
 

 

 

 

                                            Z Á Z N A M 

z jednání řádné Rady regionu 
 

konané dne 24. 06. 2015 

v kanceláři SORP v Písku, Velké nám. 1 

Přítomni:  Ing. Miroslav Sládek, Pavel Souhrada, Zdeněk Bárta, Hana Kašparová,   

                        Markéta Honzíková, Mgr. Jaroslav Bouška, Lubomír Málek 

Omluveni:  Ing. Ivan Radosta, Slavomír Harbáček  

Host:              Ing. Jiří Dráb – Úřad práce Písek 

 

Předseda Rady regionu přivítal přítomné na jednání Rady regionu. V úvodu konstatoval, že je 

Rada usnášení schopná, zápis z minulé Rady byl ověřen a vyvěšen na webu Svazku. 

Navrhl jako zapisovatele Miroslava Sládka a ověřovatele zápisu Zdeňka Bártu. 

Hlasování: 6 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

Usnesení: Rada regionu schvaluje zapisovatele Miroslav Sládka a ověřovatele Zdeňka 

Bártu 

 

Materiály na jednání připravila kancelář SORP spolu s předsedou, standardně budou 

vyhotovovány krycí listy s návrhem usnesení a důvodová zpráva. 

 

Program: 

1. VPP v roce 2015 - zpracování mezd pro spolek CEROK  

2. Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ 

3. Projekt „Otavská cyklostezka-putování krajem K.Klostermanna“ 

4. Rozpočtová změna č. 05/2015 

5. Projekt POV 2015 

6. Projekt Podpora meziobecní spolupráce – Obce sobě 

7. Místní akční plány pro školství 

8. Ukončení obce Kovářov – vypořádání majetkového podílu 

9. Kontrola plnění usnesení VH 28.4.2015 a RR 5.5.2015 a 20.5.2015 

10. Projektová kancelář SORP – informace o činnosti 

 

Hlasování: 6 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

Usnesení: Rada regionu schvaluje program jednání. 

                   

1. VPP v roce 2015 - zpracování mezd pro spolek CEROK  

 

Ing. Jiří Dráb z ÚP Písek informoval o stavu plnění uzavřených Smluv PIA – VN -6,7,24,25,11 

a 14/2015 a paní Renáta Krůtová poskytla informaci o počtu zaměstnanců -175. Žádné volné 

místo v této chvíli není, všechna jsou naplněna. 

Došlo k obsazení posledního volného místa pro obec Vlastec. 

Ing. Jiří Dráb požádal Radu, zda-li by bylo možné pro spolek CEROK předplatit první mzdu a 

odpustit úhradu za zpracování mezd ve výši 450,-Kč/zaměstnance/měsíc. Osvobození od 



úhrady poplatku za zpracování mezd by se jednalo po dobu 6 měsíců, pro 3 zaměstnance tj. 

celkem o částku 450 x 3 x 6 = 8100,-Kč. Osvobození se vztahuje na dobu do 31.12.2015 tj. do 

ukončení projektu VPP 2015.  

 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

Usnesení 01/24/06/15:  

1) Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP v roce 2015. 

2) Rada regionu konstatuje, že došlo k obsazení 1 volného místa pro obec Vlastec. 

3) Rada regionu ukládá paní účetní Renátě Krůtové připravit na příští jednání celkový 

tabulkový přehled uzavřených smluv PIA-VN- 6, 7, 24 a 25/2015 a informaci pro členy 

Rady regionu. 

4) Rada regionu souhlasí, že nebude účtovat pro spolek CEROK příspěvek 450,-

Kč/zaměstnance/měsíc pro 3 zaměstnance po dobu 6 měsíců. 

