ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 15.5.2018 od 13 hodin, Milevsko, Městský úřad – kancelář starosty města
Přítomni: Zdeněk Bárta, Miroslav Sládek, Lubomír Málek, Markéta Honzíková, Ivan
Radosta, Pavel Souhrada, Jaroslav Bouška, Slavomír Harbáček (členové Rady regionu);
Vladimír Drye (manažer svazku)
Omluveni: Hana Kašparová
1. Úvod
Předseda Rady regionu p. 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. Slavomíra Harbáčka.
Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se
zaslanou pozvánkou, dále navrhnul do bodu Různé zařadit body Revitalizace Orlické nádrže,
Mimořádné členské příspěvky, Smlouva o poskytování hostingových služeb, MAP II Písecko.
Další návrhy do programu nebyly vzneseny.
Program:
1. Úvod
2. Závěrečný účet a účetní závěrka svazku vč. zprávy o výsledku hospodaření svazku za
rok 2017
3. Rozpočtové změny
4. Veřejně prospěšné práce
5. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty)
6. GDPR
7. Program valné hromady
8. Kontrola plnění usnesení
9. Různé
10. Závěr
Usnesení č. 01/15/05/18: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a
ověřovatele zápisu p. Slavomíra Harbáčka a program jednání.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Závěrečný účet a účetní závěrka svazku vč. zprávy o výsledku hospodaření
svazku za rok 2017
Podány informace o rozeslání návrhu závěrečného účtu svazku za rok 2017 obcím ke
zveřejnění na úřední desce vč. zprávy o výsledku přezkumu hospodaření svazku od KÚ JčK
ze dne 4.5.2018. Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky bude předložen ke schválení Valné
hromadě. Bude svolána revizní komise svazku dne 23.5.2017, která provede mj. kontrolu
hospodaření a vedení účetnictví svazku.
Usnesení č. 02/15/05/18: Rada regionu bere na vědomí návrh závěrečného účtu svazku
za rok 2017 vč. příloh a pověřuje předsedu předložit tento návrh závěrečného účtu ke
schválení Valné hromadě.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Rozpočtové změny
Předložen k projednání návrh rozpočtové změny č. 6/2018 - viz. příloha.
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Usnesení č. 03/15/05/18: Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2018.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Veřejně prospěšné práce
Podány informace o aktuálním stavu zaměstnávání pracovníků na veřejně prospěšné práce
v obcích: uzavřeno nových sedm dohod s Úřadem práce ČR, aktuální stav 69 zaměstnanců,
dále probíhala diskuse. Zástupci ÚP budou pozváni na připravovanou valnou hromadu
svazku.
Usnesení č. 04/15/05/18: Rada regionu bere na vědomí informace o stavu projektu
Veřejně prospěšné práce v roce 2018 a ukládá kanceláři svazku pozvat zástupce
regionálního pracoviště Úřadu práce v Písku na valnou hromadu.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty)
Podány informace o aktuálním stavu projektu:
- Realizace projektu zahájena 1.3.2018. V současné době probíhá komunikace s jednotlivými
obcemi, které upřesňují své požadavky a specifikace pro požadované pasporty jako podklad
pro sestavení zadávací dokumentace, je zde hodně změn od původních požadavků obcí.
Návrh zadávací dokumentace pro strategické dokumenty města Písku byla s drobným
doplněním odsouhlasena pracovní skupinou.
- Probíhá komunikace s administrátorem veřejné zakázky a příprava zadávací dokumentace.
Jsou také konzultovány možnosti smluvního vztahu SORP se zpracovateli pasportů a dále s
jednotlivými obcemi.
- Předpokládaný harmonogram: v 1. polovině června vyhlášení VZ, předpoklad schválení ZD
a stanovení komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na příštím jednání Rady
regionu, během července/srpna výběr dodavatelů. Pokud si Řídící orgán vyžádá podklady pro
přezkum dokumentace před uzavřením smlouvy o dílo, je možná realizace zakázky od
podzimu 2018.
Usnesení č. 05/15/05/18: Rada regionu bere na vědomí informace o aktuálním stavu
realizace projektu Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku.
