
 

 

 

 

Z Á Z N A M 

z jednání Valné hromady 
ze dne 31.5.2018 od 15 hod v Technologickém centru Písek 

Přítomni: 30 zástupců obcí – viz. prezenční listina 

Omluveni: Jana Matoušková, Hana Kašparová, Ivan Radosta, Pavlína Bambuškarová, Jaroslav 

Hanus, Petr Kápl, Martina Mikšíčková  

Hosté: Petr Krejčí (Technologické centrum Písek); Vladimír Havlík, Vladimír Rebeta (Colmex 

s.r.o.); Pavla Doležalová (Svaz měst a obcí ČR)  
   

1. Úvod 

Předseda Rady regionu p. Miroslav Sládek (předsedající) přivítal přítomné na jednání Valné 

hromady a konstatoval, že v době zahájení v 15 hodin Valná hromada není usnášeníschopná. 

V souladu se stanovami konstatoval odročení Valné hromady o 30 minut, následně bude 

svolána náhradní valná hromada.  

Následně proběhla prezentace v rámci bodů 2 a 3 dle plánovaného programu.  

 

2. Prezentace činnosti – Technologické centrum Písek s.r.o. 

Ředitel Technologické centra Písek p. Petr Krejčí představil činnosti organizace: datové 

centrum pro externí organizace, Smart City – vývoj softwaru IoT CLOUD, IoT platform - 

aktuální řešené projekty, praktické příklady chytrých řešení v praxi měst a obcí.  

 

3. Nabídka pro obce – Colmex s.r.o. 

Zástupci firmy Colmex s.r.o. Vladimír Havlík a Vladimír Rebeta představili nabídku 

venkovních fittness hřišť a cvičících sestav pro obce.  

 

Předsedající následně poděkoval hostům za podané informace a v 15.45 hod informoval o 

svolání náhradní valné hromady, přítomno 30 zástupců členských obcí, náhradní valná hromada 

přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů svazku.  

 

Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a ověřovatele zápisu paní Blanku 

Hlavínovou a p. Pavla Procházku.  

Usnesení č. 1/2018: Valná hromada SORP schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a 

ověřovatele zápisu paní Blanku Hlavínovou a p. Pavla Procházku.  

Hlasování: 30:0:0 

 

Předsedající seznámil přítomné s programem valné hromady v souladu s pozvánkou a podklady 

zaslanými členským obcím. Další návrhy nebyly podány.  

Návrh programu:  

1. Úvod   

2. Prezentace činnosti – Technologické centrum Písek s.r.o. 

3. Nabídka pro obce – Colmex s.r.o. 

4. Veřejně prospěšné práce  

5. Zpráva inventarizační komise  

6. Zpráva revizní komise  



7. Závěrečný účet a účetní závěrka svazku vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

svazku za rok 2017 

8. Centrum společných služeb obcí Písecko 

9. Agenda GDPR 

10. Revitalizace Orlické nádrže 

11. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty) 

12. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko 

13. Otavská cyklocesta Putim  

14. Mimořádné členské příspěvky 

15. Různé  

16. Závěr 

Usnesení č. 2/2018: Valná hromada SORP schvaluje program valné hromady.  

Hlasování: 30:0:0 

 

4. Veřejně prospěšné práce 

Zástupce Úřadu práce Písek p. Jiří Dráb informoval o aktuálním stavu na trhu práce v okrese 

Písek, míře nezaměstnanosti, aktuálním stavu a výhledu zaměstnávání pracovníků na veřejně 

prospěšné práce, aktuálních projektech Úřadu práce a zaměstnávání pracovníků na tzv. 

chráněných pracovních místech přes menší svazky obcí v regionu. Dále probíhala diskuse. 

V závěru p. Dráb poděkoval přítomným starostům a starostkám za spolupráci v uplynulém 

období. 

Usnesení č. 3/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o průběhu projektu 

Veřejně prospěšné práce.   

Hlasování: 30:0:0 

 

5. Zpráva inventarizační komise 

Člen inventarizační komise p. František Voldán seznámil přítomné se zprávou inventarizační 

komise o inventarizaci majetku a závazků svazku k 31.12.2017. Komise nezjistila žádné 

inventarizační rozdíly, skutečný stav majetku odpovídá stavu účetnímu.  

Usnesení č. 4/2018: Valná hromada SORP schvaluje zprávu inventarizační komise o 

provedené inventarizaci majetku a závazků svazku k 31.12.2017. 

Hlasování: 28:0:0 (v té době přítomných) 

 

6. Zpráva revizní komise 

Předsedkyně revizní komise paní Jaroslava Strnadová seznámila přítomné se zprávou revizní 

komise dle uskutečněného jednání komise ze dne 23.5.2018. Viz. příloha zápisu. Komise 

provedla kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky se 

závěrem, že nebyly zjištěny nedostatky.  

Usnesení č. 5/2018: Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 b) 

zprávu revizní komise. 

