ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 10.4.2018 od 15.30 hodin, Písek, Velké náměstí 1, zasedací místnost SORP
Přítomni: Zdeněk Bárta, Miroslav Sládek, Lubomír Málek, Hana Kašparová, Markéta
Honzíková, Ivan Radosta (členové Rady regionu); Vladimír Drye (manažer svazku)
Omluveni: Pavel Souhrada, Jaroslav Bouška, Slavomír Harbáček
1. Úvod
Předseda Rady regionu p. Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání
Rady regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 6 členů).
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu: Předsedající navrhl jako zapisovatele p.
Vladimíra Dryeho a ověřovatele zápisu p. Ivana Radostu.
Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se
zaslanou pozvánkou, další návrhy do programu nebyly vzneseny.
Program:
1. Úvod
2. Závěrečný účet SORP za rok 2017
3. Rozpočtové změny
4. Veřejně prospěšné práce
5. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)
6. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty)
7. GDPR
8. Otavská cyklistická cesta Putim
9. Různé
10. Závěr
Usnesení č. 01/10/04/18: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a
ověřovatele zápisu p. Ivana Radostu a program jednání.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Závěrečný účet SORP za rok 2017
Podány informace o přípravě závěrečného účtu svazku za rok 2017, předseda spolu s účetní
Alenou Liškovou předloží závěrečný účet ke schválení Valné hromadě, v týdnu od 7.5.2018
bude SORP zasílat členským obcím závěrečný účet ke zveřejnění k připomínkám občanů,
v návaznosti na závěrečný přezkum hospodaření svazku od KÚ JčK dne 4.5.2018.
Usnesení č. 02/10/04/18: Rada regionu bere na vědomí zpracování Závěrečného účtu
SORP za rok 2017, termín přezkumu KÚ JčK a ukládá kanceláři SORP zaslat doklady
členským obcím ke zveřejnění min. 15 dnů před konáním Valné hromady.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Rozpočtové změny
Podány informace o provedené rozpočtové změně č. 4/2018 schválené předsedou dne
16.3.2018 na vědomí – viz. příloha. Předložen k projednání návrh rozpočtové změny č.
5/2018 - viz. příloha.
Usnesení č. 03/10/04/18: Rada regionu bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 4/2018
schválenou předsedou Rady regionu dne 16.3.2018 a schvaluje rozpočtovou změnu č.
5/2018.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
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4. Veřejně prospěšné práce
Podány informace o aktuálním stavu zaměstnávání pracovníků na veřejně prospěšné práce
v obcích: uzavřeny nové tři dohody s Úřadem práce ČR, aktuální stav 20 zaměstnanců od
dubna 2018, předpoklad nástupu dalších zaměstnanců od května 2018, dále probíhala diskuse.
Usnesení č. 04/10/04/18: Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu
veřejně prospěšné práce v roce 2018 a ukládá paní Renatě Krůtové připravit na příští
jednání celkový tabulkový přehled uzavřených smluv s Úřadem práce ČR.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)
Podány informace o aktuálním stavu projektu: dne 3.4.2018 vydána změna Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, následně byla zpracována zpráva o realizaci a žádost o platbu dotace a
podána n SFŽP, další možný postup financování projektu, výstupy jednání se zástupci
dodavatele, dále probíhala diskuse.
Usnesení č. 05/10/04/18: Rada regionu bere na vědomí informace o aktuálním stavu
realizace projektu Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
6. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty)
Podány informace o aktuálním stavu projektu: financování – od MPSV proplacena zálohová
platba, uskutečnily se schůzky s odborníky v řešené problematice, proběhlo 1.jednání
pracovní skupiny ke strategickým dokumentům města Písku 22.3.2018, probíhá příprava
technických podmínek do zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku rozdělenou
na části podle typů pasportů, proveden průzkum trhu na administraci veřejné zakázky – návrh
uzavřít příkazní smlouvu na provedení otevřeného řízení veřejné zakázky „Segmentové a
koncepční dokumenty pro obce na Písecku“ s rozdělením na 10 dílčích částí s OTIDEA avz
s.r.o. Podány informace o předpokládaném harmonogramu dalších prací vč. postupu
výběrového řízení.
Usnesení č. 06/10/04/18: Rada regionu bere na vědomí informace o aktuálním stavu
realizace projektu Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku a schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na provedení otevřeného řízení veřejné zakázky
„Segmentové a koncepční dokumenty pro obce na Písecku“ s OTIDEA avz s.r.o.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. GDPR
Podány aktuální informace ke společnému postupu zajištění agendy GDPR pro obce a jimi
zřizované organizace: v březnu zahájeny návštěvy obcí a škol za účelem revize a posouzení
aktuálního stavu nakládání s osobními údaji, zahájeny práce na analýzách dokumentace a
pracovních postupů, spolupráce s SO Milevska a DSO Blanicko-otavského regionu, přehled
navštívených obcí a škol, stav připravenosti na GDPR v obcích a školách, předpokládaný
harmonogram dalších prací, návrh smluvního zajištění přípravy analýz a výkonu pověřence,
dále probíhala diskuse.
