ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 28.6.2016 od 13 hod, zasedací místnost, 2. patro, Velké nám. čp. 1 v Písku
Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Mgr. Jaroslav Bouška, Zdeněk Bárta, Lubomír Málek,
Slavomír Harbáček, Markéta Honzíková, Ing. Ivan Radosta
Omluveni: Pavel Souhrada, Hana Kašparová
1. Úvod
Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání Rady
regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 5 členů).
Určení ověřovatelů a zapisovatele: Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra
Dryeho (dále tajemník) a ověřovatele zápisu p. Lubomíra Málka.
Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.
Program:
1. Úvod
2. Veřejně prospěšné práce
3. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější
4. Centrum společných služeb obcí
5. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek
6. Různé
7. Závěr
Usnesení č. 01/28/06/16: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a
ověřovatele zápisu p. Lubomíra Málka a program jednání.
Hlasování: 5 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Veřejně prospěšné práce
Předsedající informoval o aktuálním stavu projektu VPP - aktuální počet zaměstnanců, nově
uzavřené smlouvy s ÚP a plán na nejbližší období. Dále probíhala diskuse.
K jednání se připojila v 13.10 hod paní Honzíková.
Usnesení 02/28/06/16:
1) Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP v roce 2016.
2) Rada regionu ukládá paní účetní Renatě Krůtové připravit na příští jednání
celkový tabulkový přehled uzavřených smluv a informaci pro členy Rady
regionu.
Hlasování: 6 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější
Předsedající informoval o aktuálním stavu ve věci vrácení části příspěvku na projekt Orlicko
čistější. Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři mezi SORP a Jihočeským krajem vč.
upraveného harmonogramu splátek byla schválena Zastupitelstvem JčK 23.6. a byla uzavřena
oběma stranami, první splátka ve výši 164 tis. Kč byla uhrazena. Dále probíhala diskuse,
zároveň bylo navrženo připravit tiskové prohlášení k nápravě dobrého jména SORP.
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Tajemník dále informoval o návrhu dalšího postupu vypořádání a převodu majetku týkající se
projektové dokumentace ČOV a kanalizace Čížová – Nová Ves, Vráž, Branice, které jsou
dosud evidovány v majetku svazku. V případě obce Čížová bude dodatečně vyřazena
předmětná dokumentace z majetku svazku (v majetku obce již zařazeno). V případě obcí Vráž
a Branice (dosud není zařazeno účetně v majetku obcí) byl zpracován návrh dodatku ke
smlouvě o partnerství a finanční spoluúčasti mezi danou obcí a SORP týkající se upřesnění
termínu předání, hodnoty majetku, posun doby trvání smlouvy v souladu s termínem předání
– předběžně odsouhlaseno starosty obcí. Nyní bude vyčkáno na uzavření dodatku ze strany
obcí, následně bude vyřazena dokumentace z majetku svazku a převedena do majetku obcí.
Usnesení 03/28/06/16:
1.) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o uzavření Dohody o uznání dluhu a
splátkovém kalendáři mezi SORP a Jihočeským krajem.
2.) Rada regionu SORP ukládá předsedovi ve spolupráci s místopředsedy vydat tiskové
prohlášení k nápravě dobrého jména SORP a uveřejnit jej v regionálním tisku.
3.) Rada regionu schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o partnerství a finanční spoluúčasti
mezi Obcí Vráž a Svazkem obcí regionu Písecko a dodatek č. 1 smlouvy o partnerství a
finanční spoluúčasti mezi Obcí Branice a Svazkem obcí regionu Písecko týkající se
předání projektové dokumentace k výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace
v těchto obcích a pověřuje předsedu podpisem dodatku.
4.) Rada regionu schvaluje vyřazení projektových dokumentací k výstavbě čistíren
odpadních vod a kanalizací pro obec Čížová – Nová Ves, Vráž a Branice z majetku
svazku a ukládá účetní svazku paní Aleně Liškové provést vyřazení projektové
dokumentace z majetku svazku.
Hlasování: 6 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Centrum společných služeb obcí
Předsedající informoval o aktuálním stavu přípravy a zahájení činnosti Centra společných
služeb v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR:
Byla uzavřena Smlouva o vzájemné spolupráci mezi SORP a SMO ČR.
