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Z Á Z N A M 
z jednání Rady regionu 

dne 6.2.2018 od 11 hodin  

Pivovarský dvůr Zvíkov - salonek, Zvíkovské Podhradí  

 

Přítomni: Hana Kašparová, Zdeněk Bárta, Ing. Miroslav Sládek, Slavomír Harbáček, 

Lubomír Málek, Ing. Ivan Radosta, Pavel Souhrada, Mgr. Jaroslav Bouška (členové Rady 

regionu); Vladimír Drye (tajemník svazku) 

Hosté: Ivana Stráská – hejtmanka JčK (k bodu jednání č.6)  

Omluveni: Markéta Honzíková 

 

1. Úvod 

Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání Rady 

regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 8 členů).  

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu: Předsedající navrhl jako zapisovatele p. 

Vladimíra Dryeho a ověřovatele zápisu p. Jaroslava Boušku. 

Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se 

zaslanou pozvánkou, další návrhy do programu nebyly vzneseny.  

Program: 

1. Úvod 

2. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2017 

3. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)  

4. Domácí kompostování v obcích na Písecku (kompostéry)  

5. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko II  

6. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík  

7. GDPR  

8. Různé 

9. Závěr 

Usnesení č. 01/06/02/18: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a 

ověřovatele zápisu p. Jaroslava Boušku a program jednání. 

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

2. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2017 

Podány informace o uskutečněném jednání inventarizační komise, které proběhlo 15.1.2018: 

komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly, skutečný stav majetku odpovídá stavu 

účetnímu.  

Usnesení č. 02/06/02/18: Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o provedené 

inventarizaci majetku a závazků svazku provedenou inventarizační komisí k 31.12.2017 

a ukládá kanceláři SORP předložit tuto zprávu nejbližší valné hromadě svazku. 

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

3. Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko (kontejnery)  

Podány informace o aktuálním stavu projektu: provedena kontrola dodání kontejnerů a nádob 

na tříděných odpad do obcí, aktuální stav vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

možnost uzavření dodatku úvěrové smlouvy na předfinancování projektu. Dále probíhala 

diskuse.  

Usnesení č. 03/06/02/18: Rada regionu bere na vědomí informace o realizaci projektu 

Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko.  



 2 

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

4. Domácí kompostování v obcích na Písecku (kompostéry) 

Podány informace o aktuálním stavu projektu: podána závěrečná zpráva o realizaci, stav 

předání kompostérů v obcích, 14. a 15.2.2018 proběhne veřejnosprávní kontrola projektu od 

SFŽP.  

Usnesení č. 04/06/02/18: Rada regionu podanou informaci o plánované veřejnosprávní 

kontrole projektu a ukládá kanceláři zajistit přípravu podkladů pro SFŽP a součinnost 

s kontrolním orgánem při provedení kontroly. 

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

5. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko II  

Podány informace o aktuálním průběhu aktivit na podporu spolupráce škol:  

Mezimapové aktivity: probíhá práce realizačního týmu MAP na přípravě žádosti MAP II, 

proběhly dvě setkání se zástupci MŠ, setkání se zástupci Městské knihovny Písek, DDM 

Písek, ZUŠ O. Ševčíka, komunikace s Národním institutem pro další vzdělávání, MŠMT 

k přípravě žádosti, webináře k přípravě a realizaci MAP II. Dále proběhlo několik setkání 

s oprávněnými žadateli k dohodě na žadateli a území MAP II Písecko (zástupci DSO, MAS, 

škol, města Písku, Regionální stálé konference JčK). Změnou území by se posunula možnost 

předložení žádosti a tím i realizace připravených aktivit. 

Plánované aktivity: setkání se zástupci ZŠ, setkání nositelů MAP v JčK a workshop v Č. 

Budějovicích, vyjasnění problematiky dohody na území MAP II a na žadateli, v případě, že 

nebudou požadovány žádné změny se předpokládá předložení žádosti na realizaci MAP II do 

15.2.2018. Dále se do konce školního roku předpokládá setkání Řídícího výboru MAP a 

setkání s aktéry MAP pro nastavení konkrétního harmonogramu, zapojených osob a přípravě 

aktivit na školní rok 2018/2019. Dle zjištěného zájmu škol bude zajištěna pomoc školám 

v oblasti agendy GDPR (blíže viz. bod 7).  

Usnesení č. 05/06/02/18: Rada regionu bere na vědomí informace o realizaci místního 

akčního plánu rozvoje vzdělávání Písecko a stavu přípravy žádosti o dotaci na místní 

MAP Písecko II.    

