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  Z Á Z N A M 
z jednání Rady regionu 

dne 6.6.2017 od 13 hod, Písek, Velké náměstí 1, zasedací místnost SORP 

 

Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Zdeněk Bárta, Pavel Souhrada, Mgr. 

Jaroslav Bouška, Slavomír Harbáček, Markéta Honzíková, Hana Kašparová 

Omluveni: Lubomír Málek 

 

1. Úvod 

Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání Rady 

regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 7 členů).  

 

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

Dryeho (dále tajemník svazku) a ověřovatele zápisu p. Pavla Souhradu. 

Usnesení č. 01/06/06/17: Rada regionu bere na vědomí určené zapisovatele p. Vladimíra 

Dryeho a ověřovatele zápisu p. Pavla Souhradu. 

Bez hlasování.  

 

Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se 

zaslanou pozvánkou, další návrhy do programu nebyly vzneseny. 

Program: 

1. Úvod 

2. Výsledek hlasování per rollam 15 – 16.5.2017 

3. Rozpočtové změny  

4. Financování chodu kanceláře svazku  

5. Veřejně prospěšné práce 

6. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík  

7. Domácí kompostování v obcích na Písecku (kompostéry) 

8. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)  

9. Pasporty a další koncepční dokumenty obcí 

10. Otavská cyklocesta Kestřany - Putim  

11. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko  

12. Centrum společných služeb Písecko  

13. Různé 

14. Závěr 

Usnesení č. 02/06/06/17: Rada regionu schvaluje program jednání. 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

2. Výsledek hlasování per rollam 15 – 16.5.2017 

Předsedající seznámil s výsledkem provedeném hlasování per rollam ve věci schválení výzvy 

k podání nabídek a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na veřejnou zakázku 

„Dodávka domácích kompostérů do obcí regionu Písecko“. Z tohoto hlasování byl 

vypracován záznam, pro návrh hlasovalo 6 členů Rady.  

Usnesení č. 03/06/06/17: Rada regionu bere na vědomí záznam o usnesení schváleném 

per rollam ve dnech 15. – 16.5.2017.  

Bez hlasování.  
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3. Rozpočtové změny 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č. 5/2017 ze dne 24.5.2017 schválené 

předsedou Rady regionu a návrhem rozpočtové změny č. 6/2017 (nové dohody s Úřadem 

práce na VPP). Viz. příloha. 

Usnesení č. 04/06/06/17:  

Rada regionu  

1) bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2017 schválenou předsedou Rady regionu dne 

24.5.2017,  

2) schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2017 podle předloženého návrhu. 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

4. Financování chodu kanceláře svazku 

Předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem zaměstnanců kanceláře svazku a návrhem 

na provedení změn/úprav pracovních poměrů s kmenovými zaměstnanci od 1.7.2017 vč. 

předpokládaných nároků na financování.  

Usnesení č. 05/06/06/17:  

Rada regionu  

1) bere na vědomí informace o financování mezd zaměstnanců kanceláře SORP, 

2) schvaluje změny pracovních poměrů kmenových zaměstnanců kanceláře SORP od 

1.7.2017 dle navrženého modelu.  

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

V 13.15 hod se k jednání připojil p. Z. Bárta.  

 

5. Veřejně prospěšné práce  

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

114 zaměstnanců, nově uzavřené dohody s Úřadem práce. 

Usnesení č. 06/06/06/17:  

Rada regionu 

1) bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP v roce 2017, 

2) ukládá paní Renatě Krůtové připravit na příští jednání celkový tabulkový přehled 

uzavřených smluv PIA-V-,17, 21/2016, PIA-V-1,2,3,4,5/2017 a PIA-VZ-20,24,25,26/2017.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

6. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík 

V návaznosti na usnesení valné hromady dne 1.6.2017 (usnesení č. 10/2017) byl projednán 

další postup jednání s Jihočeským krajem.  

Usnesení č. 07/06/06/17: Rada regionu bere na vědomí usnesení Valné hromady SORP 

z 1.6.2017 ve věci realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík a ukládá 

kanceláři SORP připravit podklady pro p. P. Souhradu k projednání Zastupitelstvem 

JčK.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

  

7. Domácí kompostování v obcích na Písecku (kompostéry) 

Tajemník svazku informoval o uskutečněných činnostech od minulého jednání Rady 

(zveřejnění seznamu schválených projektů, uskutečnění výběrového řízení, podání informací 

na valné hromadě atd.). Dále byly podány informace o dalším postupu administrace 

výběrového řízení, financování projektu a předpokládaném systému distribuce kompostérů do 

obcí a zapůjčování kompostérů konečným uživatelům. Dále probíhala diskuse.   

