ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 9.1.2018 od 13 hodin, Písek, Velké náměstí 1, zasedací místnost SORP
Přítomni: Zdeněk Bárta, Ing. Miroslav Sládek, Slavomír Harbáček, Lubomír Málek, Ing.
Ivan Radosta, Pavel Souhrada, Mgr. Jaroslav Bouška (členové Rady regionu); Vladimír Drye
(tajemník svazku), Alena Lišková (účetní svazku)
Omluveni: Markéta Honzíková, 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 zapisovatele a ověřovatele zápisu: Předsedající navrhl jako zapisovatele p.
Vladimíra Dryeho 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. Rozpočtové změny
3. Otavská cyklistická cesta v katastru obce Putim
4. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)
5. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty)
6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko II
7. Centrum společných služeb obcí Písecko
8. Různé
9. Závěr
Usnesení č. 01/09/01/18: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a
ověřovatele zápisu p. Zdeňka Bártu a program jednání.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE (v té době přítomných)
2. Rozpočtové změny
Podány informace o výsledku hlasování per-rollam z 28. a 29.12.2017 ve věci projednání
rozpočtových změn č. 14/2017 a 15/2017. Z tohoto hlasování byl vypracován záznam, pro
schválení hlasovalo 9 členů Rady.
V 13.10 hod se k jednání připojil p. I. Radosta.
Účetní svazku paní A. Lišková informovala o přehledu hospodaření a financování svazku za
rok 2017 a stavu úhrady členských příspěvků obcí v roce 2017. Od 4 obcí nebyly uhrazeny do
konce roku mimořádné členské příspěvky na spolufinancování projektu „kontejnery“, u 2 obcí
se jedná o pohledávku nad 50 tis. Kč, z toho důvodu bylo v souladu s inventarizační směrnicí
SORP vyžádáno od těchto obcí odsouhlasení pohledávky v rámci inventarizace majetku a
závazků svazku k 31.12.2017.
Byl předložen návrh rozpočtové změny č. 1/2018.
Následně probíhala diskuse.
Usnesení č. 02/09/01/18:
Rada regionu bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 14/2017 odsouhlasenou předsedou a
výsledek hlasování ve věci rozpočtové změny č. 15/2017 schválené per rollam ve dnech
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28. a 29.12.2017 a schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2018 dle předloženého návrhu.
Všechny rozpočtové změny budou součástí zápisu.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Otavská cyklistická cesta v katastru obce Putim
Předsedající informoval o aktuálním stavu přípravy opravy části úseku Otavské cyklistické
cesty v katastru obce Putim na základě jednání ze dne 4.1.2018 se starostou Obce Putim P.
Matoušem a dalším plánovaném postupu – nutné vyřešení převodu dotčeného pozemku p.č.
415/35 v k.ú. Putim na obec Putim od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
následně zajištění dokumentace pro provedení výběrového řízení a financování akce.
Usnesení č. 03/09/01/18: Rada regionu bere na vědomí informace o přípravě úseku
Otavské cyklistické cesty v katastru obce Putim.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)
Podány informace o aktuálním stavu realizace projektu a dalším postupu: ukončení distribuce
kontejnerů/nádob – bylo dohodnuto že kancelář SORP provede opakovanou kontrolu stavu
dodaných kontejnerů do obcí; vystavena faktura od dodavatele, projednány možné postupy
úhrady faktury; aktuální stav hodnocení žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
strany SFŽP - bude ověřen aktuální stav a předpokládaný další postup a termín vydání změny
ROPD.
Usnesení č. 04/09/01/18: Rada regionu bere na vědomí informace o postupu realizace
projektu Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko a ukládá kanceláři
zajistit kontrolu stavu předaných kontejnerů/nádob do obcí.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty)
Podány informace o aktuálním stavu přípravy projektu: dne 15.12.2017 bylo od MPSV ČR
doručeno Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře vč. informací k dalšímu postupu pro
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace - úpravy a doplnění žádosti budou odeslány
v požadovaném termínu, zahájení projektu březen 2018, předpokládané personální zajištění
projektu.