Hlasování: 28:0:0 (v té době přítomných) 

 

7. Závěrečný účet a účetní závěrka svazku vč. zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření svazku za rok 2017 

Účetní svazku paní Alena Lišková seznámila přítomné s návrhem závěrečným účtem svazku 

vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku Krajským úřadem JčK za rok 2017 – 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet vč. zprávy o přezkumu hospodaření a 

sestav z účetnictví za rok 2017 byl členským obcím rozeslán dne 11.5.2018 ke zveřejnění na 

úředních deskách obcí. Po tuto dobu nebyly vzneseny připomínky. Dále paní Lišková 

představila účetní závěrku svazku za rok 2017 a s přehledem příjmů a výdajů, resp. nákladů a 

výnosů a výsledkem hospodaření.  



Usnesení č. 6/2018: Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 f) 

závěrečný účet svazku za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením svazku za rok 

2017 bez výhrad.  

Hlasování: 28:0:0 (v té době přítomných) 

Usnesení č. 7/2018: Valná hromada SORP schvaluje podle článku stanov X bod 1 b) účetní 

závěrku svazku za rok 2017.  

Hlasování: 28:0:0 (v té době přítomných) 

 

8. Centrum společných služeb obcí Písecko 

Manažer svazku Vladimír Drye informoval o činnosti Centra společných služeb Písecko (CSS) 

v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR a představil hlavní činnosti CSS pro obce v uplynulém 

období: poradenství obcím v oblasti legislativy a chodu obcí, dotační poradenství, administrace 

výběrových řízení, příprava a realizace společných projektů atd. Před jednáním valné hromady 

proběhlo setkání starostů zapojených do CSS Písecko.  

Usnesení č. 8/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o činnosti Centra 

společných služeb obcí Písecko.  

Hlasování: 27:0:0 (v té době přítomných) 
 

9. Agenda GDPR 

Pověřenec svazku pro ochranu osobních údajů p. Petr Koblic podal aktuální informace 

k zajištění agendy GDPR pro obce a školská zařízení a dalšímu postupu činnosti. Dále probíhala 

diskuse k možné finanční podpoře výkonu agendy GDPR z aktuální výzvy OP Zaměstnanost. 

Dle zjištěných informací z výzvy nelze podpořit samotné zavádění GDPR (zpracování analýz, 

revize smluv atd.), jsou podporovány následné činnosti, které navazují na prvotní fázi zavádění 

GDPR, náklady na výkon pověřence nelze uplatnit.  

Usnesení č. 9/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o aktuálním stavu 

zajištění agendy GDPR pro obce a školská zařízení.  

Hlasování: 27:0:0 (v té době přítomných) 

 

10. Revitalizace Orlické nádrže  

M.Sládek podal informace k postupu jednání s JčK a splácení dluhu vratky příspěvku JčK 

týkající se ukončeného projektu „Orlicko čistější“ v návaznosti na přijatá usnesení minulé valné 

hromady. Svazek upustil od možnosti bránit se právní cestou a vyžadovat omluvu od bývalé 

radní JčK H. Tůmové a Rady JčK za křivé obvinění z dotačního podvodu. Dále informoval o 

ukončení vyšetřování případu Policií ČR, spis Policie ČR byl uzavřen a postoupen Státnímu 

zastupitelství. Okresní státní zástupkyně po posouzení, že Svazku škoda nevznikla, usnesením 

v dubnu 2018 řízení zastavila. Vzhledem k blížícímu se termínu přerušení splátek dle Dodatku 

č. 1 Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři s JčK uzavřeném dne 5.10.2017 přijala 

Rada regionu dne 15. 5. 2018 usnesení podat žádost o prominutí zbylé části dluhu Radě / 

Zastupitelstvu JčK. K této věci proběhlo jednání s hejtmankou JčK za účasti předsedy a 

místopředsedů Dále probíhala diskuse.  

M. Sládek následně podal návrh, aby v případě, že Zastupitelstvo JčK vyhoví žádosti a přijme 

právní dohodu o odpuštění dluhu, zmocnit Radu regionu k uzavření právní dohody s JčK. 

Protože se nejedná o akt pro svazek finančně nevýhodný, ale naopak výhodný, navrhnul 

předseda pověřit Radu regionu, jako výkonný orgán svazku, k uzavření právní dohody s JčK a 

nesvolávat mimořádnou valnou hromadu. V případě, že by Zastupitelstvo JčK nevyhovělo 

žádosti, byl podán návrh uložit Radě regionu plnit uzavřenou Dohodu a čtvrtletně podle 

harmonogramu částky splácet. Závěr projednání tohoto bodu byl formulován do usnesení.  

Usnesení č. 10/2018:  

1. Valná hromada SORP bere na vědomí předložené informace o uzavřeném Dodatku č.1 

Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři a o jednání s hejtmankou JčK. 



2. Valná hromada SORP zmocňuje Radu regionu k uzavření právní dohody s JčK, pokud 

se Zastupitelstvo kraje rozhodne zbytek dluhu po Svazku již nevymáhat. Pokud by taková 

situace nenastala, ukládá Radě regionu plnit uzavřenou Dohodu a čtvrtletně podle 

harmonogramu částky splácet. 

