ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 31.10.2017 od 17 hod, Nové Hutě
Přítomni: Zdeněk Bárta, Ing. Miroslav Sládek, Slavomír Harbáček, Lubomír Málek, Ing.
Ivan Radosta, Markéta Honzíková (členové Rady regionu); Vladimír Drye, Alena Lišková,
Taťána Mládková (zaměstnanci svazku)
Omluveni: Pavel Souhrada, Mgr. Jaroslav Bouška, 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. Zdeňka Bártu.
Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se
zaslanou pozvánkou, další návrhy do programu nebyly vzneseny.
Program:
1. Úvod
2. Aktualizace rozvojové strategie svazku
3. Rozpočtové změny
4. Členské příspěvky na rok 2018
5. Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019 a 2020
6. Veřejně prospěšné práce
7. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)
8. Domácí kompostování v obcích na Písecku (kompostéry)
9. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík
10. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“, pověřenec pro ochranu osobních
údajů
11. Příprava valné hromady svazku
12. Školení
13. Různé
14. Závěr
Usnesení č. 01/31/10/17: Rada regionu bere na vědomí určené zapisovatele p. Vladimíra
Dryeho a ověřovatele zápisu p. Zdeňka Bártu a schvaluje program jednání.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Aktualizace rozvojové strategie svazku
Paní T.Mládková představila přítomným stávající verzi analytické části, SWOT analýzy a
návrhové části rozvojové strategie svazku na období 2018 – 2024 dle podkladů zaslaných
před jednáním. Dále probíhala diskuse. Byl dohodnut postup dopracování dokumentu a
předložení k projednání valné hromadě.
Usnesení č. 02/31/10/17: Rada regionu bere na vědomí aktuální verzi aktualizace
rozvojové strategie svazku na období 2018 – 2024, ukládá kanceláři SORP dopracovat
dokument do finální verze a pověřuje předsedu předložit návrh aktualizace strategie
k projednání a schválení na Valné hromadě svazku.
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Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Rozpočtové změny
Účetní svazku paní A.Lišková seznámila přítomné s návrhem rozpočtové změny č. 12/2017.
Viz. příloha.
Usnesení č. 03/31/10/17: Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 12/2017 dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Členské příspěvky na rok 2018
Předsedající předložil do diskuse stanovení výše členských příspěvků na rok 2018. Podány
informace ohledně stávajícího členského příspěvku (4 Kč/obyvatele ročně, v této výši je
vybírán od roku 2009), narůstá rozsah činnosti kanceláře a s tím související provozní náklady,
jsou realizovány společné projekty, přičemž některé vyžadují zajištění spolufinancování, po
ukončení projektu SMO ČR nutné zajištění min. 1 roku udržitelnosti projektu CSS (1
úvazek). Proveden průzkum způsobu a výše členského příspěvku mezi vybranými DSO
v okolí (existují značné rozdíly ve výši a způsobu stanovení členského příspěvku). Po diskusi
dohodnut návrh navýšení členského příspěvku na rok 2018 na 6 Kč/obyvatele.
Usnesení č. 04/31/10/17: Rada regionu doporučuje valné hromadě přijmout úpravu výše
členského příspěvku na rok 2018 na 6 Kč/obyvatele.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a
2020
Předsedající předložil návrh rozpočtu svazku na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2019 a 2020. Viz. příloha. Dále probíhala diskuse, v případě schválení navýšení
členských příspěvků valnou hromadou bude finální rozpočet zohledňovat tuto skutečnost.
Usnesení č. 05/31/10/17: Rada regionu doporučuje Valné hromadě schválit předložený
návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 a
ukládá tajemníkovi svazku rozeslat návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu členským
obcím ke zveřejnění na úřední desce.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
6. Veřejně prospěšné práce
Podány informace o aktuálním stavu projektu VPP: prodlouženy smlouvy s Úřadem práce č.
PIA-V-1/2017, PIA-V-2/2017, PIA -V-4/02017, PIA- V -5/2017, PIA-VZ-20/2017; aktuální
stav zaměstnanců 83. Zástupci Úřadu práce v Písku budou pozváni na valnou hromadu, kde
budou podány aktuální informace.
Usnesení č. 06/31/10/17: Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu
Veřejně prospěšné práce a ukládá paní Renatě Krůtové připravit na příští jednání
aktuální přehled uzavřených smluv a zaměstnanců na VPP.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)
Podány informace o aktuálním stavu projektu a dalším postupu činností: obcím zaslána žádost
o mimořádný členský příspěvek, aktuální pokyny k distribuci a adresné návrhy smluv o
výpůjčce; na SFŽP podána žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na SFŽP,
distribuce kontejnerů/nádob do obcí bude zahájena v 1. polovině listopadu. Dále probíhala
diskuse ohledně předpokládaného způsobu a termínu proplacení dotace.
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Usnesení č. 07/31/10/17: Rada regionu bere na vědomí na vědomí informace o postupu
realizace projektu „Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko“.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
8. Domácí kompostování v obcích na Písecku (Domácí kompostéry)
Podány informace o aktuálním stavu a dalším postupu činností: proplacena dotace od SFŽP,
následně provedena úhrada faktury dodavateli. Z toho důvodu nebude nutné čerpat úvěr na
předfinancování projektu. V dalším období bude provedena závěrečná publicita, dovyžádání
kopií smluv o výpůjčce mezi obcí a občany o výpůjčce kompostérů, závěrečná
zpráva/vyúčtování projektu.
