ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 15.12.2016 od 10 hod, Písek, Velké náměstí 1, zasedací místnost SORP
Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Mgr. Jaroslav Bouška, Zdeněk Bárta,
Slavomír Harbáček, Hana Kašparová, Lubomír Málek
Omluveni: Pavel Souhrada, 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 7 členů).
Určení ověřovatelů a zapisovatele: Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra
Dryeho (dále manažer svazku) a ověřovatele zápisu p. Lubomíra Málka.
Usnesení č. 01/15/12/16: Rada regionu SORP bere na vědomí určené zapisovatele p.
Vladimíra Dryeho a ověřovatele zápisu p. Lubomíra Málka.
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. Veřejně prospěšné práce
3. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější
4. Rozpočtová změna č. 15/2016
5. Ukončení členství Obce Paseky
6. Centrum společných služeb Písecko
7. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko
8. Společné projekty POV JčK (2016, 2017)
9. Společné projekty OPŽP (kompostéry, kontejnery/nádoby na tříděný odpad)
10. Ceník služeb
11. Kontrola plnění usnesení
12. Různé
13. Závěr
Usnesení č. 02/15/12/16: Rada regionu SORP schvaluje program jednání.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Veřejně prospěšné práce
Předsedající informoval o aktuálním stavu projektu VPP. Diskuse k aktuálním pravidlům
zaměstnávání na VPP.
Usnesení č. 03/15/12/16:
1.) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP.
2.) Rada regionu SORP ukládá paní Renatě Krůtové připravit na příští jednání celkový
tabulkový přehled uzavřených smluv na příští jednání.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
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3. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější
Předsedající informoval o iniciaci jednání se zástupci Jihočeského kraje ve věci projektu
Revitalizace Orlické nádrže (realizace opatření ke snížení znečištění Orlické přehrady,
možnosti prominutí zbytku vratky zálohy příspěvku na projekt Orlicko čistější). Informace o
výstupech jednání a návrh dalšího postupu budou projednány na dalším jednání Rady regionu.
Usnesení č. 04/15/12/16: Rada regionu SORP bere na vědomí informace o přípravě
dalšího postupu jednání s Jihočeským krajem ve věci projektu Revitalizace Orlické
nádrže.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Rozpočtová změna č. 15/2016
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č. 15/2016 ze dne 11. 11. 2016
schválené předsedou Rady regionu. Viz. příloha. Dále podána informace o plánované
rozpočtové změně č. 16/2016, bude projednána do konce roku formou hlasování per-rollam.
Usnesení č. 05/15/12/16: Rada regionu SORP bere na vědomí rozpočtovou změnu
č. 15/2016 schválenou předsedou Rady regionu dne 11.11.2016.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Ukončení členství Obce Paseky
Předsedající informoval o obdržení dopisu Obce Paseky ze dne 16.11.2016 ve znění, že
zastupitelstvo Obce Paseky na svém zasedání dne 21.9.2016 schválilo ukončení členství
v SORP. Předsedající přítomné seznámil s postupem v případě ukončení členství dle stanov
svazku. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců, byla zahájena 1.12.2016, výpovědní lhůta uplyne k
31. 5. 2017 v případě, že dojde k úplnému majetkovému vypořádání. Obci byl zaslán dopis ve
věci dalšího postupu. Informace o ukončení členství obce Paseky bude podána na následující
valné hromadě.
Usnesení 06/15/12/16:
1) Rada regionu SORP bere na vědomí rozhodnutí Obce Paseky o ukončení členství
obce v SORP a zaslání dopisu Obci Paseky dne 22.11.2016 o dalším postupu v této věci.
2) Rada regionu SORP předloží návrh na ukončení členství Obce Paseky na nejbližší
valné hromadě svazku.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE.
6. 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 atd.
Usnesení 07/15/12/16: Rada regionu SORP bere na vědomí informace o činnosti CSS
Písecko.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko
Předsedající a manažer podali informace o aktuálním stavu realizace projektu: proběhlo
jednání Řídícího výboru MAP, probíhá práce diskusních skupin a realizačního týmu,
uskutečněná a plánovaná školení pro pracovníky škol, na MŠMT podána zpráva o realizaci a
žádost o platbu za období 1 - 10/2016, další plánované činnosti atd.
