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Z Á Z N A M 
z jednání Rady regionu 

dne 6.11.2018 od 13 hodin, Písek, Velké nám čp. 1, zasedací místnost svazku 

 

Přítomni: Zdeněk Bárta, Miroslav Sládek, Jaroslav Bouška, Slavomír Harbáček, Markéta 

Honzíková, Lubomír Málek, Hana Kašparová, Ivan Radosta (členové Rady regionu); 

Vladimír Drye, Alena Lišková, Dagmar Voldřichová, Taťána Mládková (zaměstnanci svazku) 

Omluveni: Pavel Souhrada 

 

1. Úvod 

Předseda Rady regionu p. Miroslav Sládek přivítal přítomné na jednání Rady regionu. 

V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 7 členů).  

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu: Předsedající navrhl jako zapisovatele p. 

Vladimíra Dryeho a ověřovatelku zápisu paní Markétu Honzíkovou.  

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

zaslanou pozvánkou. Dále navrhl v programu přesunout na úvod jednání jako bod 3 

s ohledem na účast účetní svazku v úvodu jednání.  

Program: 

1. Úvod 

2. Rozpočtové změny  

3. Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 a 

2021 

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

5. MAP II Písecko  

6. Veřejně prospěšné práce  

7. Členské příspěvky na rok 2019 

8. Příprava valné hromady  

9. Různé   

- Ceník služeb SORP 

- Zahájení přezkumu hospodaření svazku obcí za rok 2018 dne 29.10.2018 

- Kancelář SORP  

- Orlicko čistější  

- Otavská cyklocesta Putim – vyúčtování příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky 

- Písecké cyklování 2019 – žádost o podporu do Grantového programu Nadace 

Jihočeské cyklostezky 

10. Závěr  

Usnesení č. 01/06/11/18: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho, 

ověřovatelku zápisu paní Markétu Honzíkovou a program jednání. 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

2. Rozpočtové změny 

Podány informace o rozpočtové změně č. 14/2018 schválené předsedou Rady regionu dne 

23.10.2018 a předložen k projednání návrh rozpočtové změny č. 15/2018. Viz. příloha. 

Usnesení č. 02/06/11/18: Rada regionu bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 14/2018 

schválenou předsedou dne 23.10.2018 a schvaluje rozpočtovou změnu č. 15/2018. 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 

a 2021 
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Účetní svazku paní A. Lišková podala informace o návrhu rozpočtu svazku na rok 2019 a 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021. Viz. příloha. Představeny 

předpokládané příjmy a výdaje dle jednotlivých projektů a činností svazku, dále probíhala 

diskuse. 

Ve 13.30 hod se k jednání připojil p. I. Radosta.   

Dále byly podány informace o předběžném výsledku dílčího přezkumu hospodaření za rok 

2018 na základě kontroly Krajského úřadu JčK dne 29.10.2018. Zápis o výsledku přezkumu 

dosud nebyl obdržen.   

Usnesení č. 03/06/11/18: Rada regionu projednala návrh rozpočtu na rok 2019 a 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 dle přílohy zápisu, doporučuje 

Valné hromadě oba dokumenty schválit a ukládá kanceláři SORP rozeslat návrh 

rozpočtu a rozpočtového výhledu členským obcím ke zveřejnění na úřední desce 

v termínu 15 dnů před konáním valné hromady.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

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

Paní D. Voldřichová podala informace k průběhu zadávacího řízení Plán udržitelné zeleně a 

Plán udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a parkování, města Písek a dále ke stavu 

realizace projektu – zpracování pasportů majetku obcí pro obce zapojené do projektu. Dále 

podán návrh na rozdělení nákladů na energie a úklid kanceláře na třetinové části z projektů 

Pasporty, MAP II Písecko a z vlastních zdrojů svazku.  

Usnesení č. 04/06/11/18: 

1) Rada regionu bere na vědomí informace o průběhu zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a 

parkování, města Písek a o stavu zpracování pasportů v rámci projektu.  

2) Rada regionu bere na vědomí rozdělení nákladů na energie a úklid kanceláře na 

třetiny z projektů Pasporty, MAP II Písecko a z vlastních zdrojů svazku od listopadu 

2018.   

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

5. MAP II Písecko 

Paní T. Mládková podala informace o aktuálním stavu realizace projektu: uskutečněné 

činnosti v říjnu (např. setkání realizačního týmu, analytiků škol, školení pedagogů MŠ v 

oblasti EVVO, konzultace s dalšími subjekty v oblasti vzdělávání, příprava dalších aktivit 

mateřských a základních škol, příprava setkání zástupců škol a poradenských center atd.) a 

plánované činnosti na další období (setkání pracovních skupin, setkání škol se zástupci 

poradenských center, setkání řídícího výboru, příprava aktivit mateřských a základních škol 

atd.).  

Předsedající podal návrh mimořádné odměny za řádné ukončení a vyúčtování projektu MAP 

Písecko I pro manažerku projektu T. Mládkovou ve výši 10 tis. Kč.  

