ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 12.12.2017 od 13 hodin
Městský úřad Milevsko, Náměstí E. Beneše 420, kancelář starosty města
Přítomni: Zdeněk Bárta, Ing. Miroslav Sládek, Slavomír Harbáček, Lubomír Málek, Ing.
Ivan Radosta, Markéta Honzíková, 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 9 členů).
Určení ověřovatelů a zapisovatele: Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra
Dryeho a ověřovatele zápisu paní Hanu Kašparovou.
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. Veřejně prospěšné práce
4. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík
5. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)
6. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty)
7. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko
8. Centrum společných služeb Písecko
9. Kancelář svazku
10. Kontrola plnění usnesení
11. Různé
12. Závěr
Usnesení č. 01/12/12/17: Rada regionu bere na vědomí určené zapisovatele p. Vladimíra
Dryeho a ověřovatele zápisu paní Hanu Kašparovou a schvaluje program jednání.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Rozpočtové změny
Předsedající informoval o provedené rozpočtové změně č. 13/2017 ze dne 15.11.2017
schválená předsedou na vědomí. Viz. příloha. Dále byly podány informace o plánovaných
rozpočtových změnách, které budou zaslány k projednání per-rollam ke konci roku. Dále
probíhala krátká diskuse.
Usnesení č. 02/12/12/17: Rada regionu bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 13/2017
schválenou předsedou Rady regionu dne 15.11.2017.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Veřejně prospěšné práce
Předsedající informoval o aktuálním stavu zaměstnávání na veřejně prospěšné práce v obcích
– aktuálně platné dohody s Úřadem práce, aktuální počet zaměstnanců. Dále probíhala krátká
diskuse.
1

Usnesení č. 03/12/12/17: Rada regionu bere na vědomí informace o stavu projektu
Veřejně prospěšné práce.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík
Předsedající informoval o výstupech jednání s ing. Petrem Kubalou, generálním ředitelem
Povodí Vltavy s.p. ze dne 30.11.2017. V letošním roce byla obnovena jednání tzv. Vědecké
rady Revitalizace Orlické nádrže z podnětu Jihočeského kraje. Dále probíhala diskuse ohledně
dalšího postupu svazku v této oblasti, závěr diskuse byl formulován do usnesení.
Usnesení č. 04/12/12/17:
Rada regionu
1) bere na vědomí podanou informaci z jednání předsedy Rady regionu a generálního
ředitele Povodí Vltavy s.p.,
2) uvítá, když iniciativu v projektu převezme Jihočeský a Středočeský kraj a budou
pokračovat v projektu formou zadání zpracování Studie proveditelnosti,
3) schvaluje zástupce SORP - svého předsedu ing. Miroslava Sládka - k jednáním
Vědecké rady a zavazuje ho podáváním pravidelných informací na jednání Rady
regionu.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE (v té době přítomných)
Dále byly podány informace ohledně aktuálního postupu ve věci výzvy k omluvě svazku obcí
ve věci křivého obvinění svazku z dotačního podvodu adresované bývalé radní Jihočeského
kraje paní H. Tůmové a Radě Jihočeského kraje. Advokátní kancelář zastupující svazek
obdržela dopis od H. Tůmové doručený dne 8.11.2017 a od Jihočeského kraje od hejtmanky
paní I. Stráské doručený dne 20.11.2017 jako reakci na výzvu k omluvě. Výzva k omluvě
byla projednána Radou Jihočeského kraje dne 16. 11. 2017. Dále probíhala diskuse ohledně
dalšího možného postupu svazku v této věci – další možný postup vyžadování omluvy,
finanční a časová náročnost případného soudního řízení, možná rizika a přínosy atd. Závěr
diskuse byl formulován do usnesení.
Usnesení č. 05/12/12/17:
Rada regionu
1) bere na vědomí obsah dopisu paní H. Tůmové doručené advokátní kanceláři dne
8.11.2017 a obsah dopisu hejtmanky Jihočeského kraje doručené advokátní kanceláři
dne 20.11.2017,
2) nebude dále vyžadovat formu omluvy Svazku obcí regionu Písecko od paní H.
Tůmové a Rady Jihočeského kraje a postup ve sporu ukončuje.
Hlasování: 8 PRO 1 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)
Byly podány informace o aktuálním stavu realizace projektu: distribuce kontejnerů byla
zahájena, dle smlouvy s dodavatelem by měly být kontejnery dodány do konce roku, byly
zhotoveny samolepky do domácností v rámci osvěty na podporu třídění odpadů a jsou
postupně distribuovány do obcí.
Byl předložen návrh uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy s dodavatelem – změny spočívají
v upřesnění údajů v technické specifikaci předmětu zakázky a jejich uvedení do souladu
v přílohách smlouvy, nedochází ke změně kupní ceny. Od projektového manažera SFŽP bylo
obdrženo stanovisko, že tento dodatek je možné uzavřít.
Usnesení č. 06/12/12/17:
Rada regionu
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1) bere na vědomí informace o postupu realizace projektu Systém odděleného sběru pro
Svazek obcí regionu Písecko
2) schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 29.9.2017 se společností Meva CB s.r.o. a pověřuje předsedu podpisem dodatku.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
6. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty)
Podány informace o schválení dotace a dalším předpokládaném postupu: dle zveřejněného
zápisu z jednání výběrové komise byl projekt doporučen k financování, dotace schválena
v plné výši, byly podány základní informace o projektu. V dalším období by mělo být od
MPSV doručeno Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře vč. informací k dalšímu
postupu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dále probíhala krátká diskuse.
