ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 6.3.2018 od 13 hodin, Písek, Velké náměstí 1, zasedací místnost SORP
Přítomni: Zdeněk Bárta, Miroslav Sládek, Slavomír Harbáček, Lubomír Málek, Pavel
Souhrada (členové Rady regionu); Vladimír Drye (manažer svazku)
Omluveni: Hana Kašparová, Markéta Honzíková, Ivan Radosta, Jaroslav Bouška
1. Úvod
Předseda Rady regionu p. Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání
Rady regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 5 členů).
Následně představil nové zaměstnance kanceláře – p. Petra Koblice a paní Dagmar
Voldřichovou.
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu: Předsedající navrhl jako zapisovatele p.
Vladimíra Dryeho a ověřovatele zápisu p. Pavla Souhradu.
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. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)
4. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko II (MAP)
5. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty)
6. Centrum společných služeb Písecko
7. GDPR
8. Kancelář svazku
9. Různé
10. Závěr
Usnesení č. 01/06/03/18: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a
ověřovatele zápisu p. Pavla Souhradu a program jednání.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Rozpočtové změny
Podány informace o provedené rozpočtové změně č. 2/2018 schválené předsedou dne
31.1.2018 na vědomí – viz. příloha. Předložen k projednání návrh rozpočtové změny č.
3/2018 - viz. příloha.
Usnesení č. 02/06/03/18: Rada regionu bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2018
schválenou předsedou Rady regionu dne 31.1.2018 a schvaluje rozpočtovou změnu č.
3/2018.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)
Podány informace o aktuálním stavu projektu: aktuální stav vydání změny Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, financování projektu, plánované jednání se zástupci dodavatele. Dále
probíhala diskuse.
Usnesení č. 03/06/03/18: Rada regionu bere na vědomí informace o aktuálním stavu
realizace projektu Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
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4. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko II
Podány informace o aktuálním průběhu aktivit na podporu spolupráce ve vzdělávání na
Písecku:
Mezimapové aktivity: proběhlo několik setkání s oprávněnými žadateli k dohodě na žadateli a
území MAP II Písecko - podařilo se dohodnout, že území MAP II Písecko se měnit nebude,
proběhlo setkání ředitelů škol Písecka; byla dopracována a podána žádost o financování MAP
II na MŠMT, žádost již splnila fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.
Plánované aktivity: setkání starostů obcí vč. zástupců škol k problematice GDPR, v případě
zájmu škol pracovníci SORP zajistí výkon agendy GDPR pro školy vč. vstupní analýzy (viz.
bod 7), ke konci školního roku se předpokládá setkání Řídícího výboru MAP a aktérů MAP.
Usnesení č. 04/06/03/18: Rada regionu bere na vědomí informace o uskutečněných a
plánovaných činnostech v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty)
Podány informace o zahájení realizace projektu a základních parametrech projektu (výstupy,
harmonogram, rozpočet, financování, realizační tým). Dne 5.3.2018 MPSV ČR vydalo
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné době probíhá příprava na zadání veřejné
zakázky, oslovení potenciálních administrátorů veřejné zakázky, jednání se zástupci obcí
(město Písek, starostové obcí), studium informací k problematice pasportů a jejich specifikace
pro veřejnou zakázku. V dalším období proběhnou konzultace se starosty obcí a některými
odborníky k upřesnění požadavků ze strany obcí na využití a fungování pasportů, dále bude
nadále probíhat příprava dokumentace k výběrovému řízení.
Usnesení č. 05/06/03/18: Rada regionu bere na vědomí informace o aktuálním stavu
realizace projektu Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku a o přípravě
výběrového řízení na veřejnou zakázku na dodávku služeb v rámci projektu.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
6. 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: příprava a realizace společných projektů, dotace pro obce/školy, výběrová řízení
pro obce, poradenství pro starosty, zpracování a vydání 4. čísla zpravodaje atd.
Podány informace o návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci s SMO ČR - rozšíření
realizačního týmu o pověřence/specialistu pro ochranu osobních údajů – částečný úvazek,
finanční spoluúčast svazku se nezvyšuje.
Usnesení č. 06/06/03/18:
Rada regionu
1) bere na vědomí aktuální informace o činnosti Centra společných služeb Písecko,
2) schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci s SMO ČR obsahující
rozšíření realizačního týmu CSS o Pověřence/specialistu pro ochranu osobních údajů a
zmocňuje předsedu podpisem tohoto dodatku.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. GDPR
Podány aktuální informace ke společnému postupu zajištění agendy GDPR pro obce a jimi
zřizované organizace, v návaznosti na zjištěný zájem obcí o společný postup dle provedeného
průzkumu, nabídku SMO ČR možnosti zřízení a financování pozice pověřence v projektu
CSS (viz. bod 6) a nalezení odborníka na GDPR na základě provedeného výběrového řízení.
