ZÁZNAM
z jednání Rady regionu
dne 4.12.2018 od 13 hodin, Milevsko, MěÚ – kancelář starosty
Přítomni: Zdeněk Bárta, Miroslav Sládek, Jaroslav Bouška, Slavomír Harbáček, Markéta
Honzíková, Lubomír Málek, Hana Kašparová, Ivan Radosta, Pavel Souhrada (členové Rady
regionu); Vladimír Drye (tajemník svazku)
1. Úvod
Předseda Rady regionu p. Miroslav Sládek přivítal přítomné na jednání Rady regionu.
V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 9 členů).
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu: Předsedající navrhl jako zapisovatele p.
Vladimíra Dryeho a zápisu p. Ivana Radostu.
Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se
zaslanou pozvánkou. Další návrhy na doplnění programu nebyly podány.
Program:
1. Úvod - informace o hlasování per-rollam k veřejné zakázce Plán udržitelné zeleně a
Plán udržitelné mobility města Písek
2. Rozpočtové změny
3. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 – zápis z kontroly KÚ JčK
provedené dne 29.10.2018
4. Příprava průběhu valné hromady 13.12.2018 – návrh doporučení RR na složení nové
RR, revizní komise a inventarizační komise SORP
5. Segmentové a koncepční dokumenty pro obce na Písecku (Pasporty) – smlouvy o
spolupráci s obcemi, návrh spolufinancování mimořádnými členskými příspěvky,
aktuální informace
6. MAP II Písecko – aktuální informace, jednání řídícího výboru 28.11.2018
7. Orlicko čistější – stav jednání o žádosti o prodloužení doby splácení dluhu v orgánech
JčK
8. Revizní komise – informace o uskutečněném jednání 26.11.2018
9. Otavská cyklocesta Putim – návrh na konečné vyúčtování akce pro valnou hromadu
10. Kontrola plnění usnesení
11. Různé
12. Závěr
Informace o hlasování per-rollam:
Předsedající seznámil s výsledkem provedeného hlasování per rollam Rady regionu ve dnech
13. – 14.11.2018 ve věci Veřejné zakázky Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility,
vč. generelu dopravy a parkování, města Písek v rámci projektu Segmentové a koncepční
dokumenty pro obce na Písecku. Z tohoto hlasování byl vypracován záznam, pro návrh
usnesení hlasovalo 7 členů Rady.
Usnesení č. 01/04/12/18: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho,
ověřovatele zápisu p. Ivana Radostu a program jednání a bere na vědomí výsledek
hlasování per-rollam Rady regionu ve dnech 13. – 14.11.2018.
Hlasování: 9 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Rozpočtové změny
Podány informace o rozpočtové změně č. 16/2018 schválené předsedou Rady regionu dne
27.11.2018 a předložen k projednání návrh rozpočtové změny č. 17/2018. Viz. příloha.
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Do konce roku je plánována obvyklá rozpočtová změna z důvodu vyúčtování projektu VPP,
návrh bude zaslán k hlasování per-rollam koncem roku.
P. Souhrada odešel z jednání ve 13.15 hod.
Usnesení č. 02/04/12/18: Rada regionu bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 16/2018
schválenou předsedou dne 27.11.2018 a schvaluje rozpočtovou změnu č. 17/2018.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 – zápis z kontroly KÚ JčK
provedené dne 29.10.2018
Podány informace o obdržené zprávě o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření svazku za
rok 2018. Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru. Podány informace o
provedených nápravných opatřeních.
Usnesení č. 03/04/12/18: Rada regionu bere na vědomí zprávu o výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Příprava průběhu valné hromady 13.12.2018 – návrh doporučení RR na složení
nové RR, revizní komise a inventarizační komise SORP
M.Sládek informoval o doplnění příspěvku památkáře Jiřího Hladkého do úvodu jednání
valné hromady – představení nové publikace o památkách regionu. Dále bude vhodné zařadit
do programu volbu zástupců okresu Písek do orgánů JVS. V bodě Veřejně prospěšné práce
bude podán návrh na zvýšení sazby za vedení agendy související se zaměstnáváním osob na
VPP na 600 Kč/osoba/měsíc (mimořádný členský příspěvek na činnost svazku), bylo
navrženo v rámci aktualizace ceníku služeb, který byl projednán na minulém jednání Rady.