Bez hlasování.
6. GDPR
Podány informace k aktuálnímu stavu výkonu agendy GDPR vůči školám a obcím: od března
probíhají osobní kontakty pověřence pro ochranu osobních údajů a dalších pracovníků svazku
s představiteli organizací s cílem především zjištění stavu připravenosti k problematice
GDPR, probíhají práce na analýzách dokumentace a pracovních postupů, spolupráce s SO
Milevska a DSO Blanicko-otavského regionu, přehled navštívených obcí a škol,
předpokládaný harmonogram dalšího postupu. Byl představen finální návrh smluvního
zajištění výkonu pověřence v rámci svazku vůči obcím a školám. Dále probíhala diskuse.
Usnesení č. 06/15/05/18:
Rada regionu bere na vědomí informace o aktuálním stavu zajištění agendy GDPR pro
obce a školská zařízení a schvaluje návrh smluvního zajištění výkonu agendy GDPR
vůči obcím a školským zařízením dle předloženého návrhu.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE (v té době přítomných)
7. Program valné hromady
Předložen návrh programu valné hromady svolané dne 31.5.2018 od 15 hodin
v Technologickém centru Písek.
Návrh programu:
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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
Před konáním valné hromady budou členským obcím zaslány v předstihu podklady k jednání.
Usnesení č. 07/15/05/18: Rada regionu schvaluje program, termín a místo konání příští
valné hromady konané dne 31.5.2018 od 15 hodin v Technologickém centru Písek.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
8. Kontrola plnění usnesení
Předložen přehled plnění usnesení z jednání Rady regionu od 12.12.2017 a trvajících usnesení
z předchozích jednání Rady regionu a Valné hromady.
Usnesení č. 08/15/05/18: Rada regionu bere na vědomí informac o plnění usnesení Rady
regionu a Valné hromady k 15.5.2018.
Bez hlasování.
9. Různé
Revitalizace Orlické nádrže – dne 28.5.2018 proběhne jednání s hejtmankou JčK ohledně
dalšího postupu splácení dluhu vratky zálohy příspěvku JčK na projekt „Orlicko čistější“
v návaznosti na aktuální stav vyšetřování Policií ČR (spis Policie ČR byl uzavřen a postoupen
Státnímu zastupitelství, okresní státní zástupkyně po posouzení, že Svazku škoda nevznikla,
usnesením v dubnu řízení zastavila).
Usnesení č. 09/15/05/18: Rada regionu bere na vědomí informaci o jednání s hejtmankou
JčKraje dne 28.5.2018 za účasti předsedy a místopředsedů a zmocňuje předsedu podat
žádost o prominutí zbylé části dluhu vůči Jihočeskému kraji Radě / Zastupitelstvu
JčKraje.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Mimořádné členské příspěvky – předložen návrh mimořádných členských příspěvků na
administrativní podporu svazku na rok 2018 pro obce zapojené do společného výkonu agendy
GDPR.
Usnesení č. 10/15/05/18: Rada regionu doporučuje Valné hromadě schválit mimořádný
členský příspěvek na administrativní podporu svazku na rok 2018 dle předloženého
návrhu.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
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Smlouva o poskytování hostingových služeb od ALIS s.r.o. – předložen návrh smlouvy –
zpoplatnění služeb datového centra v souvislosti s nařízením GDPR k softwaru využívaného
svazkem.
Usnesení č. 11/15/05/18: Rada regionu pověřuje předsedu uzavřít smlouvu o poskytování
hostingových služeb s ALIS s.r.o.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
MAP II Písecko – podána informace o schválení dotace na projekt Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na Písecku II dle Zápisu z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV
z 24.4.2018 zveřejněného dne 14.5.2018
Usnesení č. 12/15/05/18: Rada regionu bere na vědomí informaci o schválení dotace na
projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II.
Bez hlasování.
10. Závěr
Jednání ukončeno ve 14.30 hodin.
Příští jednání RR: 5.6.2018, 13 hod, Písek.
Přílohy:
Rozpočtová změna č. 6/2018
Zapsal: Vladimír Drye

Ověřil: Slavomír Harbáček
Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko
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