
 1 

  

  

 

  Z Á Z N A M 
z jednání Rady regionu 

dne 4.4.2017 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 

Omluveni: 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 6 členů).  

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra 

Dryeho (dále tajemník svazku) a ověřovatele zápisu p. Jaroslava Boušku. 

Usnesení č. 01/04/04/17: Rada regionu SORP bere na vědomí určené zapisovatele p. 

Vladimíra Dryeho a ověřovatele zápisu p. Jaroslava Boušku. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, další návrhy do 

programu nebyly vzneseny. 

Program: 

1. Úvod 

2. Rozpočtové změny 

3. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík 

4. Veřejně prospěšné práce   

5. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko  

6. Centrum společných služeb Písecko  

7. Otavská cyklostezka Kestřany - Putim  

8. Doporučení Rady Města Milevska ohledně zástupce Města Milevska v dozorčí radě JVS  

9. Kontrola plnění usnesení 

10. Různé  

11. Závěr 

Usnesení č. 02/04/04/17: Rada regionu SORP schvaluje program jednání. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

2. Rozpočtové změny 

Předsedající seznámil s návrhem rozpočtové změny č. 2/2017. Viz. příloha. 

Usnesení č. 03/04/04/17: Rada regionu SORP schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2017. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

3. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík 

Byly projednány aktuální možnosti ohledně možné podpory snížení znečištění Orlické 

přehrady ze strany Jč kraje a dalšího postupu jednání se zástupci Jč Kraje. Po diskusi bylo 

dohodnuto vypracovat a podat žádost Radě Kraje o prominutí zbylé části pohledávky Kraje 

vůči svazku týkající se vratky zálohy příspěvku na projekt Orlicko čistější.   
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Usnesení č. 04/04/04/17: Rada regionu ukládá kanceláři Svazku požádat Radu kraje o 

prominutí zbylé části pohledávky včetně důvodové zprávy. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

  

4. Veřejně prospěšné práce  

Podány informace o aktuálním stavu projektu VPP a výhledu na nejbližší období – od 

1.4.2017 nastupuje ve 3 dohodách 64 zaměstnanců, další předpokládané nabírání zaměstnanců 

od května. Dále probíhala diskuse k dalšímu postupu.   

Usnesení č. 05/04/04/17:  

1.) Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP v roce 2017. 

2.) Rada regionu ukládá paní účetní Renatě Krůtové připravit na příští jednání celkový 

tabulkový přehled uzavřených smluv PIA-V-17,19,20, 21/2016. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

5. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko 

Podány informace o aktuálním stavu realizace projektu a předpokládaném harmonogramu 

prací v dalším období (práce diskusních skupin, terénní průzkum k záměrům do akčního 

plánu, zpracování strategické části MAP, připomínkování dokumentu MAP, veřejné 

projednání MAP, schválení dokumentu MAP, příprava pokračování aktivit MAP po ukončení 

projektu atd.) a o návrhu Memoranda o spolupráci – deklarace zájmu o podporu rozvoje 

školství na Písecku, podporu vzájemné spolupráce ve vzdělávání a podporu implementace 

MAP a pokračování v procesu komunitního plánování rozvoje vzdělávání. 

Usnesení č. 06/04/04/17:  

Rada regionu:  

1.) bere na vědomí informaci o postupu realizace projektu Místní akční plán Písecko.  

2.) zmocňuje předsedu podpisem Memoranda o spolupráci.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

6. Centrum společných služeb Písecko  

Manažer svazku podal aktuální 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, příprava a organizace školení, agenda týkající se kontroly 

plnění povinností obcí dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím atd.), 

plánované činnosti v dalším období. Dále podány informace o nabídce SMO ČR k zapojení 

do nové aktivity projektu „odpovědné zadávání veřejných zakázek“ - nabídka zřízení pozice 

specialista na veřejné zakázky – představeny parametry, povinnosti a finanční podmínky 

související s touto aktivitou vyplývající z návrhu dodatku smlouvy.  

Usnesení 07/04/04/17:  

Rada regionu:  

1) bere na vědomí informace o činnosti Centra společných služeb Písecko, 

2) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci 

projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ a 

pověřuje předsedu podpisem dodatku, 

3) ukládá předsedovi připravit návrh na přijetí specialisty na veřejné zakázky formou 

výběrového řízení, 

4) ukládá předsedovi podat informaci o uzavření dodatku na nejbližší valné hromadě 

svazku. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

7. Otavská cyklostezka Kestřany - Putim  
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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 08/04/04/17:  

1.) Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu v přípravě propojovacího úseku 

Otavské cyklostezky ve správním území obce Putim a o ukončení Nájemní smlouvy 

s Pozemkovým fondem ČR v katastru obce Kestřany k 31.3.2017. 

2.) Rada regionu ukládá předsedovi podat informaci o výsledku dalších jednání Radě 

regionu v květnu 2017. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

8. Doporučení Rady Města Milevska ohledně zástupce Města Milevska v dozorčí 

radě JVS 

Podány informace ohledně doporučení Rady Města Milevska ve věci obměny zástupce Města 

Milevska v dozorčí radě Jihočeského vodárenského svazu. Dosavadní člen DR JSV p. 

Doubek žádá o možnost vystoupení v této věci na plánované valné hromadě svazku dne 1.6. 

Tento bod bude zařazen do programu valné hromady.   

Usnesení 09/04/04/17: Rada regionu bere na vědomí usnesení Rady Města Milevska a 

doporučuje Valné hromadě SORP navrhnout Jihočeskému vodárenskému svazu 

obměnu zástupce v Dozorčí radě JVS a zařadit tento bod do programu valné hromady 

včetně zprávy člena DR JVS.  

Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE  

 

9. Kontrola plnění usnesení  

Podány informace o plnění usnesení z uplynulých jednání Rady regionu a Valné hromady.  

Usnesení č. 10/04/04/17: Rada regionu bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady 

regionu a Valné hromady. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  
 

10. Různé 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 provedené KÚ JčK  

Podány informace o ukončení přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 provedené KÚ 

JčK. Závěr: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Závěrečný účet za rok 2016  

Závěrečný účet bude předložen na příštím jednání Rady, následně bude rozeslán vč.  zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření a sestav z účetnictví za rok 2016 členským obcím ke 

zveřejnění.  

 

Společné projekty – aktuální stav připravených projektů, aktuální dotační možnosti 

Podány informace o aktuálnímu stavu hodnocení připravených projektů: Společně na Písecku 

v roce 2017 (Program obnovy venkova JčK), Domácí kompostéry a Kontejnery na tříděný 

odpad (OP Životní prostředí) a aktuálních dotačních možnostech pro svazky obcí (OP 

Zaměstnanost).   

 

Aktualizace rozvojové strategie svazku  

Podány informace o aktuálním stavu přípravy a dalším postupu.    

 

11. Závěr 

Příští schůzka Rady proběhne 2.5.2017 od 13 hod v Písku. Jednání ukončeno v 14.30 hodin.  



 4 

Příloha: Rozpočtová změna č. 2/2017 
 

 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

 

Ověřil: Jaroslav Bouška 

 

 

 

                                                                                                           Miroslav Sládek 

                                                                                                      předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 