Po diskusi byl navržen seznam kandidátů na členy Rady regionu na období 2018 - 2022:
Tomáš Korejs – obec Čížová (předseda DSO severního Písecka), Lubomír Málek – obec
Kestřany, Slavomír Harbáček – obec Smetanova Lhota, Ivan Radosta – město Milevsko,
Pavel Souhrada – městys Bernartice, Markéta Honzíková – obec Zbelítov (předsedkyně
Svazku obcí Milevska), Petr Kápl – obec Záhoří (předseda DSO mezi Vltavou a Otavou),
Jana Študentová – obec Tálín (předsedkyně DSO Blanicko-otavského regionu), Petr Hladík –
1. místostarosta města Písku.
Snahou je docílit poměrné zastoupení svazků/měst napříč okresem v Radě regionu.
Probíhala diskuse ve věci možného kandidáta na předsedu, ze stávající Rady regionu nemá
kromě M.Sládka nikdo další zájem o tuto funkci.
Návrh složení revizní komise na období 2018 – 2022: Pavel Kosík – obec Kostelec nad
Vltavou (za předsedu), Martina Mikšíčková – město Mirotice, Petr Kalina – obec Dobev.
Návrh složení inventarizační komise k provedení inventarizace k 31.12.2018: Jiří Bláha –
obec Drhovle, Petr Matouš – obec Putim, Jan Mára – obec Orlík nad Vltavou.
Usnesení č. 04/04/12/18: Rada regionu schvaluje návrh doplnění programu jednání
valné hromady, složení revizní a inventarizační komise a návrh poměrného zastoupení
obcí v Radě regionu.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Segmentové a koncepční dokumenty pro obce na Písecku (Pasporty)
Podány aktuální informace o průběhu realizace projektu:
Zadávací řízení: Již 2. 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 – opakované řízení bylo vyhlášeno 16.11.2018 s termínem pro podání nabídek do
18.12.2018. Dodatek č. 2 s firmou Otidea na administraci zadávacího řízení je v hodnotě 25
tis. Kč bez DPH. Plánované období plnění zakázky: do 06/2020 (délka realizace byla
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nastavena na základě posouzení pracovníků MěÚ Písek s ohledem na požadovaný rozsah
zpracování předmětu plnění, resp. nabídky účastníka podané ve zrušeném VŘ kde byl uveden
harmonogram realizace 18 měsíců). Poskytovateli dotace (MPSV) podána žádost o
prodloužení realizace o 4 měsíce, tj. do 30.6.2020.
Stav zpracování dokumentů: Již byl zpracovatelem předán hotový pasport mobiliáře a pasport
sakrálních staveb pro obec Čížová. Do konce tohoto roku se očekává ještě předání plánů
odpadového hospodářství pro 12 obcí a části pasportů veřejného osvětlení.
Spolupráce s obcemi/spolufinancování projektu: Spolupráce s obcemi na zpracování
dokumentů vč. postupu předání dokumentů jednotlivým obcím bude řešeno na základě
smlouvy o spolupráci, s jejímž zněním budou starostové seznámeni na VH, aktuálně probíhá
konzultace návrhu smlouvy s právníky SMO ČR.
Spolufinancování projektu ve výši 5 % z celkových nákladů projektu bude řešeno
mimořádným členským příspěvkem, který zapojené obce uhradí na jaře 2019.
Financování projektu: žádost o platbu č. 1 ve výši 234 226,20 Kč byla proplacena
poskytovatelem dotace dne 27.11.2018.
Usnesení č. 05/04/12/18:
Rada regionu
1) bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu Segmentové a koncepční
dokumenty pro obce na Písecku,
2) schvaluje navržený postup spolupráce s obcemi při realizaci projektu na základě
smlouvy o spolupráci, návrh spolufinancování projektu formou úhrady mimořádného
členského příspěvku obcemi zapojenými do projektu a doporučuje Valné hromadě tento
návrh schválit. Tabulka s jednotlivými mim. členskými příspěvky nechť je zaslána
obcím společně se smlouvou o spolupráci do konce února 2019.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
6. MAP II Písecko
Podány aktuální informace o průběhu realizace projektu:
Uskutečněné činnosti v listopadu - setkání pracovní skupiny pro financování, setkání
koordinační skupiny pro rovné příležitosti, konference MAP v Jindřichově Hradci prezentace MAP Písecko, setkání realizačního týmu, setkání škol se zástupci poradenských
center v oblasti sociálních věcí a rovných příležitostí, ustavení pracovní skupiny pro rovné
příležitosti, setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost, setkání pracovní skupiny
mateřských škol. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, konzultace
s dalšími zapojenými subjekty a spolupracujícími organizacemi, příprava aktivit
implementace pro mateřské a základní školy, aktualizace akčního plánu MAP a práce
s reflexemi jednotlivých škol.
