
 

 

 

 

 

 

 

 

Svazek obcí regionu Písecko je zapojen již čtvrtým rokem do 
projektu Svazu měst a obcí ČR se zkráceným názvem  
„Centra společných služeb obcí“ - CSS. V rámci těchto          
center jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené 
působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Centra mají pomáhat především malým 
obcím při zvládání administrativních povinností a při činnostech pro rozvoj celého regionu. CSS pomáhá starostům v 
různých oblastech. Obcím pomáháme řešením odborných aktivit, se kterými se musejí potýkat při běžném chodu a 
činnosti orgánů obcí. Patří sem například pomoc starostům při řešení každodenních situací, nejčastěji formou konzultací 
nebo přímo vypracováním vzorových dokumentů (např. vnitřní směrnice, vyhlášky apod.). CSS se zabývá také 
podchycením legislativních změn a povinností, které z nich obcím vyplývaly, přípravou a realizací projektových záměrů 
svazku a jeho členských obcí, nebo také organizací a administrací výběrových řízení. Pracovníci CSS se účastnili 
vzdělávacích akcí v rámci projektu, aby mohli pomáhat s agendami, které přinesly obcím nejen časovou ale i finanční 
úsporu. Nyní se tento projekt chýlí ke svému konci, v závěrečné fázi se pracovníci centra zabývají mimojiné tématem 
podpory místního podnikání v obcích. V rámci tzv. udržitelnosti projektu budou administrativní podpora členských obcí 
svazku a další pomocné činnosti pro starosty i občany obcí zajištěny i nadále.  
Na webových stránkách svazku www.sorp.cz  jsou průběžně umisťovány informace o činnosti centra a naleznete zde také 
seznam veřejných služeb: http://www.sorp.cz/projekty/centrum-spolecnych-sluzeb-obci/seznam-verejnych-sluzeb/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z obsahu: 

• Blíží se konec projektu „Centra 

společných služeb“ 

• Začíná další školní rok a 

společný projekt MAP II Písecko 

nabírá obrátky 

• Hasiči v Miroticích mají svoji 

Požární zbrojnici a hasiči 

v Křenovicích získali hasičské 

auto 

• Na Šumavě se zase účtovalo a 

v Městské knihovně v Písku  

se sešli kronikáři 

 

Takto vypadá část hotových pasportů zeleně obcí na Písecku vypracovaných 
firmou Atregia s.r.o. v rámci projektu „Segmentové koncepční dokumenty pro 
obce na Písecku“ spolufinancovaného  z Operačního programu Zaměstnanost.  
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Základní informace: Svazek obcí regionu Písecko (SORP) vznikl v roce 2004 a v současné době je se svými 72 členskými obcemi jedním 
z největších svazků obcí v České republice, pokrývá téměř celé území bývalého okresu Písek. 
Hlavním předmětem činnosti DSO je: Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se: rozvoje samosprávy obcí,   hospodářského, 
sociálního a kulturního života obcí, vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků. 
Statutární orgány svazku: Statutárními orgány svazku obcí jsou: Valná hromada, Rada regionu a Revizní komise. V současné době je 
předsedou Rady regionu pan Ing. Petr Hladík – 1. místostarosta města Písku a místopředsedou je pan Ing. Ivan Radosta – starosta Města 
Milevska. 

http://www.sorp.cz/
http://www.sorp.cz/projekty/centrum-spolecnych-sluzeb-obci/seznam-verejnych-sluzeb/


 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                               Žáci mateřské školy Kestřany v Centru enviromentální výchovy Dřípatka v Prachaticích 
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Začíná nám nový školní rok a MAP II zase 
nabírá obrátky. V loňském školním roce od 
jara v MAP II nebyla nouze o aktivity pro 
všechny věkové kategorie. 
Předškoláci z 12 školek navštívili v průběhu 
května a června výukové programy v Centru 
enviromentální výchovy Dřípatka v 
Prachaticích. 
Učitelé mateřských i základních škol měli 
příležitost se účastnit 4 workshopů na 
podporu čtenářské gramotnosti, které pro ně 
připravila paní Věra Lukášová. Společně se 
věnovali dramatizaci, scénickému čtení, práci 
s knihou a sdíleli zkušenosti z vlastní výuky.  
Žáci základních škol, kteří navštěvovali 
čtenářské kluby ukončí svou roční práci 
společným setkáním na Minifestivalu čtení v 
Městské knihovně v Písku. 

A nezapomněli jsme ani se podělit o své zkušenosti se 
zástupci dalších Místních akčních plánů pro rozvoj 
vzdělávání ze Strakonic a z Vimperka. Při návštěvě Písku 
měli pedagogičtí pracovníci možnost obdivovat také naši 
novou knihovnu.  
Realizační tým Místního akčního plánování na Písecku 
děkuje všem zúčastněným za skvělou spolupráci a do 
nového školního roku příjemné vykročení.  