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

6. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík 

Tohoto bodu jednání se účastnila hejtmanka Jihočeského Kraje paní Ivana Stráská (příchod 

v 11.30 hod). 
Pan M.Sládek přivítal paní hejtmanku a v úvodu zrekapituloval přístup svazku a orgánů 

svazku k záležitosti vyúčtování projektu Orlicko čistější. Závěrem sdělil, že Rada regionu dne 

12.12.2017 rozhodla o ukončení sporu v této věci. Následně informoval o možném dalším 

postupu revitalizace Orlické přehrady a aktuální spolupráci Jihočeského a Středočeského 

kraje při přípravě zadání studie proveditelnosti k realizaci opatření snížení znečištění nádrže 

s tím, že svazek nabízí možnou spolupráci v pozici partnera např. při komunikaci s obcemi 

apod.  

Paní I.Stráská potvrdila aktuální snahu JčK ve spolupráci s SčK k řešení znečištění přehrady, 

krátce shrnula kroky JčK při vyúčtování projektu Orlicko čistější a následnému postupu a 

komunikaci JčK, uvítala ukončení sporu.  

Dále probíhala diskuse, do které se zapojili všichni přítomní účastníci jednání, k souvisejícím 

tématům: předchozí kroky a postupy obou stran v této záležitosti, vyšetřování Policie ČR, 

postup splácení dluhu vůči JčK, další postup řešení snížení znečištění přehrady.  

Přítomní se v závěru shodli, že je potřebné věcně se zabývat budoucností přehrady, SORP je 

připraven spolupracovat na dalším postupu opatření ke znečištění nádrže.  
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Usnesení č. 06/06/02/18: Rada regionu bere na vědomí informace projednané k bodu 

Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

7. GDPR 

Podány aktuální informace k možnému společnému postupu zajištění agendy GDPR pro obce 

a jimi zřizované příspěvkové organizace: obdržena nabídka SMO v rámci v rámci projektu 

Centra společných služeb na zřízení a financování pozice specialista/pověřenec pro ochranu 

osobních údajů GDPR (částečný úvazek), byl zjištěn předběžný zájem o společný postup dle 

provedeného průzkum zájmu obcí o společný postup při zajištění vstupní analýzy a výkon 

pověřence pro obce a příspěvkové organizace. Dále probíhala diskuse: možnosti zajištění 

analýzy/pověřence přes externí firmu nebo vlastními zaměstnanci, smysluplnost a účinnost 

nového opatření, uvedení postupů zpracování osobních dat v rámci provozu svazku do 

souladu s GDPR atd. Dohodnuto provést výběrové řízení na pověřence a připravit návrh 

možného společného postupu přípravy a následného zajištění výkonu pověřence pro ochranu 

osobních údajů pro obce a jimi zřizované organizace. 

Usnesení č. 07/06/02/18: Rada regionu bere na vědomí aktuální informace o 

problematice GDPR a ukládá kanceláři připravit plán a organizaci společného postupu 

při zpracování analýz a zajištění společného pověřence pro ochranu osobních údajů pro 

obce a jimi zřizované organizace.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

8. Různé 

Výběrové řízení na nového zaměstnance – podány informace o aktuálním stavu VŘ a plánu 

dalšího postupu (pohovory s vybranými uchazeči).  

Přezkum hospodaření svazku za rok 2017 – 2. část přezkumu proběhne 13.2.2018.  

Setkání účetních okresu Písek - bude zahájena příprava – předpokládané místo a termín: 

Šumava, květen 2018.  

Nabídka vystoupení zástupce odboru dozoru a kontroly MV ČR (pracoviště Č.Budějovice) na 

valné hromadě – bude potvrzen zájem.  

Nabídka propagačních materiálů pro svazek – nebude využita, informace o nabídce bude 

přeposlána na místní destinační managementy.  

Provozní záležitosti (pořízení nového notebooku, plán dovolených zaměstnanců kanceláře, 

školení BOZP a řízení motorových vozidel).  

Usnesení č. 08/06/02/18: Rada regionu bere na vědomí informace podané v bodu Různé.   

Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

9. Různé 

Jednání ukončeno ve 12.30 hodin.  

Příští jednání RR: 6.3.2018, 13 hod, Písek.  

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

 

Ověřil: Jaroslav Bouška 

 

                                                                                                           Miroslav Sládek 

                                                                                                      předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 


