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Z Á Z N A M 
z jednání Rady regionu 

dne 4.9.2018 od 11 hodin, Písek, Velké náměstí 1 - zasedací místnost SORP  

 

Přítomni: Zdeněk Bárta, Miroslav Sládek, Jaroslav Bouška, Ivan Radosta, Slavomír 

Harbáček, Markéta Honzíková (členové Rady regionu); Vladimír Drye, Dagmar Voldřichová, 

Taťána Mládková (zaměstnanci svazku) 

Omluveni: Lubomír Málek, Hana Kašparová, Pavel Souhrada 

 

1. Úvod 

Předseda Rady regionu p. 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. Slavomíra Harbáčka.  

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

zaslanou pozvánkou. Dále navrhl doplnit do bodu Různé návrh dohody o spolupráci mezi 

SORP a DSO Blanicko-otavského regionu na zpracování mzdové agendy v projektu 

Zaměstnanost v regionu. 

Program: 

1. Úvod 

2. Rozpočtové změny  

3. Orlicko čistější  

4. Segmentové a koncepční dokumenty pro obce na Písecku (Pasporty)  

5. MAP Písecko II  

6. Centrum společných služeb Písecko  

7. Kancelář SORP  

8. Různé 

- Otavská cyklocesta krajem Karla Klostermanna Putim – zahájení prací 

- Uskutečnění akce Písecké cyklování 26.8.2018 

- Návrh na složení Rady regionu 2018 – 2022 

- Dohoda o spolupráci mezi SORP a DSO Blanicko-otavského regionu 

9. Závěr  

Usnesení č. 01/04/09/18: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho, 

ověřovatele zápisu p. Slavomíra Harbáčka a program jednání. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

2. Rozpočtové změny 

Podány informace o rozpočtové změně č. 11/2018 schválené předsedou Rady regionu dne 

27.8.2018 a předložen k projednání návrh rozpočtové změny č. 12/2018. Viz. příloha.  

Usnesení č. 02/04/09/18: Rada regionu bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 11/2018 

schválenou předsedou dne 27.8.2018 a schvaluje rozpočtovou změnu č. 12/2018.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

3. Orlicko čistější  

Podány informace o výsledku projednání žádosti o prominutí úhrady zůstatku dluhu 

k projektu Orlicko čistější Radou JčK dne 22.8.2018: Rada JčK vzala žádost na vědomí, 

nebylo přijato konkrétní stanovisko či doporučení pro Zastupitelstvo JčK.  
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Usnesení č. 03/04/09/18: Rada regionu bere na vědomí informace o usnesení Rady 

Jihočeského kraje ve věci žádosti o prominutí úhrady zůstatku dluhu k projektu 

„Orlicko čistější“.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

4. Segmentové a koncepční dokumenty pro obce na Písecku (Pasporty) 

Podány aktuální informace k průběhu zadávacího řízení:  

V průběhu měsíce srpna proběhla další dvě jednání hodnotící komise. Účastník, který byl 

podruhé vyzván k doplnění svých nabídek v částech 2 Zeleň a 5 Technická infrastruktura, ve 

stanovené lhůtě nereagoval a nedoplnil či neobjasnil požadované dokumenty. Komise proto 

na svém 3. jednání doporučila zadavateli vyloučit účastníka, firmu MDP GEO, s. r. o. z další 

účasti v zadávacím řízení.  

Po vyloučení účastníka MDP GEO, s. r. o. přistoupila komise k posouzení nabídek druhých v 

pořadí, v části 2 Zeleň se jedná o nabídku firmy Atregia, s. r. o., v části 5 Technická 

infrastruktura nabídku firmy MK Consult, v. o. s. V obou nabídkách byly shledány nedostatky 

a nejasnosti a účastníci tak byli dne 28.8.2018 vyzváni k doplnění. Firma Atregia s. r. o. 

doručila vše potřebné a komise proto v rámci svého 5. jednání doporučuje zadavateli přidělit 

zakázku firmě Atregia s. r. o., IČ 02017342. Vítězná firma bude administrátorem veřejné 

zakázky vyzvána k součinnosti před podpisem smlouvy o dílo a následně bude oznámen 

výběr. 

Pro část 1 Veřejné osvětlení komise v rámci svého 4. jednání doporučila zadavateli přidělit 

zakázku firmě MDP GEO, s. r. o., IČ 25588303. Vítězná firma bude administrátorem veřejné 

zakázky vyzvána k součinnosti před podpisem smlouvy o dílo a následně bude oznámen 

výběr. 

Plány odpadového hospodářství - provedeno poptávkové řízení na zhotovitele, e-mailem bylo 

osloveno 6 firem. V termínu byly doručeny 4 nabídky, posouzení proběhlo u 2 

nejvýhodnějších nabídek: č. 1) Ing. Milan Dvořák, Ph.D., OSVČ, IČ 04796420, nabízená 

cena 190 800 Kč, není plátcem DPH, č. 4) ISES, s. r. o., IČ 03709817, nabízená cena 287 980 

Kč vč. DPH. Byly podány informace k provedenému ověření způsobilosti uchazeče č. 1. Jako 

ekonomicky nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla vyhodnocena nabídka č. 

1. Je připravována schůzka starostek a starostů (popř. účetních obcí) pro představení vítězné 

firmy a objasnění žádaných podkladů v druhé polovině září. 