Nová hasičská zbrojnice vznikla v Kopeckého ulici 

nedaleko objektu zemědělského družstva přestavbou 

starého městského objektu. „Práce na hasičské 

zbrojnici byly zahájeny loni v létě a byly dokončeny dle 

harmonogramu v dubnu tohoto roku“, uvedla starostka 

města Martina Mikšíčková. 

 
Sbor dobrovolných hasičů v Miroticích byl založený před 136 lety. 

Za celou dobu neměl žádnou typickou hasičárnu. Tomu je teď 

konec, a to díky Ministerstvu vnitra a Jihočeskému kraji, které 

společně s městem podpořily místní zásahovou jednotku. 

„Hasičskou techniku jsem dosud parkovali v areálu zemědělského 

družstva, kde se netopilo, takže jsme v zimě museli vždy 

vypouštět z cisterny vodu. To komplikovalo výjezdy naší zásahové 

jednotky,“ vysvětlil jednatel SDH Mirotice Martin Chovanec. Teď 

budou hasiči v zimě u zásahů rychleji.  

Vybudování nové hasičárny stálo celkem 6,5 milionu korun. 

Ministerstvo vnitra přispělo částkou 2,033 milionu korun. 

Jihočeský kraj přispěl částkou 1,733 milionu korun. Zbývající část 

zaplatilo město.  S žádostí o krajskou dotaci a s administrací obou 

dotací pomohl městu Svazek obcí regionu Písecko, jehož jsou 

Mirotice členskou obcí. Svazek obcí také pro město zajistil 

výběrové řízení na zhotovitele stavby. 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové dopravní auto s přívěsem pro křenovické hasiče 

V červnu roku 2018 podala obec Křenovice ve spolupráci se Svazkem obcí 

regionu Písecko žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu s 

požárním přívěsem nákladním v rámci dotačního programu Účelové investiční 

dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, výzva Pořízení nového 

dopravního automobilu, vyhlášeného Ministerstvem vnitra – generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR. Předpokládané celkové výdaje 

byly 800 000 Kč. Žádost byla úspěšná a obec získala dotaci ve výši 450 000 Kč. 

V lednu 2019 podala obec obdobnou žádost do dotačního programu 

Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 

obcí Jihočeského kraje pro získání dalších potřebných finančních prostředků. 

Opět uspěla a získala 261 000 Kč. Zkraje dubna tak obec mohla vyhlásit 

výběrové řízení na nákup nového dopravního auta a přívěsu s vědomím 

zajištěných 671 000 Kč z dotačních zdrojů. Ve stanovené lhůtě však nepřišla 

žádná nabídka, přestože bylo osloveno velké množství potencionálních 

dodavatelů, výběrové řízení bylo zrušeno a následně opětovně vyhlášeno. V 

rámci druhého výběrového řízení sice zadavatel obdržel 2 nabídky, avšak 

platná obecní Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

neumožňovala hodnotit pouze 2 nabídky, bylo zapotřebí nabídek 3. Řízení bylo 

zrušeno a zastupitelstvo na svém jednání schválilo nová pravidla pro zakázky 

malého rozsahu, která přikazují minimální počet oslovených dodavatelů a 

umožňují hodnotit pouze 1 obdrženou nabídku. Do třetice, v dalším 

výběrovém řízení, tak již bylo možno hodnotit 2 došlé nabídky a na základě 

nižší nabídkové ceny byla jako dodavatel vybrána firma PROFI AUTO CZ a. s. 

Kupní smlouva byla podepsána zkraje června a již na jeho konci křenovičtí 

dobrovolní hasiči slavnostně přebírali nové devítimístné auto značky Fiat s 

přívěsným vozíkem, ve kterém budou vozit materiál. Celková cena činila 844 

050 Kč a obec ze svého rozpočtu doplatí 133 050 Kč. 

 

Již podruhé se setkaly účetní obcí Písecka a 
Milevska na Šumavě, aby se dozvěděly 
praktické informace a rady ke své práci na 
obcích. Tentokrát jim Svazek obcí regionu 
Písecko zajistil pobyt a program na Modravě 
v romantické Klostermannově chatě. Po 
kladných ohlasech na loňskou akci byl 
program dvoudenní a vzdělávací část byla 
proložena turistickým výletem i s průvodcem. 
Lektorem dvoudenního školení byl opět 
David Vičar s praktickými radami a 
doporučeními. Hned první den, 29. května, 
všichni po první intenzivní části školení 
vyrazili na odpolední asi desetikilometrový 
okruh kolem Modravy, Filipovy Huti a 
Březníku. Počasí se jako na objednávku 
umoudřilo a pan Miroslav Černý ze Správy NP 
Šumava mohl všechny provést krásnou 
přírodou, seznámit je s fungováním parku, 
informovat o přírodních zajímavostech a 
zodpovědět zvídavé dotazy přítomných dam. 
Po večerní živé diskusi a dopolední druhé 
části školení byl výjezd ukončen slunečnou 
procházkou podél Roklanského potoka.  