Usnesení č. 07/10/04/18:
Rada regionu bere na vědomí informace o aktuálním stavu zajištění agendy GDPR pro
obce a školská zařízení a pověřuje kancelář SORP dopracovat návrh smluvního a
finančního zajištění výkonu agendy GDPR vůči obcím a školským zařízením.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
8. Otavská cyklistická cesta Putim
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Podány informace o aktuálním stavu přípravy realizace Otavské cyklistické cesty v katastru
obce Putim: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových přijal žádost o vydání
pozemku č. 415/35 v k.ú. Putim obci, projektová dokumentace - Ing. Čabrádek je dokončena,
zadávací dokumentace je připravena, zastupitelstvo obce Putim na příštím jednání schválí VŘ
na opravu komunikací, realizace se předpokládá v měsících červenec – září 2018.
Usnesení č. 08/10/04/18: Rada regionu bere na vědomí podanou informaci o přípravě
realizace Otavské cyklistické cesty.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
9. Různé
Náměty na společné projekty
Podány informace o aktuálně vyhlášených výzvách vybraných operačních programů k podání
žádostí o dotace (OP Zaměstnanost – výzva č. 80 – zkvalitňování výkonu veřejné správy, OP
Životní prostředí – výzva č. 103 - předcházení vzniku komunálních odpadů).
Usnesení č. 09/10/04/18: Rada regionu bere na vědomí podanou informaci o aktuálních
dotačních výzvách a námětech na možné společné projekty.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko
Podány informace o aktuálním stavu vyúčtování projektu MAP I a hodnocení a přípravy
projektu MAP II:
MAP I - v návaznosti na ukončení projektu byla v srpnu 2017 podána na MŠMT závěrečná
zpráva o realizaci a závěrečná žádost o platbu (na 0 Kč), vzhledem k technickým problémům
informačního systému ISKP2014+ byly první připomínky k těmto zprávám obdrženy na
konci března 2018, tyto byly vypořádány, nyní se čeká na závěrečné vyúčtování ze strany
Řídícího orgánu (MŠMT).
MAP II - žádost předložena na MŠMT v únoru 2018, proběhlo formální a věcné hodnocení
žádosti, žádost byla hodnocena pozitivně, výsledná výše přidělené dotace bude záviset na
rozhodnutí Výběrové komise, předpoklad během jara 2018, začátek realizace MAP II se
předpokládá od 1.9.2018, konec 31.8.2022.
Usnesení č. 10/10/04/18: Rada regionu bere na vědomí podanou informaci o aktuálním
stavu vyúčtování projektu MAP Písecko I a o stavu hodnocení a přípravy projektu MAP
Písecko II.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Domácí kompostování v obcích na Písecku
Podány informace o provedené veřejnosprávní kontrole projektu provedené ve dnech 8.3. a
9.3. 2018 prostřednictvím SFŽP, oficiální závěry kontroly by měly být známy cca do konce
dubna.
Usnesení č. 11/10/04/18: Rada regionu bere na vědomí informaci o provedené
veřejnosprávní kontrole projektu Domácí kompostování v obcích na Písecku a ukládá
kanceláři SORP vypořádat případné nedostatky dle požadavků kontrolního orgánu.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Žádost o příspěvek na setkání starostů a starostek okresu Písek ve Vráži 17. a 18.5.2018
SO Milevska organizuje setkání starostek a starostů ve dnech 17. - 18.5.2018 ve Vráži a
prostřednictvím předsedkyně DSO Markéty Honzíkové požádal o finanční příspěvek SORP
na uspořádání setkání.
Usnesení č. 12/10/04/18: Rada regionu schvaluje příspěvek SO Milevska na organizaci
setkání starostek a starostů ve dnech 17. – 18. května 2018 ve Vráži ve výši 5 tis. Kč.
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Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Setkání účetních obcí okresu Písek na Šumavě
Podány aktuální informace o plánovaném setkání účetních obcí okresu Písek (termín a místo:
29. – 30. 5. 2018, Šumava - Zadov, hotel Churáňov, přihlášeno cca 30 účastníků, zajištěna
doprava, připraven předběžný program akce vč. školení (lektor Ing. David Vičar). Dále
podány informace o dalším postupu: bude dopracován podrobný časový a obsahový program,
výše účastnického poplatku, vlastní organizační zajištění akce.
Usnesení č. 13/10/04/18: Rada regionu bere na vědomí informaci o přípravě setkání
účetních obcí okresu Písek.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Závěrečný přezkum hospodaření svazku za rok 2017 –z důvodu nemoci pověřené pracovnice
KÚ JčK přesunuto na termín 4.5.2018 – viz. bod 2.
V 16.30 hod odešla z jednání paní M. Honzíková.
Školení zaměstnanců BOZP a řidičů
Podány informace o plánovaném školení zaměstnanců SORP k zajištění BOZP a školení
řidičů vozidel.
Usnesení č. 14/10/04/18: Rada regionu bere na vědomí účast všech zaměstnanců
kanceláře SORP na školení BOZP a řidičů vozidel.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
10. Závěr
Jednání ukončeno ve 16.45 hodin.
Příští jednání RR: 15.5.2018, 13 hod, Milevsko.
Přílohy:
Rozpočtová změna č. 4/2018
Rozpočtová změna č. 5/2018
Zapsal: Vladimír Drye

Ověřil: Ivan Radosta
Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko
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