Bylo provedeno výběrové řízení na pozici specialista pro rozvoj mikroregionu – informace o
průběhu řízení: 5 uchazečů, se všemi proběhly osobní pohovory, návrh pořadí uchazečů: 1.
Denisa Barvířová, 2. Helena Šedivá, 3. Martin Slavík. Všichni uchazeči budou informováni o
výsledku, ve věci ověření aktuálního zájmu a dalších podmínek nástupu budou osloveni
uchazeči dle daného pořadí.
Překryv obcí: pokud jsou obce zapojené ve více DSO, v projektu CSS mohou být pouze v
jednom DSO - v případě Písecka se jedná o obce příslušící do SO Milevska a část obcí obce
náležící do DSO Blanicko-otavského regionu – bude dále projednáno se zástupci dotčených
DSO – zajištění prohlášení obcí, nabídka služeb jednotlivých CSS atd.
K jednání se připojil v 13.40 hod pan Radosta.
Ceník služeb SORP – tajemník předložil návrh aktualizace ceníku služeb SORP - hlavní
změny: snížení cen pro členské obce, úpravy dle získaných zkušeností a podnětů během
poskytování služeb.
Usnesení č. 05/28/06/16:
1. Rada regionu bere na vědomí informace o postupu přípravy a zahájení činnosti
Centra společných služeb obcí.
2. Rada regionu schvaluje pořadí uchazečů na pozici specialista pro rozvoj
mikroregionu: 1. Denisa Barvířová, 2. Helena Šedivá, 3. Martin Slavík a pověřuje
předsedu uzavřením pracovní smlouvy s vybraným uchazečem v co nejkratším
termínu.
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3. Rada regionu schvaluje aktualizovaný ceník služeb kanceláře SORP.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek
Předsedající a tajemník informovali o aktuálním stavu realizace projektu – aktuální vzdělávací
akce pro školy, čerpání rozpočtu, předpokládaný termín obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace
atd.
Usnesení 06/28/06/16:
Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o postupu realizace projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
6. Různé
Hudební festivaly v soukromém kempu ve Varvažově – podnět starostů obcí v okolí kempu –
problémy s vysokou hlasitostí a hlučností a rušení nočního klidu obtěžující místní obyvatele.
Vznikla zde petice za zákaz pořádání hlasitých hudebních akcí typu technopárty. Starostové
dotčených obcí hledají možnosti jak zamezit pořádání těchto akcí, resp. upravit podmínky pro
konání těchto akcí. Dále probíhala diskuse: dle aktuální legislativy (zákon o ochraně
veřejného zdraví) není venkovní hudební produkce považována za hluk, hygienická stanice
nemá oprávnění měřit hlasitost produkce, největší problém je konání akce na soukromém
pozemku, kemp se nachází v blízkosti biocentra nadregionálního významu. Kancelář SORP se
dále bude zabývat tímto podnětem, mj. i z důvodu že tento problém může vzniknout i
v dalších obcích – snaha najít oporu pro obce pro řešení tohoto problému do budoucna.
Společný projekt pořízení kompostérů do obcí – dle předběžných informací by měla být
v blízké době vyhlášena výzva na podávání žádostí o dotaci v OP Životní prostředí, záměr
společného projektu byl již odsouhlasen v minulém roce, bude provedeno aktuální šetření
v obcích ohledně zájmu.
Telefonní služby pro kancelář svazku - podány informace o uzavření smlouvy se
společností Vodafone Czech Republic a.s. - během jarních měsíců provedena poptávka mezi
telefonními operátory a opakované konzultace variant s vybraným operátorem. Jedná se o
telefonní čísla pro stálé zaměstnance kanceláře svazku a předsedu – návrh uzavřít dohodu u
užívání tel. čísla pro služební účely (zajištění funkce výkonu předsedy) vč. závazku úhrady 50%
vzniklých nákladů na provoz telefonního čísla za zúčtovací období, projednáno zmocnění
místopředsedy k uzavření této dohody.
Usnesení 07/28/06/16:
Rada regionu SORP bere na vědomí informace podané v bodě Různé.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. Závěr
Předsedající ukončil jednání v 14.45 hodin.
Zapsal: Vladimír Drye
Ověřil: Lubomír Málek
Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko
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