 

2. Projekt „Revitalizace Orlické nádrže“ 

 

Předseda přítomné seznámil s přípravou dokladů požadovaných krajem a předání těchto 

dokladů k datu 1.6.2015 na krajský úřad. Telefonicky se dne 15.6. dotázal vedoucího odboru 

ŽPZL ing. Jiřího Černého, zda má SORP dodat ještě další doklady. Vedoucí odboru konstatoval 

předání složky auditorce krajského úřadu. Akceptace doložena u 9 obcí, odpočet nákladů na 

činnost tajemníka za období 28.2.2011 -30.11.2012 byl vyčíslen na částku 225.758,-Kč, 

doloženo VŘ na pozici M. Nožinové a potvrzení odborného týmu projektu – tajemník M. 

Sládek – Mgr. Ivana Očásková. 

 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

Usnesení 02/24/06/15:  

Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o uskutečněných předání požadovaných 

doplnění dokladů na odbor ŽPZL dne 1. června 2015.  

 

3. Projekt „Otavská cyklostezka-putování krajem K.Klostermanna“ 

 

Předseda Rady regionu uskutečnil dne 4. června 2015 za účasti ředitele Nadace jihočeské 

cyklostezky Mgr. Jana Vláška jednání s manažerkou projektu ing. Marcelou Vopelkovou a 

právničkou Regionální rady regionu soudržnosti (dále jen RRRS) NUTS II. Jihozápad o stavu 

projektu OCC- putování krajem Karla Klostermanna – úsek Kestřany- Putim, když toto 

jednání bylo připraveno předjednáním se zápisem z osobní konzultace dne 19. května 2015.  

 

Po jednání na výzvu RRRS podal žádost o odstoupení od smlouvy o přidělení dotace k registr. 

č. CZ.1.14/3.1.00/23.02618. 

 

Dne 16. června 2015 uskutečnil předseda Rady regionu konzultaci s Cassia development & 

consulting Vilémem Čekajlem na NJC za účasti ředitele Mgr. Jana Vláška o rozboru rizik 

úseku Kestřany – Putim.  

 



SORP a NJC dodatkem ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. 12013 hodlá 

efektivně využít finanční podporu k realizaci projektu OCC úsek Kestřany – Putim z roku 

2013, aby SORP nemusel příspěvek od NJC vracet. 

Na základě nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem hradí SORP každý rok od 1.11.2008 

nájemné ve výši 15.235,-Kč za nájem pozemku p.č.1248/3 – ost. komunikace (3047m2) v k.ú. 

Staré Kestřany. 

Cassia přislíbila po prostudování PD vyjádřit doporučení dalšího postupu do 26. června t.r. 

 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

Usnesení 03/24/06/15:  

 

1) Rada regionu bere na vědomí informaci o podané žádosti SORP u RRRS NUTS II. 

Jihozápad o ukončení Smlouvy o přidělení dotace a uzavření Dohody o ukončení 

Smlouvy k 23.6.2015 podepsané předsedou Rady regionu.. 

2) Rada regionu bere na vědomí informaci o konzultaci rizik projektu Kestřany – Putim 

s Cassia – Vilémem Čekajlem dne 16.6.2015 

 

3) Rada regionu využívá práva zrušit výběrové řízení na zhotovitele díla před uzavřením 

Smlouvy o dílo dle § 84 zákona o zadávání veřejných zakázek. Rada regionu souhlasí 

s cenovým vyrovnáním za službu zpracování výběrového řízení se společností LEGRO. 

 

 

4. Rozpočtová změna č. 05/2015  

 

Předseda přítomné seznámil se stavem financování projektu VPP na stránce příjmové a 

výdajové vč. výdajové položky u ing. Mládkové a předložil návrh na RZ č.05/2015:  

 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

Usnesení 04/24/06/15:  

Rada regionu SORP schvaluje rozpočtovou změnu č. 05/2015. 

 

5. Projekt POV 2015 

 

Tajemník ing. Vladimír Drye přítomné seznámil se stavem projektu POV 2015 po převzetí od 

ing. Dagmar Chmelíkové (návrh pro DPP ing. Taťána Mládková 40 hod/měsíc pro období 07-

12/2015 náklady 48 tis Kč) a navrhl drobné změny pro úpravu aktivit a parametrů především 

pro možnou podporu škol – výukové programy pro žáky ZŠ ve spolupráci s Centrem 

ekologické výchovy Cassiopeia Č.Budějovice a Českým nadačním fondem pro Vydru 

Třeboň.   