Dohodnuta spolupráce s SO Milevska a DSO Blanicko-otavského regionu v rámci projektu
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CSS - sdílení společného pověřence. Podány informace o provedeném výběrovém řízení na
pozici pověřence (p. Petr Koblic). Do přípravy analýz, příp. do výkonu pověřence dle aktuální
potřeby, se zapojí také pracovníci DSO pod vedením pověřence. Proběhla opakovaná jednání
zástupců spolupracujících DSO ohledně podmínek zajištění agendy GDPR pro obce/školy a
dalšího postupu. Navržena setkání pro zástupce obcí a škol za účelem seznámení s nabídkou a
podmínkami zajištění agendy GDPR vč. představení pověřence. Představen předběžný návrh
smluvního a finančního zajištění výkonu agendy GDPR.
Usnesení č. 07/06/03/18:
Rada regionu
1) bere na vědomí výsledek výběrového řízení a schvaluje přijetí p. Petra Koblice na
pozici Pověřenec/specialista na ochranu osobních údajů a pověřuje předsedu uzavřením
pracovní smlouvy s p. Petrem Koblicem k 1.3.2018,
2) bere na vědomí návrh společného postupu při zajištění agendy GDPR pro obce a jimi
zřizovaná školská zařízení ve spolupráci s SO Milevska a DSO Blanicko-otavského
regionu.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
8. Kancelář svazku
Podány informace o provedeném výběrovém řízení na nového zaměstnance (zkrácený
úvazek): doručeno 28 přihlášek, s vybranými uchazečkami provedeny osobní pohovory,
následně provedeno vyhodnocení a stanoveno pořadí uchazeček, které nejlépe vyhověly
stanoveným požadavkům (viz. usnesení), a z toho plynoucí doporučení dalšího postupu.
S nejlépe hodnocenou uchazečkou paní Dagmar Voldřichovou byla provedena osobní
schůzka, kdy byly dohodnuty pracovní podmínky a vykonávané pracovní poměry. Dále se
tým kanceláře rozšiřuje o pověřence pro ochranu osobních údajů (zkrácený úvazek) – viz. bod
7. Pro nové zaměstnance bude pořízeno nové vybavení pro práci (notebooky vč. příslušenství,
telefony, nová telefonní čísla). Dále byl předložen návrh pracovních poměrů se zaměstnanci
SORP a financování mzdových nákladů pracovníků na nejbližší období.
Usnesení č. 08/06/03/18:
Rada regionu
1) bere na vědomí pořadí uchazečů ve výběrovém řízení na nového zaměstnance svazku:
1. Dagmar Voldřichová, 2. Magdalena Soukupová, 3. Lenka Felcmanová, 4. Eva
Bicanová, 5. Hana Tůmová Povejšilová, 6. Tereza Bušková a pověřuje předsedu
uzavřením pracovní smlouvy s paní Dagmar Voldřichovou k 1.3.2018,
2) schvaluje změny pracovních poměrů a financování mezd kmenových zaměstnanců
kanceláře SORP od 1.3.2018 dle předloženého návrhu,
3) bere na vědomí informaci o uzavřeném Dodatku ke Smlouvě s Vodafone Czech
Republic a.s.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
9. Různé
Veřejnosprávní kontrola projektu „kompostéry“ – z důvodu nemoci kontrolora SFŽP
přesunuto na 8. a 9.3.2018.
Závěrečný přezkum hospodaření svazku za rok 2017 – z důvodu nemoci kontrolorky KÚ JčK
přesunuto na později (předpoklad duben/květen 2018).
Veřejně prospěšné práce – podány aktuální informace ze schůzky se zástupci Úřadu práce ČR
Písek, předpoklad uzavření dohod s ÚP a přijetí prvních zaměstnanců od 1.4.2018.
10. Závěr
Jednání ukončeno ve 14.30 hodin.
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Příští jednání RR: 10.4.2018, 15.30 hod, Písek.
Přílohy:
Rozpočtová změna č. 2/2018
Rozpočtová změna č. 3/2018
Zapsal: Vladimír Drye

Ověřil: Pavel Souhrada
Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko
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