
 

  

  Z Á Z N A M 
z jednání mimořádné Rady regionu 

dne 19.12.2017 od 13 hod, v zasedací místnosti SORP, Velké nám. čp. 1, Písek 

 

Přítomni: Zdeněk Bárta, Miroslav Sládek, Lubomír Málek, Markéta Honzíková, Ivan 

Radosta, Pavel Souhrada, Jaroslav Bouška, Slavomír Harbáček (členové Rady regionu); 

Vladimír Drye (tajemník svazku) 

Omluveni: Hana Kašparová 

 

1. Úvod 

Předseda Rady regionu Miroslav Sládek přivítal přítomné na jednání mimořádné Rady 

regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 8 členů). 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra 

Dryeho a ověřovatele zápisu p. Pavla Souhradu. 

Předsedající seznámil přítomné s hlavním bodem jednání – projednání dodatku č. 2 ke kupní 

smlouvě na dodávku kontejnerů a nádob na tříděný odpad s MEVA-CB s.r.o.  

Usnesení č. 01/19/12/17: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a 

ověřovatele zápisu p. Pavla Souhradu a program jednání.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

2. Dodávka kontejnerů/nádob na tříděný odpad – dodatek č.2 kupní smlouvy  

Byl předložen návrh uzavření dodatku č. 2 kupní smlouvy s dodavatelem – změna velikosti 

kontejnerů na tříděný odpad (navýšení z 2,1 m3 na 3,2 m3, tj. o vyšší kvalitě) při zachování 

ceny a dalších technických parametrů kontejnerů dle výběrového řízení, dodávaných do obce 

Drhovle a do obce Dolní Novosedly. Dle právního posouzení se jedná o změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odstavce 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek.  

Usnesení 02/19/12/17: Rada regionu SORP schvaluje dodatek č. 2 ke kupní smlouvě 

uzavřené dne 29.9.2017 se společností Meva - CB s.r.o. a pověřuje předsedu podpisem 

dodatku.  

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

3. Závěr 

Předsedající ukončil jednání v 13.15 hodin.  

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

 

Ověřil: Pavel Souhrada 

 

                                                                                                          Miroslav Sládek 

                                                                                                      předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 

 

 

Příloha:  Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě s MEVA-CB s.r.o. – návrh  


