ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 2.5.2017 od 13 hod, Písek, Velké náměstí 1, zasedací místnost SORP, 2.patro
Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Zdeněk Bárta, Pavel Souhrada, Mgr.
Jaroslav Bouška, Lubomír Málek, Slavomír Harbáček, Markéta Honzíková, 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 8 členů).
Určení ověřovatelů a zapisovatele: Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra
Dryeho (dále tajemník svazku) a ověřovatele zápisu p. Slavomíra Harbáčka.
Usnesení č. 01/02/05/17: Rada regionu bere na vědomí určené zapisovatele p. Vladimíra
Dryeho a ověřovatele zápisu p. Slavomíra Harbáčka.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE
Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se
zaslanou pozvánkou, další návrhy do programu nebyly vzneseny.
Program:
1. Úvod
2. Rozpočtové změny
3. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016
4. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík
5. Veřejně prospěšné práce
6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko
7. Centrum společných služeb Písecko
8. Otavská cyklocesta Kestřany - Putim
9. Příprava valné hromady
10. Různé
- připravované společné projekty
- financování chodu svazku
11. Závěr
Usnesení č. 02/02/05/17: Rada regionu schvaluje program jednání.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Rozpočtové změny
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č. 3/2016 ze dne 10.4.2017 schválené
předsedou Rady regionu a návrhem rozpočtové změny č. 4/2017 (nové dohody s Úřadem
práce na VPP). Viz. příloha.
Usnesení č. 03/02/05/17:
Rada regionu
1) bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2017 schválenou předsedou Rady regionu dne
10.4.2017,
2) schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2017 podle předloženého návrhu.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
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3. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016
Předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem zpracování závěrečného účtu a účetní
závěrky svazku za rok 2016. Bude dopracován v termínu tak, aby mohl být rozeslán ke
zveřejnění na úředních deskách obcí v dostatečném předstihu před jeho projednáním na valné
hromadě svazku.
Usnesení č. 04/02/05/17: Rada regionu doporučuje valné hromadě schválit Závěrečný
účet a účetní závěrku svazku za rok 2016 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík
V souladu s usnesením z minulého jednání RR byla dne 6.4.2017 odeslána hejtmanovi a
radním Jihočeského kraje žádost o prominutí dluhu. Dále probíhala diskuse k aktuálním
změnám ve vedení JčK a dalšímu možnému postupu.
Usnesení č. 05/02/05/17:
Rada regionu bere na vědomí informace z jednání Zastupitelstva JčK dne 27.4.2017 a
další postup jednání bude následovat po usnesení Rady JčK k této věci.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Veřejně prospěšné práce
Podány informace o aktuálním stavu projektu VPP a výhledu na nejbližší období - zatím
celkem 70 zaměstnanců, od 1.5.2017 nastupuje na základě 3 nově uzavřených dohod
s Úřadem práce dalších 35 pracovníků. Dále probíhala diskuse k dalšímu postupu.
Usnesení č. 06/02/05/17:
1.) Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP v roce 2017.
2.) Rada regionu ukládá paní účetní Renatě Krůtové připravit na jednání valné
hromady celkový tabulkový přehled uzavřených smluv v roce 2016 a 2017.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko
Podány informace o aktuálním stavu realizace projektu a plánu činností na další období (práce
diskusních skupin, zpracování strategické části MAP, záměrů do akčního plánu, příprava na
veřejné projednání MAP a dopracování výstupů projektu, plánované vzdělávací akce atd.),
pokračování aktivit po ukončení projektu (setkávání, diskusní skupiny, příprava projektu
MAP II atd.), stavu financování projektu (proplaceny všechny zálohy dotace od MŠMT, po
ukončení projektu bude podáno vyúčtování vynaložených nákladů projektu, plán čerpání
paušálu atd.).
Usnesení č. 07/02/05/17:
Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu realizace projektu Místní akční plán
Písecko.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. Centrum společných služeb Písecko
Podány informace o činnosti Centra společných služeb obcí (CSS) v rámci projektu Svazu
měst a obcí ČR: aktuální činnosti (poradenství a administrativní podpora pro obce, výběrová
řízení, agenda týkající se kontroly plnění povinností obcí dle zákona č. 106/1999 Sb. atd.),
plánované činnosti v dalším období (mj. dne 1.6. je plánováno před valnou hromadou setkání
starostů), financování a administrace projektu.
