ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 8.6.2016 od 9 hod, zasedací místnost, 2. patro, budova čp. 1 na Velkém nám. v Písku
Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Mgr. Jaroslav Bouška, Zdeněk Bárta, Lubomír Málek,
Slavomír Harbáček, Ing. Ivan Radosta
Omluveni: Markéta Honzíková, 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. Slavomíra Harbáčka
Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.
Program:
1. Úvod
2. Veřejně prospěšné práce
3. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější
4. Činnost odborné pracovní skupiny Rady regionu
5. Rozpočtová změna
6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek
7. Cyklostezka Kestřany – Putim
8. Centra společných služeb
9. Různé
10. Závěr
Usnesení č. 01/08/06/16: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a
ověřovatele zápisu p. Slavomíra Harbáčka a program jednání.
Hlasování: 5 PRO 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.
Usnesení 01/08/06/16:
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: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
8. Centra společných služeb – projekt Svazu měst a obcí ČR
K jednání se připojil p. Robert Zeman, pracovník SMO ČR. Z toho důvodu byl aktuálně
zařazen do programu jednání bod Centra společných služeb (CSS).
Předsedající informoval o výstupech ze setkání k projektu dne 31.5. v Praze – aktuální
situace, návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci, základní podmínky.
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P. Zeman následně informoval o podmínkách projektu a dalším postupu v souvislosti se
zahájením činnosti center.
V 9.15 hod se k jednání se připojil p. Radosta.
Dále probíhala diskuse k tomuto bodu – náplň činnosti center, personální obsazení,
kvalifikační předpoklady pracovníků, harmonogram, náklady, financování, možné příjmy
apod.
V 9.35 hod z jednání odešel p. Zeman.
Následně probíhala diskuse k tomuto bodu, v souvislosti s dalšími činnostmi kanceláře a
projekty svazku.
Závěr: shoda na zapojení do projektu a uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu
mezi SMO ČR a SORP dle předloženého návrhu, pozice manažera CSS bude obsazena
tajemníkem p. Vladimírem Dryem, na pozici specialista bude vyhlášeno výběrové řízení –
předpokládané projednání na příštím jednání Rady dne 28.6.2016.
Usnesení č. 03/08/06/16:
1) Rada regionu schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci
projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ a
pověřuje předsedu podpisem smlouvy.
2) Rada regionu schvaluje na pozici manažera Centra společných služeb p. Vladimíra
Dryeho a vyhlášení výběrového řízení na pozici specialista pro rozvoj mikroregionu.
Hlasování: 6 PRO 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: po projednání valnou hromadou dne 25.5. bylo dne 26.5. odeslána hejtmanovi
Jihočeského Kraje a řediteli Krajského úřadu JčK informace předsedy o usnesení VH (tj. ve
smyslu souhlasu se splátkami vratky zálohy příspěvku s úplným splacením vratky do 3 let od
podpisu Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři s tím, že první splátka bude
poukázána na účet kraje do 10 dnů od podpisu Dohody; zmocnění předsedy a místopředsedy
Rady regionu k podpisu této Dohody). Ze strany adresátů nebylo dosud nijak reagováno.
Předsedající informoval, že je domluvena na 10.6. schůzka v této věci s ředitelem Krajského
úřadu.
Dále probíhala diskuse.
Usnesení 04/08/06/16:
1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o zaslaných dopisech SORP
Jihočeskému kraji a Krajskému úřadu.
2) Rada regionu SORP ukládá předsedovi vyvolat jednání s ředitelem Krajského úřadu
Jihočeského kraje za účelem uzavření Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
V 10.25 hod z jednání odešel p. Radosta.
Účetní svazku paní Lišková (dále účetní) v návaznosti na diskusi na valné hromadě předložila
přehled nákladů vč. spolufinancování z dotací na přípravu a koordinaci projektů související
s projektem Revitalizace Orlické přehrady.
Tajemník a účetní dále informovali o návrhu dalšího postupu vypořádání a převodu majetku
týkající se projektové dokumentace ČOV a kanalizace Čížová – Nová Ves, Vráž, Branice.
4. Činnost odborné pracovní skupiny Rady regionu
Členové komise p. Bárta a p. Harbáček informovali o aktuálním stavu: hlavní předběžné
závěry dle aktuálních informací od právníka byly podány na minulém jednání Rady a Valné
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hromady, předpoklad předložení finální zprávy a aktuálních informací na příštím jednání,
následně ukončení činnosti komise.
Usnesení 05/08/06/16: Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o aktuálním stavu
posouzení čerpání příspěvku na projekt Orlicko čistější.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Rozpočtová změna
Účetní seznámila přítomné s rozpočtovou změnou č. 7/2016 ze dne 25.5.2016 schválené
předsedou Rady regionu a návrhem rozpočtové změny č. 8/2016.
Usnesení 06/08/06/16: Rada regionu SORP bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2016
a schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2016.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek
Předsedající informoval o aktuálním stavu realizace projektu – dopracování úvodních částí
strategického dokumentu - předložení k projednání na řídícím výboru dne 8.6., aktuální
vzdělávací akce pro školy, diskusní skupiny atd.
Usnesení 07/08/06/16:
Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o postupu realizace projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. Cyklostezka Kestřany – Putim
Předsedající informoval o jednáních a místních šetření provedených předsedou v květnu
ohledně možného vedení cyklostezky mezi sídlem Lhota u Kestřan (most přes Otavu) a
Putimí (most přes Blanici). V katastru obce Putim problematické především z důvodů:
archeologické nálezy, ochrana přírody, probíhající/plánované komplexní pozemkové úpravy,
hospodaření soukromých zemědělců. V katastru Lhoty u Kestřan je v přípravě komplexní
pozemková úprava (KPÚ), avšak část cesty je v k.ú. Staré Kestřany, kde se zatím KPÚ
neplánují. Zpevněná cesta vede po soukromých pozemcích, zpevnění bez souhlasu majitelů
není reálné. Dále bude prověřena možnost zpevnění úseku cyklostezky v lokalitě „Na
soutoku“ v k.ú. Putim.
Usnesení 08/08/06/16:
1.) Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu v přípravě alternativního vedení
OCC ve správním území obcí Kestřany a Putim.
2.) Rada regionu ukládá předsedovi podat informaci o výsledku dalších jednání Radě
regionu v září 2016
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
9. Různé
Předsedající informoval o předpokládané volné kanceláři v budově č. p. 1 na Velkém nám.
v Písku v 1. patře, kde již sídlí kancelář svazku. Stávající prostory pro činnost kanceláře, také
v souvislosti s dalším rozšířením činnosti, jsou omezené, bude podána žádost o pronájem
těchto prostor Městu Písek.
10. Závěr
Předsedající ukončil jednání v 10.50 hodin.
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Zapsal: Vladimír Drye

Ověřil: Slavomír Harbáček
Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko

Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 7/2016
Rozpočtové opatření č. 8/2016
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