Usnesení č. 08/06/06/17:  



 3 

Rada regionu: 

1) schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Dodávka domácích kompostérů pro obce 

regionu Písecko“ firmu MEVA-CB s.r.o., IČ: 26684055, jejíž nabídka vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 6 650 958,60 Kč vč. DPH 

a pověřuje předsedu podpisem kupní smlouvy. Jako druhou v pořadí určuje firmu 

Komunální technika s.r.o., IČ: 26684055,  

2) bere na vědomí finanční bilanci projektu,  

3) schvaluje výši mimořádných členských příspěvků zapojených obcí do projektu dle 

předloženého návrhu,  

4) pověřuje předsedu a tajemníka provést výběrové řízení na poskytovatele úvěru na 

předfinancování projektu ve výši dotace 85% uznatelných výdajů projektu, 

5) schvaluje návrh postupu distribuce kompostérů do jednotlivých obcí a systém 

zapůjčování kompostérů na základě smlouvy o výpůjčce.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

V 13,50 hod odešly p. M. Honzíková a p. H. Kašparová.  

 

8. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)  

Tajemník svazku informoval o aktuálním stavu hodnocení žádosti a dalším možném postupu 

přípravy výběrového řízení - návrh zahájit výběrové řízení na dodavatele dříve s podmínkou, 

že v zadávacích podmínkách bude vyhrazeno právo výběrové řízení zrušit v případě 

neschválení dotace. Kancelář SORP zahájí přípravu podkladů pro výběrové řízení, následně 

bude stanoven termín otevírání a hodnocení nabídek a další postup.   

Usnesení č. 09/06/06/17:  

Rada regionu: 

1) bere na vědomí informace o stavu hodnocení projektu Systém odděleného sběru pro 

Svazek obcí regionu Písecko,  

2) pověřuje kancelář SORP připravit výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci 

na veřejnou zakázku „Dodávka kontejnerů/nádob na tříděný odpad pro obce regionu 

Písecko“,  

3) jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku „Dodávka kontejnerů/nádob na tříděný odpad pro obce 

regionu Písecko“ ve složení I. Radosta, Z. Bárta, J. Bouška a náhradníky členů komise 

M. Sládek, P. Souhrada, S. Harbáček. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

9. Pasporty a další koncepční dokumenty obcí 

Tajemník svazku informoval o provedeném průzkumu zájmu členských obcí o společný 

projekt pořízení pasportů majetku obcí a dalších koncepčních dokumentů obcí (Operační 

program Zaměstnanost – výzva 58) – byl zjištěn dostatečný zájem. Kancelář SORP ověří 

opakovaně případné další zájemce a dopracuje žádost o dotaci na tento projekt v termínu dle 

výzvy.  

Usnesení č. 10/06/06/17:  

Rada regionu:  

1) bere na vědomí informaci o postupu přípravy společného projektu na pořízení 

pasportů a dalších koncepčních dokumentů členských obcí SORP,  

2) ukládá kanceláři svazku zpracovat a podat žádost o dotaci v termínu dle vyhlášené 

výzvy. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 
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10. Otavská cyklocesta Kestřany - Putim  

Předsedající informoval o aktuálním stavu přípravy alternativního vedení cyklostezky ve 

správním území obce Putim (mj. Obci Putim byly převedeny pozemky do vlastnictví obce od 

Římskokatolické církve), podány informace o dalším postupu.  

Usnesení 11/06/06/17:  

Rada regionu: 

1) bere na vědomí informaci o postupu v přípravě propojovacího úseku OCC ve 

správním území obce Putim, 

2) ukládá předsedovi podat informaci o výsledku dalších jednání Radě regionu v září 

2017. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

11. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko 

Podány informace o postupu realizace projektu (mj. obsahové dopracování dokumentu MAP, 

poslední jednání diskusních skupin, veřejné projednání dokumentu MAP a další) a plánu 

činností do konce projektu (mj. grafické dopracování dokumentu MAP, jednání Řídícího 

výboru a další).  

Usnesení 12/06/06/17: Rada regionu bere na vědomí informaci o postupu realizace 

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko.  

Bez hlasování. 

 

12. Centrum společných služeb Písecko  

Podány informace o aktuální činnosti Centra společných služeb obcí (CSS) v rámci projektu 

Svazu měst a obcí ČR (poradenství a administrativní podpora pro obce, výběrová řízení, 

agenda týkající se kontroly plnění povinností obcí dle zákona č. 106/1999 Sb., 3. setkání 

starostů atd.) a provedeném výběrovém řízení na pozici specialista na veřejné zakázky.  

Usnesení 13/06/06/17:  

Rada regionu:  

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

2) schvaluje na pozici specialisty na veřejné zakázky paní Taťánu Mládkovou a 

pověřuje předsedu uzavřením pracovní smlouvy s vybranou uchazečkou.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

13. Různé 

Informace z jednání se zástupci odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ze 

dne 11.5.2017 – možná spolupráce při zpracování rozvojové strategie svazku a uspořádání 

vzdělávacích akcí pro obce. 

Informace o připravovaném školení dne 21.6.2017 - územní plány obcí, novela stavebního 

zákona.  

 

14. Závěr 

Příští jednání Rady: předpoklad během července, termín bude upřesněn.  

Jednání ukončeno v 14.30 hodin.  

 

 

Přílohy:  

Rozpočtové opatření č. 5/2017 
Rozpočtové opatření č. 6/2017 
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Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

 

 

Ověřil: Pavel Souhrada 

 

 

                                                                                                           Miroslav Sládek 

                                                                                                      předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 