Hlasování: 26:0:0 (v té době přítomných) 

 

11. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty) 

M. Sládek a V.Drye podali informace k aktuálním stavu realizace projektu a přípravě zadávací 

dokumentace na veřejnou zakázku. V rámci projektu bude zpracováno 126 segmentových 

koncepčních dokumentů (převážně pasporty majetku obcí) pro 30 členských obcí svazku.  

Projekt byl finančně podpořen v 58.výzvě OP Zaměstnanost. V uplynulém období probíhala 

především příprava zadávací dokumentace k veřejné zakázce, vyhlášení VŘ (nadlimitní veřejná 

zakázka soutěžena v rámci otevřeného řízení rozdělená na části podle typů jednotlivých 

dokumentů) proběhne v 1.polovině června.   

Usnesení č. 11/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o aktuálním stavu 

realizace projektu Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku.   

Hlasování: 26:0:0 (v té době přítomných) 

 

12. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko 

M.Sládek a V.Drye podali informace k vyúčtování projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání Písecko (MAP I) a schválení dotace na navazující projekt Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání na Písecku II. (MAP II). V srpnu 2017 byla zaslána MŠMT závěrečná zpráva o 

realizaci projektu a závěrečná žádost o platbu k projektu MAP I, vzhledem k technickým 

problémům informačního systému k administraci dotace ISKP14+ bylo ze strany MŠMT 

schváleno až v květnu 2018, nevyužité finanční prostředky ve výši 893,79 Kč svazek vrátí na 

účet MŠMT. Dotace na projekt MAP II schválena v květnu 2018 – celkový schválený rozpočet 

činí cca 11,855 tis Kč, dotace 95%, období realizace 9/2018 – 8/2022. Aktivity projektu jsou 

zaměřeny nejen na pokračování strategického plánování rozvoje vzdělávání na Písecku, ale i 

na realizaci konkrétních aktivit pro školy a další subjekty, zaměřené na čtenářskou a 

matematickou gramotnost, poznávání regionu a EVVO a téma inkluzivního vzdělávání. Dne 

25.5.2018 proběhlo setkání realizačního týmu k naplánování detailního harmonogramu aktivit 

na září – říjen 2018 a organizačních schůzek se zapojenými školami a dalšími organizacemi, 

které bude svoláno ještě v červnu 2018. 

Usnesení č. 12/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o aktuálním stavu 

vyúčtování projektu MAP rozvoje vzdělávání SO ORP Písek a o schválení dotace na 

projekt MAP rozvoje vzdělávání na Písecku II.  

Hlasování: 26:0:0 (v té době přítomných) 

 

13. Otavská cyklocesta Putim  

M.Sládek podal informace k aktuální informace k přípravě realizace projektu – jedná se o 

opravu části cyklostezky v katastru obce Putim – lokalita „Soutok“, která je součástí Otavské 

cyklistické cesty. V uplynulém období byla v působnosti Obce Putim zpracována projektová 

dokumentace na opravu řešeného úseku cyklostezky, vyřešeny majetkoprávní záležitosti, 

provedeno výběrové řízení na zhotovitele, realizace se předpokládá do září 2018. Na 

spolufinancování akce budou využity finanční prostředky přidělené SORPu od Nadace 

Jihočeské cyklostezky.  

Usnesení č. 13/2018: Valná hromada SORP bere na vědomí informace o aktuálním stavu 

projektu Otavská cyklocesta Putim – putování krajem Karla Klostermanna.  

Hlasování: 26:0:0 (v té době přítomných) 

 

14. Mimořádné členské příspěvky 



M.Sládek a V.Drye představili návrh mimořádných členských příspěvků na administrativní 

podporu svazku pro obce zapojené do společného výkonu agendy GDPR. Zástupcům 

jednotlivých obcí, kterým je vykazován mimořádný členský příspěvek, byla zaslána v předstihu 

kalkulace příspěvku, nebyly vzneseny připomínky. Viz. příloha zápisu. Rada regionu dle 

usnesení z jednání 15.5.2018 doporučuje Valné hromadě schválit mimořádný členský 

příspěvek na administrativní provoz svazku dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 14/2018: Valná hromada SORP schvaluje mimořádný členský příspěvek na 

administrativní podporu svazku v roce 2018 dle předloženého návrhu. 

Hlasování: 24:0:0 (v té době přítomných) 

 

15. Různé 

M.Sládek poděkoval přítomným starostům a starostkám za spolupráci v uplynulém období 

vzhledem k tomu, že další valná hromada proběhne až po komunálních volbách na podzim 

2018.  

Místopředseda Rady regionu SORP p. Pavel Souhrada poděkoval M.Sládkovi za výkon funkce 

předsedy v uplynulém období a poděkoval přítomným starostům a starostkám za spolupráci.   

 

16. Závěr 

Jednání ukončeno v 17 hod.  

 

Přílohy:  

Záznam z jednání revizní komise 23.5.2018 

Mimořádné členské příspěvky  

 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

Ověřili:  

 

 

………………………… 

Blanka Hlavínová 

 

 

………………………… 

Pavel Procházka 

 

 

 

……………………………… 

Miroslav Sládek 

Předseda Rady regionu SORP 

 