Podán návrh na rozšíření realizačního týmu o odborné pracovníky (zástupci škol) a
organizační pracovníky (organizace vzdělávacích akcí, průzkum potřeb a záměrů škol) –
pracovní poměr formou dohody o provedení práce.
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Dále podány informace o navazujících aktivitách po ukončení projektu: MŠMT připravuje
výzvy na podání žádostí o dotaci na implementaci, resp. pokračování MAP, důležité zajistit
ideálně návaznost pokračování MAP vč. zajištění zpětné uznatelnosti nákladů z projektu.
Budou osloveny kompetentní orgány a instituce za účelem podpory možného včasného
zahájení a financování navazujícího projektu.
Usnesení č. 08/15/12/16:
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o postupu realizace projektu MAP
Písecko.
2) Rada regionu SORP zmocňuje předsedu Rady regionu Miroslava Sládka k uzavření
pracovních poměrů s navrženými členy realizačního týmu od 1.1.2017.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
8. Společné projekty POV JčK (2016, 2017)
Manažer svazku informoval o ukončení realizace společného projektu podpořeného z POV
JčK v roce 2016 – dne 22.11. proběhla poslední vzdělávací akce Den otevřených kronik, dne
14.12. odesláno vyúčtování dotace na KÚ.
Dále představil návrh společného projektu/žádosti o dotaci do POV JčK v roce 2017 –
navržené aktivity: vzdělávací akce, propagační a informační činnosti, aktualizace rozvojové
strategie svazku, pořízení výpočetní techniky pro činnost svazku, zajištění vedení účetnictví
svazku, správa webových stránek svazku. Dále probíhala diskuse k zaměření vzdělávacích
akcí.
Usnesení č. 09/15/12/16:
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o ukončení a podání vyúčtování
projektu v rámci POV JčK 2016.
2) Rada regionu SORP schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Společně
pro Písecko v roce 2017 “ do POV JčK 2017 (DT7) a ukládá manažerovi svazku podat
žádost o dotaci na KÚ JčK v termínu do 31.12.2016.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
9. Společné projekty OPŽP
Manažer svazku informoval o tom, že byly podány žádosti o dotaci na společné projekty:
Domácí kompostování v obcích na Písecku (kompostéry) - zapojilo se 25 obcí, předpokládaný
rozpočet: cca 6,850 mil Kč, dotace cca 5,820 mil. Kč (85%).
Systém odděleného sběru odpadů pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery/nádoby na
tříděný odpad) - zapojilo se 18 obcí, předpokládaný rozpočet: cca 4,3 mil. Kč, dotace cca 3,67
mil Kč. (85%).
Usnesení č. 10/15/12/16:
Rada regionu SORP bere na vědomí informace o podání žádosti o dotaci na společné
projekty Domácí kompostování v obcích na Písecku a Systém odděleného sběru odpadů
pro Svazek obcí regionu Písecko.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
10. Ceník služeb
Manažer svazku představil návrh úpravy ceníku služeb - zohledněny zkušenosti z dosavadní
činnosti, časový a odborný rozsah prací v rámci jednotlivých poskytovaných služeb atd. Dále
probíhala diskuse k tomuto bodu. V následujícím období bude jednáno s možnými
poskytovateli pojišťovacích služeb za účelem zřízení pojištění odpovědnosti za škodu vůči
třetím osobám.
Usnesení č. 11/15/12/16:
Rada regionu schvaluje aktualizovaný ceník služeb kanceláře SORP od 1.1.2017.
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Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
11. Kontrola plnění usnesení
Předsedající a manažer informovali o plnění usnesení z uplynulých jednání Rady regionu a
Valné hromady.
Usnesení č. 12/15/12/16: Rada regionu bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady
regionu a Valné hromady.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
12. Různé
Plánované termíny jednání Rady regionu a Valné hromady v roce 2017 – předložen návrh
termínů.
Otavská cyklostezka - úsek v k.ú. Putim – podány aktuální informace ohledně majetkového
převodu dotčených pozemků a možného financování.
Nabídka služeb pro obce od ČSOB pojišťovna a.s. – podány aktuální informace o nabídce
služeb.
13. Závěr
Předsedající ukončil jednání ve 12 hodin.

Příloha: Rozpočtová změna č. 15/2016
Zapsal: Vladimír Drye

Ověřil: Lubomír Málek
Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko
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