ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 2.10.2018 od 13 hodin, Milevsko, MěÚ – kancelář starosty
Přítomni: Zdeněk Bárta, Miroslav Sládek, Jaroslav Bouška, Ivan Radosta, Slavomír
Harbáček, Markéta Honzíková, Lubomír Málek, Pavel Souhrada (členové Rady regionu);
Vladimír Drye (zaměstnanec svazku)
Omluveni: Hana Kašparová
1. Úvod
Předseda Rady regionu p. Miroslav Sládek 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. Ivana Radostu.
Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se
zaslanou pozvánkou. Dále navrhl doplnit do programu projednání dalšího postupu ve věci
splácení dluhu vratky příspěvku na projekt Orlicko čistější a do bodu Různé informaci o
termínu zahájení přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018, daňové kontrole Finančního
úřadu na projekt VPP a návrh uspořádání akce u příležitosti 15.výročí založení svazku.
Program:
1. Úvod
2. Rozpočtové změny
3. Segmentové a koncepční dokumenty pro obce na Písecku (Pasporty)
4. Veřejně prospěšné práce
5. Agenda GDPR
6. MAP Písecko II
7. Kontrola plnění usnesení
8. Orlicko čistější
9. Různé
- Otavská cyklocesta úsek Putim informace o realizaci
- Písecké cyklování informace o realizaci
- ceník služeb SORP aktualizace
- termín zahájení přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018
- daňová kontrola Finančního úřadu v Písku na projekt VPP
- návrh uspořádání akce u příležitosti 15.výročí založení svazku
10. Závěr
Usnesení č. 01/02/10/18: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho,
ověřovatele zápisu p. Ivana Radostu a program jednání.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Rozpočtové změny
Předložen k projednání návrh rozpočtové změny č. 13/2018. Viz. příloha.
Usnesení č. 02/02/10/18: Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 13/2018.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Segmentové a koncepční dokumenty pro obce na Písecku (Pasporty)
Podány aktuální informace k průběhu zadávacího řízení a ke stavu realizace projektu:
Přidělení veřejné zakázky pro část 5 Technická infrastruktura: Po vyloučení účastníka MDP
GEO, s. r. o. přistoupila komise k posouzení nabídky druhé v pořadí, firmy MK Consult, v. o.
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s. V nabídce byly shledány nedostatky a nejasnosti, které účastník na základě výzvy objasnil.
Komise v rámci svého 6. jednání doporučuje zadavateli přidělit zakázku firmě MK Consult s.
r. o., IČ 25472593. Vítězná firma bude administrátorem veřejné zakázky vyzvána k
součinnosti před podpisem smlouvy o dílo a následně bude oznámen výběr.
Nové zadávací řízení na původní část 3 Udržitelná zeleň a mobilita, s názvem Plán udržitelné
zeleně a Plán udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a parkování, města Písek: vyhlášeno
jako otevřené nadlimitní dne 6.9.2018 s termínem pro podání nabídek do 12.10.2018 do 9:00
hod, předložen návrh členů komise pro otvírání obálek a hodnotící komise – viz. usnesení.
Administrace/financování projektu: dne 25.9.2018 byla podána na MPSV 1. průběžná zpráva
o realizaci za období 3 – 8/2018 vč. žádosti o platbu ve výši 234 226,20 Kč.
Usnesení č. 03/02/10/18:
1) Rada regionu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. přiděluje veřejnou zakázku
na část 5 Technická infrastruktura vybranému dodavateli, firmě MK Consult s.
r. o., IČ 25472593,
2) Rada regionu jmenuje komisi pro otevírání nabídek v rámci veřejné zakázky
Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a
parkování, města Písek ve složení: Mgr. Dagmar Voldřichová, Ing. Bc. Jan
Venclík, Mgr. Kateřina Koláčková a za výše uvedené členy komise jmenuje
následující náhradníky: Ing. Vladimír Drye, Ing. Helena Šedivá, zástupce firmy
Otidea.
3) Rada regionu jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci
veřejné zakázky Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility, vč. generelu
dopravy a parkování, města Písek ve složení: Ing. Bc. Jan Venclík, Ing. Miloslav
Šatra, Ing. Michal Kovařík, Ing. Petr Jelínek, Mgr. Dagmar Voldřichová a za
výše uvedené členy komise jmenuje následující náhradníky: Náhradníci: Ing.
Václav Filip, Ing. Zlata Striebliková, Mgr. Tomáš Květoň, Bc. Rudolf Koraba,
Ing. Taťána Mládková.
4) Rada regionu bere na vědomí informace o aktuálním stavu
administrace/financování projektu.
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: prodloužení tří dohod s Úřadem práce ČR do 31.10.2018, aktuální počet zaměstnanců
64.
Usnesení č. 04/02/10/18:
1) Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP v roce 2018.
2) Rada regionu ukládá paní Renatě Krůtové připravit na příští jednání celkový
tabulkový přehled uzavřených smluv PIA-VZ-9, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 24,
25/2018.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Agenda GDPR
Podány informace o aktuálním stavu výkonu agendy GDPR vůči školám a obcím a činnosti
pověřence pro ochranu osobních údajů: stav zpracování analýz současného stavu ochrany
osobních údajů a posouzení souladu s GDPR, kontrolní činnosti, účast na setkáních a školení
ke GDPR atd.
Usnesení č. 05/02/10/18: Rada regionu bere na vědomí informace o aktuálním stavu
zpracování analýz GDPR obcí a školských zařízení.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
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6. MAP Písecko II
Podány informace o aktuálním stavu realizace projektu: 19. 9. 2018 proběhlo v Lázních Vráž
u Písku velké setkání zástupců všech mateřských a základních škol k MAP II, vystoupili hosté
z Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), Agentury pro sociální začleňování (ASZ),
centra Naděje z Písku. Dále se konalo školení ředitelů s Mgr. Pavlem Zemanem na téma
ředitel a zákoník práce – novinky ze školní legislativy. Odpoledne se konalo úvodní setkání
pracovních skupin MAP II – PS mateřské školy, PS základní školy a setkání analytiků MAP
II (zástupci všech škol). Dále proběhlo úvodní setkání k přípravě pracovní skupiny pro rovné
příležitosti – RT MAP se zástupci ASZ a Naděje. 20. 9. 2018 proběhlo setkání realizátorů
MAP II – NIDV České Budějovice, výměna zkušeností a upřesnění harmonogramu dalších
aktivit a vzdělávání. Probíhá příprava setkání Řídícího výboru MAP II, oslovování nových
členů a aktualizace dokumentů MAP II.
Usnesení č. 06/02/10/18: Rada regionu bere na vědomí informace o stavu realizace
projektu MAP Písecko II.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
7. Kontrola plnění usnesení
Předložen přehled plnění usnesení z jednání Rady regionu a Valné hromady od května 2018 a
trvajících usnesení z předchozích jednání Rady regionu a Valné hromady.
Usnesení č. 07/02/10/18: Rada regionu bere na vědomí informace o kontrole plnění
usnesení.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
8. Orlicko čistější
Podány informace o aktuálním stavu splácení dluhu vratky příspěvku JčK na projekt Orlicko
čistější. Dále byly diskutovány další možnosti postupu splácení, resp. prodloužení doby
splácení v návaznosti na stávající podmínky a obnovu policejní šetření. Závěr diskuse byl
formulován do usnesení.
Usnesení č. 08/02/10/18:
1) Rada regionu ruší své usnesení č. 09/15/05/18 ze dne 15.5.2018 o podání žádosti o
prominutí zbylé části dluhu vůči JčK.
Rada regionu 15.5.2018 - usnesení 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.