Usnesení č. 05/06/11/18:  

1) Rada regionu bere na vědomí informace o stavu realizace projektu MAP II Písecko.  

2) Rada regionu schvaluje mimořádnou odměnu pro T. Mládkovou ve výši 10 tis. Kč za 

řádné ukončení a vyúčtování projektu MAP Písecko I a ukládá tajemníkovi zajistit 

výplatu odměny v termínu prosinec 2018.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

6. Veřejně prospěšné práce 

Podány informace o aktuálním stavu zaměstnávání pracovníků na veřejně prospěšné práce v 

obcích: prodloužení dohod s Úřadem práce ČR do 31.1.2019, aktuální počet zaměstnanců 60.   
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Usnesení č. 06/06/11/18: 

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, 14,15,16,22,23,24,25,27 a 

30/2018. 

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

Ve 14.00 hod odešel z jednání p. I. Radosta.  

 

7. Členské příspěvky na rok 2019 

Podány informace o plánovaném projednání výše členských příspěvků na rok 2019 na valné 

hromadě: návrh ponechat výši členských příspěvků ve stávající výši 6 Kč/obyvatele, termín 

úhrady příspěvku do konce dubna 2019. 

Usnesení 07/06/11/18: Rada regionu navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků 

na rok 2019 v nezměněné výši, tj. 6 Kč na obyvatele. 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

8. Příprava valné hromady  

Předložen návrh programu, termínu a místa konání valné hromady svazku.  

Program – návrh:  

1. Úvod 

2. Představení Svazku obcí regionu Písecko 

3. Veřejně prospěšné práce 

4. Volby orgánů svazku – Rada regionu, předseda a místopředseda Rady regionu, revizní 

komise 

5. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 

6. Zpráva revizní komise 

7. Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2018 – složení inventarizační komise 

8. Členské příspěvky na rok 2019 

9. Rozpočet svazku na rok 2019, Střednědobý rozpočtový výhled svazku na roky 2020 a 2021 

10. Centrum společných služeb obcí Písecko (CSS) 

11. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II (MAP) 

12. Projekt Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (Pasporty) 

13. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík 

14. Různé 

15. Závěr 

Termín a místo konání - návrh: 13.12.2018 (po konání valných hromad menších svazků obcí 

v územní působnosti SORP), Zvíkovské Podhradí, vhodný prostor bude ověřen. 

Usnesení č. 08/06/11/18: Rada regionu schvaluje program příští valné hromady SORP a 

termín a místo konání na 13.12.2018 ve Zvíkovském Podhradí a ukládá tajemníkovi 

rozeslat pozvánku na valnou hromadu členským obcím s citací článku stanov svazku 

ohledně zastupování členské obce v orgánech svazku.  

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

9. Různé 

Ceník služeb SORP – předložen návrh aktualizace ceníku služeb. 

Usnesení č. 09/06/11/18: Rada regionu schvaluje aktualizovaný ceník služeb SORP 

platný od 6.11.2018.  

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  
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Zahájení přezkumu hospodaření svazku obcí za rok 2018 dne 29.10.2018 – informace podány 

v bodě 3.  

 

Kancelář SORP – podány informace o aktuálním stavu pracovních poměrů a financování 

mzdových nákladů kmenových zaměstnanců kanceláře SORP.  

 

Orlicko čistější  

- žádost o prodloužení doby splácení dluhu vratky příspěvku na projekt Orlicko čistější bude 

projednána Radou JčK 22.11.,  

- realizace opatření ke snížení znečištění Orlické přehrady – Jihočeský kraj žádá Středočeský 

kraj o finanční podporu na zpracování studie proveditelnosti opatření ke snížení znečištění 

Orlické přehrady.  

 

Ve 14.20 hod odešla z jednání p. H. Kašparová. 

 

Otavská cyklocesta Putim – vyúčtování příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky 

Vyúčtování zálohy na dotaci v rámci smlouvy o partnerství a spolupráci s obcí Putim 

proběhlo k 15.10.2018, informace k vyúčtování zálohy Nadaci Jihočeské cyklostezky dne 

26.10.2018.  

 

Písecké cyklování 2019 – žádost o podporu z Grantového programu Nadace Jihočeské 

cyklostezky  

Na základě podané žádosti byl schválen příspěvek 12,6 tis. Kč na uskutečnění akce.  

 

Usnesení č. 10/06/11/18: Rada regionu bere na vědomí informace podané v bodu Různé.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

10. Závěr 

Příští jednání 4.12.2018 ve 13 hod v Milevsku.  

Jednání ukončeno ve 14.30 hodin.  

 

Přílohy: 

Rozpočtové opatření č. 14/2018 

Rozpočtové opatření č. 15/2018 

Návrh rozpočtu svazku na rok 2019 

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu svazku na roky 2020 a 2021 

 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

   

Ověřila: Markéta Honzíková     

 

 

………………………………. 

 

……………………………….                              

   Miroslav Sládek 

                          předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 