Usnesení č. 05/09/01/18: Rada regionu bere na vědomí informace o postupu přípravy
realizace projektu Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko II
Podány informace o aktuálních a plánovaných činnostech svazku v rámci MAP a činností
spolupráce ve vzdělávání v regionu:
Mezimapové aktivity: dne 13.12. proběhlo jednání Řídícího výboru MAP - schválena
aktualizace investičních záměrů, odsouhlasen SORP jako předkladatel žádosti a realizátor
MAP II, v současné době probíhá příprava žádosti, aktivit a rozpočtu MAP II ve spolupráci v
rámci realizačního týmu - půjde jak o pokračování strategického plánování, tak o realizaci
vybraných aktivit spolupráce pro školy, školky a další aktéry MAP; svoláno setkání zástupců
potenciálních žadatelů – MAS, DSO k prodloužení platnosti Memoranda o spolupráci a
přípravě žádosti MAP II.
Plánované aktivity: setkání zástupců diskusních skupin – projednání návrhu aktivit do žádosti
MAP II (leden 2018), komunikace s NIDV, MŠMT – školení a webináře k další výzvě MAP,
další vzdělávací akce dle výstupů z jednání týmu a požadavků škol, únor 2018 - předpoklad
předložení žádosti na MAP II na MŠMT.
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Předsedající podal informaci o plánovaném setkání předsedů DSO z území ORP Písek
ohledně dohody v území na vhodném žadateli za SO ORP Písek svolaném MAS Brána
Písecka, dále probíhala diskuse k dalšímu postupu, závěr byl formulován do usnesení.
Usnesení č. 06/09/01/18: Rada regionu na minulém zasedání uložila kanceláři svazku
pokračovat v přípravě žádosti o dotaci na projekt MAP II a implementace MAP. MAS
Brána Písecka uzavřela memorandum o spolupráci partnerů na období 2016 – 2018.
Rada regionu doporučuje MAS Brána Písecka pokračovat ve spolupráci za podmínek
uvedených v tomto memorandu.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. Centrum společných služeb obcí Písecko
Podány informace o uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci k projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ se Svazem měst a obcí ČR navýšení finančního příspěvku od SMO na mzdy pracovníků CSS od 1.1.2018, finanční
spoluúčast SORP se nezvyšuje. Na minulém jednání Rady regionu nebyl k dispozici návrh
dodatku, z toho důvodu bylo navrženo dodatečně zmocnit předsedu k uzavření dodatku.
Usnesení č. 07/09/01/18: Rada regionu zmocňuje předsedu podpisem dodatku č. 2 ke
Smlouvě o spolupráci k projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“ se Svazem měst a obcí ČR.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
8. Různé
Smlouva o poskytnutí grantu od Nadace Jihočeské cyklostezky na akci Písecké cyklování
2018 – předsedající informoval o uzavření smlouvy, schválený grant činí 9 tis. Kč.
Usnesení č. 08/09/01/18: Rada regionu bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o
poskytnutí grantu s Nadací Jihočeské cyklostezky na akci Písecké cyklování 2018 a
pověřuje předsedu organizačním zajištěním cykloakce v srpnu 2018.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Plán jednání Rady regionu a Valné hromady v roce 2018:
RR: 6.2., 6.3., 10.4., 15.5., 5.6., (10.7, 7.8. v případě potřeby), 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.
VH: 31.5. Písek, 29.11. Milevsko
9. Závěr
Jednání ukončeno ve 14.15 hodin.
Příští jednání RR: 6.2.2018, Zvíkovské Podhradí, konkrétní čas bude upřesněn.
Přílohy:
Rozpočtové změny č. 14/2017, 15/2017, 1/2018
Zapsal: Vladimír Drye

Ověřil: Zdeněk Bárta
Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko

3