2) Rada regionu deklaruje, že dle Dodatku č.1 od 15. července 2018 pokračuje ve
splácení dlužné částky.
3) Rada regionu na základě usnesení Nejvyšší státního zastupitelství v Brně ze dne 20. 7.
2018 bere na vědomí, že se obnovuje policejní šetření.
4) Rada regionu, zmocněná usnesením VH SORP 10/2018 ze dne 31. 5. 2018, ukládá
předsedovi RR IHNED podat návrh JčK k uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o uznání
dluhu a splátkovém kalendáři ze dne 27. 6. 2016 o prodloužení doby splácení dluhu a
zpětvzetí podané žádosti o prominutí zbylé části dluhu.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
9. Různé
Otavská cyklocesta úsek Putim informace o realizaci – oprava řešeného úseku v lokalitě
Soutok uskutečněna v 1. polovině září, dne 4.10. proběhne slavnostní otevření.
Písecké cyklování informace o realizaci – akce proběhla 26.8., byla podána závěrečná zpráva
vyúčtování grantu Nadaci Jihočeské cyklostezky.
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Ceník služeb SORP aktualizace – projednán předběžný návrh aktualizace ceníku služeb,
finální návrh bude předložen na příští jednání Rady.
Zahájení přezkumu hospodaření svazku obcí za rok 2018 – proběhne 29.10.2018.
Daňová kontrola Finančního úřadu v Písku na projekt VPP – provedena kontrola čerpání
finančních prostředků v roce 2014 a 2015 – závěr dle kontroly FÚ provedené na místě: nebyly
zjištěny skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
dle zákona č. 218/2000 Sb., kontrola bude ukončena vydáním zprávy o daňové kontrole
8.10.2018.
15.výročí založení svazku v roce 2019 – návrh na uspořádání akce u příležitosti tohoto výročí,
bude vytvořen přípravný tým pro přípravu akce.
10. Závěr
Příští jednání 6.11.2018 ve 13 hod v Písku.
Jednání ukončeno ve 14.45 hodin.
Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 13/2018

Zapsal: Vladimír Drye

Ověřil: Ivan Radosta
……………………………….
Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko
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