Proběhlo jednání Řídícího výboru MAP II 28.11.2018 – schváleno doplnění členů ŘV,
organizační struktura, komunikační plán, aktualizovaný seznam investičních a dalších záměrů
škol a dalších účastníků MAP II Písecko ve verzi prosinec 2018.
Plánované činnosti na prosinec - předložení první monitorovací zprávy a žádosti o platbu,
zprovoznění facebookového profilu, setkání pracovní skupiny základních škol a analytiků,
příprava aktivit spolupráce pro zapojené školy v oblasti čtenářské gramotnosti, pro mateřské
školy v oblasti EVVO a polytechnika, setkání realizačního týmu, příprava dalších jednání
pracovních skupin, další komunikace a aktivity dle Postupů MAP II a žádosti.
Usnesení č. 06/04/12/18: Rada regionu bere na vědomí informace o průběhu realizace
projektu MAP II Písecko.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
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7. Orlicko čistější – stav jednání o žádosti o prodloužení doby splácení dluhu v
orgánech JčK
Podány informace o projednání žádosti o prodloužení doby splácení dluhu Radou JčK dne
22.11.2018 – dle usnesení č. 1324/2018/R Rada Jihočeského kraje doporučuje zastupitelstvu
kraje vyhovět žádosti o prodloužení doby splácení zůstatku dluhu odložením následných
splátek o 9 měsíců a schválit návrh Dodatku č. 2 Dohody o uznání dluhu a splátkovém
kalendáři. Návrh dodatku bude předložen Zastupitelstvu kraje k projednání dne 13. 12. 2018.
M.Sládek informoval, že požádal JčK o zaslání návrhu dodatku, bylo vyhověno, dle
obdrženého návrhu je další splátka plánována v říjnu 2019.
Usnesení č. 07/04/12/18: Rada regionu bere na vědomí informace o přijatém usnesení
Rady Jihočeského kraje ve věci vyhovění žádosti o prodloužení doby splácení dluhu
vratky příspěvku na projekt Orlicko čistější a dalším předpokládaném postupu
projednání Zastupitelstvem kraje a doporučuje Valné hromadě přijmout návrh dodatku
č. 2 k dohodě o uznání dluhu a splátkovém kalendáři s Jihočeským krajem.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
8. Revizní komise – informace o uskutečněném jednání 26.11.2018
Podány informace o uskutečněném jednání revizní komise dne 26.11.2018, zprávu revizní
komise bude podána na valné hromadě.
Usnesení č. 08/04/12/18: Rada regionu bere na vědomí informaci o uskutečněném
jednání revizní komise dne 26.11.2018 a doporučuje Valné hromadě schválit zprávu
revizní komise.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
9. Otavská cyklocesta Putim – návrh na konečné vyúčtování akce pro valnou
hromadu
Valné hromadě bude podán návrh na konečné vyúčtování akce.
Usnesení č. 09/04/12/18: Rada regionu bere na vědomí informaci o podání návrhu na
konečné vyúčtování akce Otavská cyklocesta Putim Valné hromadě.
Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
H. Kašparová odešla z jednání ve 14.25 hod.
10. Kontrola plnění usnesení
Předložen přehled plnění usnesení Rady regionu a Valné hromady, tj. trvající usnesení z
předchozího období (do 2.10.2018) a z aktuálně sledovaného období (od 2.10.2018).
Usnesení č. 10/04/12/18: Rada regionu bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady
regionu a Valné hromady.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
11. Různé
Plánovaná akce 15. výročí založení svazku – návrh využít každoroční setkání starostů okresu
Písek pořádané MAS Střední Povltaví/SO Milevska .
12. Závěr
Příští jednání Rady regionu: leden 2018, termín bude upřesněn.
M.Sládek poděkoval členům Rady regionu za činnost v uplynulém období.
Jednání bylo ukončeno ve 14.45 hodin.
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Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 16/2018
Rozpočtové opatření č. 17/2018

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