Usnesení č. 07/12/12/17: Rada regionu bere na vědomí informace o schválení dotace na
projekt Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku a ukládá kanceláři
svazku pokračovat v přípravě zahájení projektu.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE (v té době přítomných)
7. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko
Podány informace o vyhlášené výzvě MŠMT Místní akční plány rozvoje vzdělávání II,
aktivitách mezi realizacemi jednotlivých výzev MAP a MAP II uskutečněných (organizace
seminářů pro pracovníky škol, účast na školení k výzvě MAP II, setkání realizačního týmu
atd.) a plánovaných (setkání realizačního týmu MAP k tvorbě žádosti na MAP II, aktualizace
seznamu investičních záměrů MAP, jednání Řídícího výboru MAP dne 13.12.2017, setkání
zástupců diskusních skupin, komunikace s NIDV, MŠMT - školení a webináře k výzvě MAP
II, setkání nositelů MAP, další vzdělávací akce dle výstupů z jednání týmu a požadavků škol
atd.) a předběžném základním konceptu projektu MAP II. Dále probíhala krátká diskuse.
Usnesení č. 08/12/12/17: Rada regionu bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě
MŠMT Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, uskutečněných a plánovaných
aktivitách mezi realizacemi jednotlivých výzev MAP a MAP II. a ukládá kanceláři
svazku pokračovat v přípravě žádosti o dotaci na projekt MAP II a implementace MAP.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
8. Centrum společných služeb Písecko
Podány informace o aktuální činnosti pracovníků kanceláře CSS Písecko v rámci projektu
Svazu měst a obcí ČR Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce: aktualizace rozvojové strategie svazku, společné projekty svazku, dotace pro
obce, výběrová řízení pro obce, společná školení, poradenství pro starosty (oznámení o střetu
zájmů, GDPR, odměňování zastupitelů, smlouvy atd.). Dále probíhá dotazníkové šetření mezi
starosty obcí ohledně možného začlenění DSO do systému výkonu veřejné správy v území –
probíhá ve všech DSO zapojených do projektu – podklad pro diskusi a případné návrhy na
změny legislativy pro systémové financování DSO. Dále probíhala krátká diskuse.
Podány informace o možnosti navýšení finančního příspěvku od SMO ČR na mzdy
pracovníků CSS v návaznosti na navýšení minimální mzdy od 1.1.2018, v případě zájmu bude
ze strany SMO zaslán návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci s SMO obsahující navýšení
příspěvku, finanční spoluúčast SORP se nezvyšuje.
Usnesení č. 09/12/12/17: Rada regionu bere na vědomí informace o činnosti Centra
společných služeb Písecko a vyjadřuje zájem uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o
spolupráci s SMO ČR obsahující navýšení finančního příspěvku na mzdy pracovníků
CSS.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
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9. Kancelář svazku
Podány informace o aktuálních pracovních poměrech se zaměstnanci kanceláře svazku a
způsobu financování. Dále byl podán návrh zajištění pracovních poměrů na rok 2018 vč.
plánovaného financování. Z důvodu předpokládaného zahájení projektu „Pasporty“ bylo
navrženo provedení výběrového řízení na nového zaměstnance kanceláře. Dále probíhala
krátká diskuse.
Usnesení č. 10/12/12/17:
Rada regionu
1) bere na vědomí informace o financování mezd zaměstnanců kanceláře SORP,
2) schvaluje změny pracovních poměrů kmenových zaměstnanců kanceláře SORP od
1.1.2018 dle navrženého modelu a vyhlášení výběrového řízení na nového zaměstnance
kanceláře.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
10. Kontrola plnění usnesení
Předložen přehled plnění usnesení z jednání Rady regionu od 12.9.2017 a Valné hromady
21.11.2017.
Usnesení č. 11/12/12/17: Rada regionu bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady
regionu a Valné hromady.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Z jednání odešly paní Honzíková a paní Kašparová.
11. Různé
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“ - téma bylo diskutováno na 4.setkání
starostů CSS Písecko a VH 21.11. v Milevsku, jedním ze závěrů byl návrh, aby svazek
provedl průzkum zájmu mezi obcemi o společné zajištění pověřence a analýzy stávajícího
stavu nakládání s osobními údaji na obcích a v případě dostatečného zájmu provede svazek
výběrové řízení na společného pověřence, příp. zváží společné řešení přes svazek, pracovníci
kanceláře se zúčastnili školení SMO 5.12. v Praze. Dále probíhala diskuse, dohodnuto zatím
s průzkumem vyčkat, dle aktuálního vývoje v této oblasti.
Plán jednání RR a VH v roce 2018 – bude upřesněn na prvním jednání Rady v roce 2018.
Mimořádná odměna tajemníkovi V.Dryemu – podán návrh na vyplacení mimořádné odměny
ve výši 15 tis. Kč za výborné vedení agendy kanceláře svazku a dosažené výsledky kanceláře
v oblasti společných projektů svazku a servisních činnostech pro členské obce.
Usnesení č. 12/12/12/17: Rada regionu schvaluje poskytnutí mimořádné odměny pro
tajemníka svazku p. V.Dryeho ve výši 15 tis. Kč.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE (v té době přítomných)
12. Závěr
Jednání ukončeno v 15 hodin.
Příští jednání RR: 9.1.2018 od 13 hod, Písek.
Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 13/2017
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Zapsal: Vladimír Drye

Ověřila: Hana Kašparová
Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko
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