 

Hlasování: 7 PRO  0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

Usnesení 05/24/06/15:  



1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o stavu realizace projektu SORP v rámci 

POV JčK 2015.  

2) Rada regionu SORP schvaluje projektový záměr "Podpora škol – výukové programy 

pro žáky ZŠ" k realizaci v rámci projektu POV 2015 a ukládá tajemníkovi SORP 

požádat o změnu aktivit a parametrů dle aktuálního stavu projektu POV 2015 u KÚ JčK.  

3) Rada regionu schvaluje dodavatele výukových programů pro žáky ZŠ dle návrhu 

kanceláře SORP – Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Č.Budějovice a 

Český nadační fond pro Vydru Třeboň.  

 

6. Projekt Podpora meziobecní spolupráce – Obce sobě 

 

Tajemník seznámil přítomné se stavem projektu: 

Proběhlo výběrové řízení na zaměstnance – od 1.6.2015 obsazení Koordinátor MOS: V.Drye, 

Pracovník pro analýzy a strategie: T. Mládková, J. Soldátová, uzavřeny dodatky k pracovním 

smlouvám.  

Závěrečné vyúčtování vč. žádosti o platbu za období 1.2. – 31.5.2015 podáno na SMO.  

Proběhla schůzka týmu 2.6. - stanoven plán činností vč. harmonogramu na období prodloužení 

projektu 

Aktivity:  

1. Efektivní meziobecní spolupráce – výběr tématu: administrativní podpora obcí 

2. Akční plán - rozpracování návrhové části strategického dokumentu zpracovaného v 1.etapě 

– min. 5 záměrů/aktivit meziobecní spolupráce 

Povinnost uskutečnit jednání v regionu k vybranému tématu/akčnímu plánu – návrh využít 

valné hromady menších svazků obcí (18.6. DSO Blanicko-otavského regionu, 19.6 DSO mezi 

Vltavou a Otavou, 25.6. DSO Severního Písecka) – účast M. Sládek, V. Drye   

Další schůzka týmu naplánována na 24.6. 

Dne 15. 6. zorganizováno jednání v Písku zástupců týmů z části JčK a SčK se zástupci SMO 

(cca 30 účastníků).   

 

Bez hlasování:  

 

Usnesení 06/24/06/15:  

Rada regionu bere na vědomí informace o postupu realizace projektu „Podpora meziobecní 

spolupráce“. 

 

7. Místní akční plány pro školství. 

 

Tajemník seznámil přítomné se záměrem projektu: 

Do území ORP budou přidělovány dotace na tzv. místní akční plány rozvoje vzdělávání 

(MAP) – oblast ZŠ a MŠ.  

Je připravována výzva na podání žádosti o dotaci na přípravu a realizaci MAP.  

Poskytovatel dotace: MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  

Předpokládaná výše dotace: max. 95% 

SORP by mohl navázat na započatou spolupráci SORP se školami v regionu (výlety pro děti 

z MŠ jaro 2015, plánované setkání zástupců škol podzim 2015, výukové akce na ZŠ podzim 



2015 atd.), výstupy projektu Meziobecní spolupráce (proběhlo šetření mezi školami) - jedním 

z cílů je organizační podpora školám - podpora informovanosti škol/ zřizovatelů, společná 

setkávání, pomoc s dotacemi/granty atd. 

Výzva na podávání žádostí na zpracování MAP – předpoklad červenec 2015 - 

oprávněným žadatelem/koordinátorem MAP v území dle předběžných informací mohou být 

obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí, organizace působící ve vzdělávání (MAS, 

další NNO) – subjekty se na ORP mají dohodnout, kdo bude žadatelem.  

Iniciativou SORP svolána schůzka na 23.6. od 11 hod v kanceláři SORP za účelem 

projednání dalšího postupu - pozvánka zaslána předsedům svazků obcí, místních 

akčních skupin příslušících do území působnosti SORP, starostce města Písek, starostovi 

města Milevska.  

