ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 4.10.2016 od 13 hod, zasedací místnost svazku, Velké nám. čp. 1 v Písku
Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Mgr. Jaroslav Bouška, Lubomír Málek, Ing. Ivan Radosta,
Pavel Souhrada, Zdeněk Bárta, Slavomír Harbáček
Omluveni: Markéta Honzíková, Hana Kašparová
1. Úvod
Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání Rady
regionu včetně hostů. 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. Ivana Radostu.
Usnesení č. 01/04/10/16: Rada regionu SORP bere na vědomí určené zapisovatele p.
Vladimíra Dryeho a ověřovatele zápisu p. Ivana Radostu.
Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu dle zaslané
pozvánky. Z důvodu účasti účetní svazku paní Liškové (dále účetní svazku) navrhnul přesun
bodů Rozpočtové změny a Návrh rozpočtu svazku na rok 2017 (body 6 a 7) do úvodní části
programu (body 3 a 4).
Program:
1. Úvod
2. Nabídka služeb pro obce – prezentace zástupce ČSOB pojišťovny
3. Rozpočtové změny
4. Návrh rozpočtu svazku na rok 2017
5. Veřejně prospěšné práce
6. Činnost pracovní skupiny Rady regionu
7. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější
8. Centrum společných služeb Písecko
9. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek
10. Připravované společné projekty (OPŽP – kompostéry, kontejnery, POV JčK 2017)
11. Příprava valné hromady
12. Různé
13. Závěr
Usnesení č. 02/04/10/16: Rada regionu SORP schvaluje program jednání.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE
2. Nabídka služeb pro obce – prezentace zástupce ČSOB pojišťovny
Předsedající přivítal p. Víta Krále, zástupce ČSOB pojišťovny a.s., který představil nabídku
aktuálních a možných služeb pro obce do budoucna. Bude zváženo pozvání zástupce firmy na
valnou hromadu s možnou prezentací konkrétní nabídky služeb pro obce.
Usnesení č. 03/04/10/16: Rada regionu SORP bere na vědomí informace o nabídce služeb
podané zástupcem ČSOB pojišťovny.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Rozpočtové změny
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Účetní svazku seznámila přítomné s rozpočtovou změnou č. 13/2016 ze dne 16.9.2016
schválené předsedou Rady regionu a s návrhem rozpočtové změny č. 14/2016 a s výhledem
příjmů a výdajů svazku na nejbližší období. Dále probíhala diskuse.
Usnesení č. 04/04/10/16: Rada regionu SORP bere na vědomí rozpočtovou změnu
č. 13/2016 a schvaluje rozpočtovou změnu č. 14/2016.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Návrh rozpočtu svazku na rok 2017
Účetní svazku paní Alena Lišková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu svazku na rok
2017. Dále probíhala diskuse. Návrh rozpočtu bude rozeslán členským obcím ke zveřejnění
na úřední desce (musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání na
valné hromadě).
Usnesení č. 05/04/10/16: Rada regionu SORP doporučuje Valné hromadě schválit
předložený návrh rozpočtu na rok 2017 a ukládá manažerovi svazku rozeslat návrh
rozpočtu členským obcím ke zveřejnění na úřední desce.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Veřejně prospěšné práce
Předsedající informoval o aktuálním stavu projektu VPP: aktuální počet zaměstnanců 147,
prodloužení některých smluv s Úřadem práce do 30.11.2016 a tedy prodloužení pracovních
smluv se zaměstnanci v rámci těchto smluv s ÚP. Zástupce ÚP bude přizván ohledně podání
aktuálních informací o VPP na valnou hromadu.
Usnesení č. 06/04/10/16:
1.) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP v roce 2016.
2.) Rada regionu SORP ukládá paní Renatě Krůtové připravit na příští jednání celkový
tabulkový přehled uzavřených smluv PIA-VZ-30,31/2015, PIA-VZ 3,4,58,9,11, PIA-VF7,8,15,16 a PIA-V-5,6/2016.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
6. Činnost pracovní skupiny Rady regionu
Člen pracovní skupiny I. Radosta informoval o výstupech z jednání pracovní skupiny –
projednání právního rozboru – posouzení od JUDr. Jana Vobra. Odborná skupina se
ztotožňuje se závěry a doporučením právního posudku JUDr. Jana Vobra z 5. 9. 2016 a
doporučuje Radě regionu uzavřít projekt „Orlicko čistější“ bez vymáhání vrácení části zálohy
z projektu po fyzických osobách (funkcionářích Svazku i poskytovatelích služeb a prací) a
doporučuje Radě regionu splácet dluh Jihočeskému kraji v pravidelných kvartálních splátkách
dle uzavřené Dohody mezi SORP a Jihočeským krajem.