Dále probíhala diskuse, závěr diskuse byl formulován do usnesení. 

Usnesení č. 04/04/09/18: 

1) Rada regionu v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., rozhodla o 

vyloučení účastníka, MDP GEO, s. r. o, IČ 25588303, z další účasti v zadávacím 

řízení na část 2 Zeleň a část 5 Technická infrastruktura, 

2) Rada regionu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. přiděluje veřejnou zakázku 

na část 2 Zeleň vybranému dodavateli, firmě Atregia s. r. o, IČ 02017342,  

3) Rada regionu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. přiděluje veřejnou zakázku 

na část 1 Veřejné osvětlení vybranému dodavateli, firmě MDP GEO, s. r. o, IČ 

25588303,  

4) Rada regionu schvaluje dodavatelem veřejné zakázky na zpracování plánů 

odpadového hospodářství pro 12 obcí Ing. Milana Dvořáka, Ph.D., OSVČ, IČ 

04796420 za konečnou cenu 190 800 Kč bez DPH, jako druhého v pořadí firmu 

ISES, s. r. o., IČ 03709817 s nabídkovou cenou 287 980 Kč vč. DPH.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

5. MAP Písecko II  

Podány aktuální informace k zahájení projektu:  
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Nejbližší hlavní plánované aktivity: setkání realizačního týmu 12.9., setkání zástupců škol vč. 

školení 19.9. ve Vráži u Písku, ustanovení pracovních skupin, setkání řídícího výboru atd.  

V srpnu obdrženo od MŠMT Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na konci srpna připsána na účet 

svazku záloha na realizaci MAP II ve výši 2.137.500 Kč. 

Představen návrh složení realizačního týmu projektu, mj. nástup nových zaměstnanců (Mgr. 

Jitka Soldátová, MgA. Petr Kukla – částečný úvazek) – byli vybráni na základě předchozí 

dobré spolupráce, byli již zaměstnanci svazku v předchozích společných projektech svazku 

(MAP I, resp. Obce sobě).  

Od června SORP poskytuje pomocné činnosti a poradenství ve spolupráci s NIDV při řešení 

problematiky fungování ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou (nízký počet žáků).  

Usnesení č. 05/04/09/18:  

Rada regionu  

1) bere na vědomí informace o zahájení realizace projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání na Písecku II, 

2) zmocňuje předsedu Rady regionu Miroslava Sládka k uzavření pracovních poměrů 

s navrženými členy realizačního týmu MAP II.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

6. Centrum společných služeb Písecko 

Podány informace o činnosti Centra společných služeb Písecko v rámci projektu Svazu měst a 

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

poradenství, administrace výběrových řízení, agenda GDPR pro obce a školy atd. SMO ČR 

zvažuje možné prodloužení projektu o 6 měsíců do prosince 2019, při předpokládané vyšší 

finanční spoluúčasti zapojených svazků.  

Usnesení č. 06/04/09/18: Rada regionu bere na vědomí informace o činnosti Centra 

společných služeb Písecko a souhlasí s možným podáním žádosti o prodloužení 

spolupráce s SMO ČR v projektu Centra společných služeb obcí. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

7. Kancelář SORP  

Předložen návrh pracovních poměrů se stávajícími zaměstnanci kanceláře svazku a 

financování mzdových nákladů na nejbližší období.   

Usnesení č. 07/04/09/18: Rada regionu schvaluje změny pracovních poměrů a 

financování mezd kmenových zaměstnanců kanceláře SORP od 1.9.2018 dle 

předloženého návrhu.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

8. Různé 

Otavská cyklocesta krajem Karla Klostermanna Putim, lokalita Soutok – podány informace o 

plánovaném zahájení prací v 1.polovině září.  

 

Písecké cyklování 26.8.2018 – podány informace o uskutečnění akce a celkových nákladech 

akce, v dalším období bude podána závěrečná zpráva Nadaci Jihočeské cyklostezky.  

 

Návrh na složení Rady regionu 2018 - 2022 – předložen návrh poměrného zastoupení 

jednotlivých svazků obcí, resp. měst v území SORP v Radě SORP v příštím funkčním období, 

dále probíhala diskuse, vhodné podat informaci vedoucím představitelům dalších DSO na 

území SORP ke zvážení složení budoucí Rady SORP.   
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Dohoda o spolupráci mezi SORP a DSO BOR - předložen návrh dohody na zpracování 

mzdové agendy v projektu Zaměstnanost v regionu (zaměstnávání osob). 

Usnesení č. 08/04/09/18: Rada regionu schvaluje dohodu o spolupráci mezi Svazkem obcí 

regionu Písecko a DSO Blanicko-otavského regionu na zpracování mzdové agendy 

v projektu Zaměstnanost v regionu a pověřuje předsedu podpisem dohody.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

9. Závěr 

Příští jednání 2.10.2018 ve 13 hod v Milevsku.  

Jednání ukončeno ve 12.30 hodin.  

 

 

Přílohy: 

Rozpočtové opatření č. 11/2018 

Rozpočtové opatření č. 12/2018 

 

 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

 

Ověřil: Slavomír Harbáček   

 

 

………………………………. 

 

                                                                                                           Miroslav Sládek 

                                                                                                      předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 


