
Per rollam – záznam hlasování č. 3 z 28. srpna 2012 

 

Předmět hlasování: 

Schválení výsledku poptávkového řízení, editace POV 7  

Text výzvy: 

Viz příloha 

 

Potvrzující odpovědi: 

Viz příloha 

 

Účast v hlasování: 

Pavel Souhrada – starosta obce Bernartice  hlas: PRO 

František Valvoda – starosta obce Záhoří  hlas: PRO 

Božena Havlíková – starostka obce Drhovle  hlas: PRO 

JUDr. Ondřej Veselý – starosta Města Písku  hlas:PRO 

Mgr. Milan Brunclík – starosta Města Mirotic  hlas: PRO 

Zdeněk Bárta – starosta Města Mirovic   hlas:PRO 

Bc. Zdeněk Herout – starosta Města Milevsko  hlas:PRO 

Pavel Hroch – starosta Kovářov    hlas:PRO 

 

Usnesení č.: 28/28/8/2012 

1.)  

a.) Rada regionu schvaluje vítěze výběrového řízení na Zpracování projektové dokumentace k 

výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí pro obec 

Vrcovice v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“, Ing. Jan Bouchal - SysTech (IČO 48234419) za 

cenu 54.000,-Kč včetně DPH.  

b.) Rada regionu schvaluje vítěze výběrového řízení na Zpracování projektové dokumentace k 

výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí pro obec 

Zbelítov v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“, Ing. Jan Bouchal - SysTech (IČO 48234419) za 

cenu 66.000,-Kč včetně DPH.  

c.) Rada regionu schvaluje vítěze výběrového řízení na Zpracování projektové dokumentace k 

výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí pro obec 

Cerhonice v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“, společnost Aquaserv s.r.o. (IČO 60071371) 

za cenu 65.520,-Kč včetně DPH.  

d.) Rada regionu schvaluje vítěze výběrového řízení na Zpracování projektové dokumentace k 

výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí pro obec 



Štětice v v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“, Ing. Jan Bouchal - SysTech (IČO 48234419) za 

cenu 58.800,-Kč včetně DPH.  

 

 

2.)  

Rada regionu pověřuje svého předsedu podpisem smluv o dílo mezi Svazkem obcí regionu Písecko a 

společnostmi dle výsledku poptávkového řízení ad 1 a. -d.), a to konkrétně Aquaserv s.r.o. a Ing. Jan 

Bouchal - SysTech.  

3.)  

Rada regionu ukládá kanceláři SORP provést editaci dotačního titulu POV 7, tak aby z těchto zdrojů 

bylo financováno pořízení projektových dokumentací pro obce: Nevězice, Osek, Hrejkovice, Zbelítov, 

Vrcovice, Cerhonice a Ražice místní část Štětice.  

Předem velmi děkujeme za Vaši účast v hlasování.  

Hlasování: 8 – 0 - 0  

  

 

  