Zaměstnanci svazku: 

Vladimír Drye  tel.: 725 047 311, e-mail: drye@sorp.cz  

Helena Šedivá  tel.: 775 929 600, e-mail: sediva@sorp.cz  

Taťána Mládková  tel.:775 039 600, e-mail: mladkova@sorp.cz 

Dagmar Voldřichová  tel.:778 510 600, e-mail: volbrichova@sorp.cz 

Renata Krůtová  tel.:  775 099 600, e-mail: vpp@sorp.cz 

Jitka Soldátová tel.:  775 595 600, e-mail: soldatova@sorp.cz 

 

Kontaktní údaje: 

Adresa kanceláře:  

Velké náměstí 1, 397 01 Písek 

webové stránky:  

www.sorp.cz 
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První minifestival čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opět se konal vzdělávací seminář pro kronikáře obcí, spolků a organizací 
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Čtenáři ze základních škol Záhoří, 
Albrechtice a T. Šobra v Písku zakončili 
loňský školní rok na společné akci. 
Pracovní skupina pro čtenářskou 
gramotnost působící v rámci projektu 
MAP II Písecko pro žáky, kteří na svých 
školách pravidelně navštěvují 
čtenářskou skupinu, zorganizovala ve 
spolupráci s Městskou knihovnou Písek 
pilotní akci – Minifestival čtení. Žáci 
měli možnost představit své oblíbené 
knihy, rozdělit se do skupin dle 
společného tématu a připravit si ve 
spolupráci s pedagogy společnou 
prezentaci. Mohli tak získat jak nové 
kamarády, tak i novou zkušenost 
prezentovat obsah své oblíbené 
knihy širšímu publiku. Každý účastník 
vysvětlil, čím ho kniha zaujala a jaké 
další knihy by ostatním doporučil. Mezi 
prezentovaná témata patřily jak 
komiksy, dobrodružné knihy či dívčí 
romány, tak i knihy s vážnější 
tématikou závislostí, válečných útrap a 
složitých životních osudů. Během 
přípravy prezentací si čtenáři prohlédli 
novou budovu knihovny. 

Žáci zde ukázali, jak společný zájem, v 

tomto případě se jednalo o knihu, 

dokáže sblížit. Že je jedno kdo odkud je, 

co je jeho hlavní koníček, v čem je 

dobrý a kde má slabiny. Potkali se tu 

žáci, kteří se do té doby neznali, a 

přesto se uměli spolu ihned zapojit do 

práce, dohodnout se na postupu a 

hlavních otázkách daného žánru. 

Společně uměli vytvořit „dílo“ a také ho 

společně představit. 

 

Tato akce byla nad očekávání úspěšná 

a přínosná pro všechny zúčastněné. 

Proto připravujeme v rámci projektu 

MAP II Písecko podobná setkání i v 

příštím školním roce se zapojením 

většího počtu škol.  Svazek obcí regionu 

Písecko realizuje tyto aktivity v rámci 

projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání na Písecku II, 

spolufinancovaného z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

  

Opět se konal vzdělávací seminář pro kronikáře obcí, spolků a organizací
 

19. srpna od 9:00 hodin v Městské knihovně v Písku se konala vzdělávací akce pro kronikáře obcí, spolků či jiných organizací, 
které vedou kroniku. Na semináři se dozvěděli zajímavá témata související s obecními kronikami, kronikami spolků a organizací, 
jako je aktuální legislativa, jak a čím psát do kroniky, jak vést přílohy, jak dopsat kroniku, když nebyla nějaký čas vedena, GDPR 
(ochrana osobních údajů) a kronika atd. Součástí byla také diskuse nad zajímavostmi v místních kronikách a ukázkami vedení 
nejen obecních kronik. Součástí semináře bylo také seznámení se s metodickým pokynem Jak vést obecní kroniku na počítači s 
následným vytištěním. Účastníci semináře si měli možnost prohlédnou Městskou knihovnu s odborným výkladem. Lektorem byl  
Mgr. Tomáš Hromádka – kronikář městské části Praha - Velká Chuchle od roku 1995; učitel a historik; za rok 2014 oceněn titulem 
„Kronikář roku“ Sdružením kronikářů Čech, Moravy a Slezska; šéfredaktor časopisu Kroniky a kronikáři. 