Usnesení č. 08/31/10/17: Rada regionu bere na vědomí informace o postupu realizace
projektu „Domácí kompostování v obcích na Písecku“, ukládá kanceláři SORP provést
vypořádání úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. na předfinancování projektu a
připravit a předložit Radě regionu závěrečné vyúčtování projektu vč. závěrečné zprávy.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
9. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík
Podány informace o uzavření dodatku č. 1 Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
(pozastavení splácení dluhu vratky zálohy) s Jihočeským krajem dne 5.10.2017 a o činnosti
advokátní kanceláře ve věci návrhu žádostí o omluvu adresované Radě JčK a paní Tůmové a
souvisejícího práva na omluvu Svazku obcí regionu Písecko.
Usnesení č. 09/31/10/17: Rada regionu bere na vědomí informace o postupu činnosti
advokátní kanceláře ve věci práva na omluvu Svazku obcí regionu Písecko.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
10. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“, pověřenec pro ochranu
osobních údajů
Předsedající předložil do diskuse možný postup zajištění agendy obcí související s „GDPR“ evropské nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů, které nabude účinnosti 25.5.2018 zavádějící u orgánů veřejné
moci i jejich příspěvkových organizací mj. povinnou pozici tzv. pověřence pro ochranu
osobních údajů. Pracovníci svazku se již zúčastnili několika školení k GDPR. Jednou
z možností jak zajistit pozice pověřence na malých obcí je sdílení pověřence prostřednictvím
DSO. Dále probíhala diskuse. Dosud nejsou k dispozici jasné postupy činnosti pověřence,
bude sledován aktuální výklad a metodiky od gestorů (Ministerstvo vnitra ČR, Úřad pro
ochranu osobních údajů atd.). Zajištění pověřence bude dále posuzováno a vyhodnocováno
dle dalšího vývoje v této oblasti.
Bez usnesení.
11. Příprava valné hromady svazku
Předsedající předložil návrh programu valné hromady svolané dne 21.11.2017 od 15 hodin
v Domě kultury Milevsko.
Návrh programu:
1. Úvod
2. Nabídka služeb pro obce – prezentace zástupce firmy Diginex
3. Veřejně prospěšné práce
4. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017
5. Zpráva revizní komise
6. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2017 – složení inventarizační komise
7. Členské příspěvky na rok 2018
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8. Rozpočet svazku na rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2019 a 2020
9. Aktualizace vnitřní směrnice svazku – dodatek č. 5
10. Aktualizace rozvojové strategie svazku
11. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík
12. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko
13. Projekt Domácí kompostování v obcích na Písecku (kompostéry)
14. Projekt Systém odděleného sběru odpadů pro SORP (kontejnery)
15. Projekt Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty)
16. Projekt Otavská cyklocesta Putim
17. Centrum společných služeb Písecko
18. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“, pověřenec pro ochranu osobních
údajů
19. Různé
20. Závěr
Před konáním valné hromady Vám budou zaslány v předstihu podklady k jednání, mj. z
důvodu možného urychlení jednání s ohledem na poměrně rozsáhlý program.
Usnesení č. 10/31/10/17: Rada regionu stanovuje termín a místo konání příští valné
hromady na den 21.11.2017 od 15 hodin v Domě kultury v Milevsku a ukládá
tajemníkovi svazku rozeslat pozvánku na valnou hromadu členským obcím.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
12. Školení
Podány informace o uskutečněných a plánovaných školeních:
24.10. - seminář pro učitelky MŠ – téma Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku
- Písek, účast cca 30 osob
26.10. - seminář pro obce/DSO/MAS – Zvíkovské Podhradí, účast cca 40 osob, spolupráce
s MMR
20.11. - seminář pro ředitelky a účetní škol, účetní obcí, popř. starosty – téma Sestavení
rozpočtu a postup u příspěvkových organizací – Záhoří
Usnesení č. 11/31/10/17: Rada regionu bere na vědomí informace o uskutečněných a
plánovaných školeních.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
13. Různé
Dovolená zaměstnanců svazku
Podán návrh na zvýšení nároku na dovolenou zaměstnanců svazku na 5 týdnů, týká se všech
zaměstnanců svazku – tj. zaměstnanců kanceláře i na veřejně prospěšné práce. Dále probíhala
diskuse. Bylo dohodnuto prověřit případné podmínky ve věci dovolené ve vztahu
k zaměstnávání na VPP. V kladném případě bude připraven návrh aktualizace směrnice
k projednání valnou hromadou.
Usnesení č. 11/31/10/17: Rada regionu ukládá kanceláři SORP po prověření podmínek
zaměstnávání na veřejně prospěšné práce připravit návrh aktualizace vnitřní směrnice
svazku ve smyslu navýšení nároku na dovolenou zaměstnanců svazku na 5 týdnů.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Žádost Obce Minice o příspěvek na vybudování rozhledny
Obdržena žádost o příspěvek o Obce Minice na vybudování rozhledny na kopci Křemenice.
Po diskusi bylo dohodnuto nabídnout obci bezplatné zpracování žádosti o dotaci do
dostupného dotačního programu kanceláří svazku a tímto způsobem podpořit realizaci
projektu.
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Usnesení č. 12/31/10/17: Rada regionu pověřuje tajemníka nabídnout obci Minice
bezplatné zpracování žádosti o dotaci kanceláří svazku na projekt Rozhledna
Křemenice do dostupného dotačního programu.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Písecké cyklování – schválen příspěvek od Nadace Jihočeské cyklostezky ve výši 9 tis. Kč.
14. Závěr
Jednání ukončeno ve 19.15 hodin.
Příští jednání RR: 12.12. od 13 hod, Milevsko – kancelář starosty.
Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 12/2017
Rozpočet svazku na rok 2018 – návrh
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 – návrh
Zapsal: Vladimír Drye

Ověřil: Zdeněk Bárta

Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko
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