ZÁZNAM
z jednání mimořádné Rady regionu
dne 10.6.2016 od 13 hod, v zasedací místnosti SORP, Velké nám. čp. 1, Písek
Přítomni: Ing. Miroslav Sládek, Mgr. Jaroslav Bouška, Zdeněk Bárta, Lubomír Málek,
Slavomír Harbáček, Ing. Ivan Radosta, Markéta Honzíková
Omluveni: Pavel Souhrada, Hana Kašparová
1. Úvod
Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání
mimořádné Rady regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 7
členů).
Určení ověřovatelů a zapisovatele: Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra
Dryeho (dále tajemník) a ověřovatele zápisu p. Zdeňka Bártu.
Předsedající seznámil přítomné s hlavním bodem jednání – projednání dalšího postupu ve
věci vrácení části příspěvku na projekt Orlicko čistější.
Usnesení č. 01/10/06/16: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a
ověřovatele zápisu p. Zdeňka Bártu a program jednání.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Revitalizace Orlické nádrže/Orlicko čistější
Předsedající informoval o výstupech z dnešního jednání se zástupci Krajského úřadu ve věci
uzavření Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři: bude připraven návrh na technickou
úpravu Dohody ve smyslu úpravu harmonogramu splátek s tím, že dosud neuhrazené splátky
ve výši 2 x 82 tis. Kč budou uhrazeny jednorázově v termínu nejpozději do 22.6.2016. Na
základě takto projevené vůle bude do jednání Zastupitelstva Kraje dne 23.6.2016 předložen
materiál ke schválení technické změny původně schválené dohody spočívající v úpravě
harmonogramu splátek. Blíže viz. příloha zápis z jednání. Následně bylo dohodnuto provést
úhradu neprodleně. Zároveň je nutné provést rozpočtovou změnu týkající se tohoto výdaje.
Usnesení 02/10/06/16: Rada regionu SORP schvaluje úhradu částky 164 tis. Kč
Jihočeskému kraji ve věci vrácení části příspěvku na projekt Orlicko čistější a
související rozpočtovou změnu č. 9/2016.
Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Závěr
Předsedající ukončil jednání v 13.20 hodin.
Zapsal: Vladimír Drye

Ověřil: Zdeněk Bárta
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