Usnesení 08/02/05/17:
Rada regionu bere na vědomí informace o činnosti Centra společných služeb Písecko.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
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8. Otavská cyklocesta Kestřany - Putim
Podány informace o aktuálním stavu přípravy alternativního vedení cyklostezky ve správním
území obce Putim a ukončení nájemní smlouvy s Pozemkovým Fondem ČR na pozemek p. č.
1248/3 v k.ú. Staré Kestřany.
Usnesení 09/02/05/17:
1.) Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu v přípravě propojovacího úseku
Otavské cyklocesty ve správním území obce Putim a o ukončení Nájemní smlouvy se
SPÚ ČR v katastru obce Kestřany Dohodou ke dni 31. březnu 2017.
2.) Rada regionu ukládá předsedovi podat informaci o výsledku dalších jednání Radě
regionu v červnu 2017.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
9. Příprava valné hromady
Předložen návrh programu valné hromady, která se bude konat dne 1. 6. 2017 od 14 hodin
v Kulturním domě v Písku.
Po provedených úpravách (přesun vybraných bodů v navrženém programu) byl stanoven
program:
1. Úvod
2. Veřejně prospěšné práce
3. Obměna zástupce v Dozorčí radě Jihočeského vodárenského svazu
4. Zpráva inventarizační komise
5. Zpráva revizní komise
6. Závěrečný účet za rok 2016
7. Účetní závěrka za rok 2016
8. Ukončení členství Obce Paseky ve svazku
9. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík
10. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko
11. Centrum společných služeb obcí
12. Společné projekty
13. Různé
14. Závěr
Dále probíhala diskuse k vodárenské soustavě spravované Jihočeským vodárenským svazem
(ve volné návaznosti na bod 3 programu) – mj. objemy odběrů vody od jednotlivých měst,
realizované a plánované investice do vodohospodářské infrastruktury v kraji, zkušenosti se
správou a provozem zařízení pro zásobování pitnou vodou atd.
Usnesení 10/02/05/17:
Rada regionu schvaluje program valné hromady SORP konané dne 1.6.2017 po
provedených úpravách.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
P. Souhrada odešel ve 14.30 hod.
10. Různé
Připravované společné projekty:
Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery na tříděný
odpad) - OP Životní prostředí - podány informace o aktuálním stavu hodnocení žádosti a
posunu plánovaného jednání výběrové komise MŽP na červenec.
Domácí kompostování v obcích na Písecku (domácí kompostéry) - OP Životní prostředí
- podány aktuální informace o stavu hodnocení žádosti, byla zahájena příprava zadávacího
řízení na dodávku kompostérů – předpoklad vyhlášení cca v polovině května, stanovena
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komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a termín otevírání a hodnocení nabídek.
Výzva a zadávací dokumentace bude zaslána před vyhlášením zadávacího řízení k projednání
Radě k hlasování per-rollam. V další fázi bude nutné stanovit vhodný systém profinancování,
resp. spolufinancování, vč. zvážení variant případné nutnosti předfinancování projektu, dále
systém předání a distribuce kompostérů do obcí.
Usnesení 11/02/05/17:
1.) Rada regionu bere na vědomí informace o stavu hodnocení projektů Systém
odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko a Domácí kompostování v obcích na
Písecku.
2.) Rada regionu jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka domácích kompostérů pro obce
regionu Písecko“ komisi ve složení S. Harbáček, P. Souhrada, L. Málek a náhradníka
členů komise J. Boušku.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Pasporty a další koncepční dokumenty obcí – podány informace o aktuální výzvě OP
Zaměstnanost na projekty pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace
ÚSC). V projektech je možné financovat např. zpracování pasportů technické infrastruktury
obce, zeleně, generely a další koncepční dokumenty obcí, vzdělávání úředníků a zastupitelů
obcí atd. Po diskusi byl dohodnut návrh provést průzkum v obcích ohledně případného zájmu
o zapojení do společného projektu na zpracování pasportů a dalších koncepčních dokumentů
obcí. V případě dostatečného zájmu je kancelář svazku připravena zpracovat společný
projekt/žádost o dotaci.
Usnesení 12/02/05/17:
Rada regionu ukládá provést manažerovi svazku průzkum zájmu členských obcí o
společný projekt pořízení pasportů technické infrastruktury a dalších koncepčních
dokumentů obcí a podat informaci o výsledku průzkumu na valné hromadě svazku.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Financování chodu svazku – tento bod byl přesunut na příští jednání.
11. Závěr
Příští jednání Rady proběhne 6.6.2017 od 13 hod v Milevsku.
Jednání ukončeno v 14.45 hodin.
Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Zapsal: Vladimír Drye

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