 

Bez hlasování. 

Usnesení 07/24/06/15:  

 

Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o možné spolupráci na přípravě a realizaci 

místního akčního plánu pro základní a mateřské školy.   

 

8. Ukončení členství obce Kovářov – vypořádání majetkového podílu 

 

Předseda přítomné seznámil s citací STANOV SORP:  

ČI. VII. 

Vznik a zánik členství 

 

5. Členství zaniká na základě písemné výpovědi člena Svazku, doručené radě regionu. 

Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní lhůta však neskočí dříve než posledním 

dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který podal 

výpověď. Výpověď člena ze Svazku musí schválit zastupitelstvo příslušné obce. 

6. Členství zaniká též vyloučením člena v případě: 

a) člen  po dobu delší než jeden rok neprojeví zájem o práci ve Svazku 

b) člen je déle jak 3 měsíce v prodlení se zaplacením členského příspěvku 

c) člen závažným způsobem poškodí dobré jméno Svazku či bude jednat v rozporu se 

zájmy Svazku. 

       V případě vyloučení člena ze Svazku zaniká členství dnem, ve kterém došlo k úplnému 

majetkovému vypořádání s vyloučeným členem. 

7. Člen, který vystoupil nebo byl vyloučen ze Svazku, má právo na vypořádání majetkového 

podílu. Majetkový podíl bude vypořádán takto: 

a) do vlastnictví člena, kterému zaniklo členství, bude převeden podíl na majetku, na 

jehož pořízení nebo zhotovení poskytl finanční prostředky. 

b) výše majetkového podílu bude stanovena poměrem finančního podílu příslušného 

člena k celkové pořizovací ceně tohoto majetku. Finanční podíl je pak dán součtem 

finančních prostředků, které člen uhradil na pořízení majetku uvedeného v písm.a), a 

tomu odpovídající části dotace. 

 

Obec Kovářov písemně podala žádost o vystoupení ze SORP – předloženo starostou obce p. 

Hrochem na jednání Rady regionu dne 23. 1. 2015 (usnesení zastupitelstva obce Kovářov o 

vystoupení obce ze SORP). Valná hromada dne 28.4.2015 projednala vystoupení člena a 

vzala na vědomí informaci vystoupení obce Kovářov ze SORP.  



V souladu se stanovami výpovědní lhůta tudíž uplyne k 31.7.2015 v případě, že dojde 

k úplnému majetkovému vypořádání.  

 

Hlasování: 6 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE. 

Usnesení 08/24/06/15:  

 

1) Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o návrhu vypořádání majetkového podílu 

ve věci ukončení členství Obce Kovářov v SORP. 

2) Rada regionu SORP schvaluje navržený postup vypořádání majetkového podílu ve věci 

ukončení členství Obce Kovářov v SORP a pověřuje předsedu Rady regionu vyzvat 

Obec Kovářov k doplacení členského podílu za rok 2015 v poměru 6/12 roku. 

 

9. Kontrola plnění usnesení VH 28.4.2015 a RR 5.5.2015 a 20.5.2015 

 

Předseda předložil spolu s tajemníkem přehled plnění usnesení. 

Bez hlasování. 

Usnesení 09/24/06/15:  

Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o plnění usnesení Valné hromady 28. 4. 2015 a 

Rady regionu 5. 5. 2015 a 20. 5. 2015.  

 

10. Projektová kancelář SORP – informace o činnosti 

 

Tajemník SORP ing. Vladimír Drye seznámil přítomné se stavem činnosti kanceláře v servisu 

pro obce a návrh na zachování a úpravu ceníku za služby. 

Bez hlasování. 

Usnesení 10/24/06/15:  

Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o činnosti projektové kanceláře SORP. 

 

Jednání Rady regionu ukončil předseda v 10: 50 a poděkoval přítomným za aktivní přístup. 

 
 

 

 

 

Zaznamenal: ing. Miroslav Sládek – předseda Rady regionu 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatel:          Zdeněk Bárta 