Usnesení č. 07/04/10/16: Rada regionu SORP bere na vědomí zprávu odborné pracovní
skupiny Rady regionu a ukončuje její činnost.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější
Byly projednány aktuální záležitosti k ukončenému projektu: stav splácení části příspěvku
vůči Jihočeskému kraji – probíhá dle smluvních termínů; tiskové prohlášení k nápravě
dobrého jména SORP bude zveřejněno po valné hromadě; dosud nebyl dodán od Obce
Branice dodatek ke smlouvě o partnerství a finanční spoluúčasti s obcí na zpracování
projektové dokumentace ČOV a kanalizace. Na valné hromadě budou podány informace o
aktuálních záležitostech souvisejících s projektem.
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Usnesení č. 08/04/10/16: Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o aktuálním
stavu převodu projektové dokumentace ČOV a kanalizace Obci Branice a dodatku ke
smlouvě o partnerství a finanční spoluúčasti s Obcí Branice.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
8. Centrum společných služeb Písecko
Manažer svazku podal aktuální informace o stavu a činnostech Centra společných služeb
(CSS) v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR: proběhlo úvodní setkání starostů 6.9.
v Bošovicích, informace o CSS podána na představenstvu DSO mezi Vltavou a Otavou a
valné hromadě DSO Severního Písecka, aktuální činnosti pro obce atd. Podány informace o
dalších plánovaných činnostech. Od SMO ČR obdrženo zhodnocení úvodní fáze projektu.
Usnesení č. 09/04/10/16: Rada regionu SORP bere na vědomí informace o činnosti
Centra společných služeb obcí.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
9. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek
Manažer svazku informoval o aktuálním stavu realizace projektu – obdržena 1. zálohová
platba od MŠMT, provedena aktualizace investičních záměrů škol a dalších vzdělávacích
organizací - schválena Řídícím výborem MAP, probíhá práce diskusních skupin a
realizačního týmu atd. Podány informace o dalších plánovaných činnostech.
Usnesení č. 10/04/10/16: 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
10. Připravované společné projekty (OPŽP – kompostéry, kontejnery, POV JčK
2017)
Domácí kompostování v obcích na Písecku (OPŽP) – podány informace o aktuálním stavu
přípravy a o dalším postupu přípravy žádosti o dotaci.
Pořízení kontejnerů na tříděný odpad na Písecku (OPŽP) – podány informace o aktuálním
stavu přípravy (průzkum zájmu mezi obcemi) a o dalším postupu přípravy žádosti o dotaci.
Společně na Písecku v roce 2017 (POV JčK 2017) – podány informace o vyhlášení a
Programu obnovy venkova JčK v roce 2017 a základních podmínkách Opatření 2 Dotace na
společné integrované projekty. Na příští jednání budou připraveny návrhy na aktivity do
společného projektu.
Usnesení č. 10/04/10/16: Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o postupu
přípravy společných projektů Domácí kompostování v obcích na Písecku, Pořízení
kontejnerů na tříděný odpad na Písecku a Společně na Písecku v roce 2017 a ukládá
manažerovi svazku podat zprávu o aktuálním stavu přípravy na příštím jednání Rady
regionu.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
11. Příprava valné hromady
Předsedající informoval o svolání valné hromady SORP, která se bude konat dne 9.11.2016
od 16:30 hod. v Domě kultury v Milevsku. Dále byl projednán plánovaný program valné
hromady, součástí bude mj. projednání rozpočtu na rok 2017.
Usnesení č. 11/04/10/16: Rada regionu SORP stanovuje termín a místo konání příští
valné hromady na den 9.11.2016 od 16:30 hod. v Domě kultury v Milevsku a ukládá
manažerovi svazku zpracovat návrh programu a rozeslat pozvánku na valnou hromadu
členským obcím.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
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12. Různé
Dohodnuty termíny jednání Rady regionu do konce roku 2016: 9.11. 13.30 hod Milevsko,
6.12. 13 hod Písek.
13. Závěr
Předsedající ukončil jednání v 15.30 hodin.

Zapsal: Vladimír Drye

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