické stezky – putování
krajem Karla Klostermanna“. Jedná se o pozemek p. č. 1248/3 v k.ú. Staré Kestřany.
Realizace stavby se ve správním území obce Kestřany neuskuteční.
Usnesení 09/07/03/17: Rada regionu souhlasí s návrhem na ukončení Nájemní smlouvy
s Pozemkovým Fondem ČR a ukládá předsedovi Rady regionu ukončit nájemní vztah
s jeho právním zástupcem ing. Markem Vitujem (Státní pozemkový úřad) v měsíci
březnu 2017.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE (v té době přítomných)
Informace o Dodatku ke Smlouvě – služby Vodafone
Podány informace o uzavření dodatku na telefonní služby se společností Vodafone – závazek
na 36 měsíců.
Usnesení 10/07/03/17: Rada regionu bere na vědomí informaci o uzavřeném Dodatku ke
Smlouvě s Vodafone Czech Republic a.s.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Kontrolní výbor Města Písek – návrh opatření
Podány informace o postupu kontrolního výboru Města Písku ve věci kontroly využití
příspěvku města do Svazku obcí regionu Písecka.
Usnesení 11/07/03/17:
Rada regionu bere na vědomí informaci o návrhu Kontrolního výboru Města Písek, jak
ji přednesl zástupce této členské obce Svazku. Rada regionu shledává, že návrh KV
překračuje kompetence KV jemu svěřené, a protože jiný KV členské obce Svazku návrh
nepodal, nebude upravovat znění Stanov Svazku ani návrh předkládat Valné hromadě.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Přezkum hospodaření svazku Jihočeským krajem za rok 2016
Podány informace o plánovaném konečném přezkumu, který proběhne 22.3.
8. Závěr
Příští schůzka Rady proběhne 4.4.2017 od 13 hod v Písku.
Předsedající ukončil jednání v 14.45 hodin.
Zapsal: Vladimír Drye

Ověřil: Ivan Radosta
Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko
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