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  Z Á Z N A M 
z jednání Rady regionu 

dne 7.2.2017 od 9.30 hod, Písek, Velké náměstí 1, zasedací místnost SORP, 2.patro 

 

Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Markéta Honzíková, Zdeněk Bárta, 

Slavomír Harbáček, Hana Kašparová, Lubomír Málek 

Omluveni: Pavel Souhrada, Mgr. Jaroslav Bouška 

 

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 ověřovatele zápisu pana Ivana Radostu. 

Usnesení č. 01/07/02/17: 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. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2016  

3. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík  

4. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko  

5. Veřejně prospěšné práce / Veřejná služba v r. 2017  

6. Centrum společných služeb Písecko  

7. Otavská cyklostezka - úsek v k.ú. Putim  

8. Připravovaná školení  

9. Různé 

Usnesení č. 02/07/02/17: Rada regionu SORP schvaluje program jednání. 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

2. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2016 

Předsedající seznámil členy Rady s výsledkem inventarizace majetku a závazků svazku k 

31.12.2016 dle zpracované inventarizační zprávy. Inventarizační komise nezjistila žádné 

inventarizační rozdíly, skutečný stav majetku odpovídá stavu účetnímu. 

Usnesení č. 03/07/02/17: Rada regionu SORP bere na vědomí Zprávu o provedené 

inventarizaci majetku a závazků svazku provedenou inventarizační komisí k 31. 12. 

2016 a ukládá předsedovi RR předložit tuto zprávu nejbližší valné hromadě svazku.  

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

3. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík 

Místopředseda svazku I. Radosta informoval o uskutečněném jednání s radním JčK P. 

Hrochem (účast místopředsedů I. Radosty a P. Souhrady). Dále probíhala diskuse k dalšímu 



 2 

postupu ohledně další možné podpory snížení znečištění Orlické přehrady ze strany Jč kraje a 

vhodného postupu jednání se zástupci Jč Kraje.  

Usnesení č. 04/07/02/17: Rada regionu SORP bere na vědomí informaci z uskutečněné 

schůzky s radním JčK p. Pavlem Hrochem ohledně možné podpory Jč Kraje ke snížení 

znečištění Orlické přehrady. 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

4. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko 

Koordinátorka projektu Taťána Mládková podala informace o aktuálním stavu realizace 

projektu – uskutečněné činnosti, plán dalších činností, den 31.1 proběhla schůzka zřizovatelů 

se zástupci škol, organizací neformálního a zájmového vzdělávání a dalších organizací 

působící ve školství a vzdělávání na Písecku a další. 

Usnesení č. 05/07/02/17: Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o postupu 

realizace projektu MAP Písecko a ukládá předsedovi RR na příští jednání předložit 

návrh jak bude strategický dokument zveřejněn, projednán, připomínkován a 

schvalován v zastupitelstvech obcí v území ORP Písek a dále podal informaci o možném 

uzavření memoranda o nově vzniklé spolupráci.  

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

5. Veřejně prospěšné práce / Veřejná služba v roce 2017 

Podány informace o aktuálním stavu VPP o nabídce možnosti tzv. veřejné služby pro využití 

v obcích v roce 2017, v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pomoci v hmotné 

nouzi č. 111/2006 Sb. od 1.2.2017. Dne 24.2.2017 se koná seminář k veřejné službě na Úřadu 

práce v Písku.  

Usnesení č. 06/07/02/17: Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o stavu VPP a 

ukládá paní Renatě Krůtové připravit na příští jednání celkový tabulkový přehled 

uzavřených smluv na VPP. 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

6. Centrum společných služeb Písecko  

Manažer svazku podal aktuální informace o činnosti Centra společných služeb (CSS) v rámci 

projektu Svazu měst a obcí ČR: aktuální činnosti, plánované činnosti v dalším období, 

financování atd.  

Usnesení 07/07/02/17: Rada regionu SORP bere na vědomí informace o činnosti CSS 

Písecko.  

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

7. Otavská cyklostezka - úsek v k.ú. Putim 

Předsedající informoval o aktuálním stavu řešení majetkových poměrů v dotčeném úseku 

v lokalitě „Na soutoku“ ve správním území Putim – uskutečněné jednání ze zástupci vlastníka 

dotčeného pozemku (Českobudějovické biskupství) - připravena Darovací smlouva o 

převedení pozemků do majetku obce Putim – bude projednána zastupitelstvem obce. Podány 

informace o dalším možném postupu. 

Usnesení 08/07/02/17:  

1.) Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu v přípravě propojovacího úseku 

OCC ve správním území obce Putim. 

2.) Rada regionu ukládá předsedovi podat informaci o výsledku dalších jednání Radě 

regionu v dubnu 2017. 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
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8. Připravovaná školení 

Manažer svazku informoval o plánovaných školeních v 2. polovině března – témata: 

účetnictví obcí, kroniky obcí/spolků, poskytování informací a ochrana osobních údajů (zákon 

č. 106).  

Usnesení 09/07/02/17: Rada regionu SORP bere na vědomí informace o připravovaných 

školeních.  

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

9. Různé  

Termín a místo příštích jednání RR – 7.3. od 13 hod Milevsko, 2.4. od 13 hod Písek. 

Nesouhlas s návrhem zákona o sociálním bydlení – informace o obdržených stanoviscích 

náměstka ministra financí a ministryně pro místní rozvoj ČR, budou rozeslána obcím.  

Zásobování vodou obcí - aktuální informace z JVS: připravována ideová konference dne 29.3. 

(koncepce a možnosti financování zásobování  pitnou vodou na území JčK).   

 

Předsedající ukončil jednání v 11 hodin.  

 

 

 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

 

Ověřil: Ivan Radosta 

 

 

                                                                                                           Miroslav Sládek 

                                                                                                      předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 


