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  Z Á Z N A M 
z jednání Rady regionu 

dne 18.7.2017 od 13 hod, Písek, Velké náměstí 1, zasedací místnost SORP 

 

Přítomni: Ing. Ivan Radosta, Zdeněk Bárta, Pavel Souhrada, Slavomír Harbáček, Markéta 

Honzíková, Lubomír Málek 

Omluveni: Hana Kašparová, Mgr. Jaroslav Bouška, Ing. Miroslav Sládek 

 

1. Úvod 

Místopředseda Rady regionu Ivan Radosta (dále předsedající) přivítal přítomné na jednání 

Rady regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 6 členů).  

 

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

Dryeho (dále tajemník svazku) a ověřovatele zápisu p. Zdeňka Bártu. 

Usnesení č. 01/18/07/17: Rada regionu bere na vědomí určené zapisovatele p. Vladimíra 

Dryeho a ověřovatele zápisu p. Zdeňka Bártu. 

Bez hlasování.  

 

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

zaslanou pozvánkou, další návrhy do programu nebyly vzneseny. 

Program: 

1. Úvod 

2. Rozpočtové změny  

3. Domácí kompostéry  

4. Kontejnery/nádoby na tříděný odpad  

5. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík  

6. Různé 

7. Závěr 

Usnesení č. 02/18/07/17: Rada regionu schvaluje program jednání. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

2. Rozpočtové změny 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č. 7/2017 ze dne 23.6.2017 schválenou 

předsedou Rady regionu a návrhem rozpočtové změny č. 8/2017. Viz. příloha. 

Usnesení č. 03/18/07/17:  

Rada regionu  

1) bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2017 schválenou předsedou Rady regionu dne 

23.6.2017,  

2) schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2017 podle předloženého návrhu. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

3. Domácí kompostéry  

Podány informace o uskutečněných činnostech k přípravě realizace projektu „Domácí 

kompostování v obcích na Písecku“ od minulého jednání Rady - jednání ohledně uzavření 

smlouvy s dodavatelem kompostérů, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, zaslání předběžných informací do obcí dalšího postupu, žádosti o mimořádný členský 
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příspěvek na spolufinancování projektu, návrhu smlouvy o výpůjčce atd. Proběhlo 

poptávkové řízení na poskytnutí úvěru na předfinancování projektu – nabídky byly hodnoceny 

dle kritéria celková úroková sazba. Nejvýhodnější nabídka byla podána od uchazeče Česká 

spořitelna, a.s. s úrokovou sazbou 0,52% (3M PRIBOR platný k 31.5.2017 + marže banky 

0,22%). 

Podány informace o dalším předpokládaném postupu - podpis smlouvy s dodavatelem, 

dopracování smlouvy o výpůjčce a zaslání obcím, příprava na distribuci kompostérů do obcí 

atd.   

Usnesení č. 04/18/07/17:  

Rada regionu: 

1) bere na vědomí informace o postupu realizace projektu „Domácí kompostování 

v obcích na Písecku“,  

2) schvaluje smlouvu o úvěru na financování projektu „Domácí kompostování v obcích 

na Písecku“ s Českou spořitelnou, a.s. za těchto podmínek: úvěrová částka ve výši 

5 700 000 Kč, splatnost úvěru do 31. 3. 2018, úroková sazba 3M PRIBOR + marže banky 

0,22%, a  

a pověřuje předsedu podpisem smlouvy.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

4. Kontejnery/nádoby na tříděný odpad   

Podány informace o schválení dotace na projekt Systém odděleného sběru pro Svazek obcí 

regionu Písecko a uskutečněných/plánovaných činnostech k přípravě projektu - byla zahájena 

příprava výběrového řízení (zpracovány příslušné dokumenty mimo technickou specifikaci – 

bude dopracována následně, předpokládané vyhlášení VŘ v týdnu od 24.7. do 28.7., 

předpokládaný termín otevírání a hodnocení nabídek 15.8.).  

Usnesení č. 05/18/07/17:  

Rada regionu: 

1) bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu Systém odděleného sběru pro 

Svazek obcí regionu Písecko,  

2) schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na 

dodávky na veřejnou zakázku „Dodávka kontejnerů/nádob na tříděný odpad pro obce 

regionu Písecko“ zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s podmínkou dopracování přílohy 

technická specifikace.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

Ve 13.30 hod odešla p. M. Honzíková.  

 

5. Realizace opatření ke snížení znečistění Údolní nádrže Orlík  

Místopředseda Rady regionu P. Souhrada informoval o výsledku jednání Zastupitelstva JčK 

22.6.2017 ve věci žádosti o prominutí zbytku vratky zálohy na projekt „Orlicko čistější“.  

Dále probíhala diskuse ohledně dalšího postupu ve věci splácení zbývající části dluhu vůči 

JčK, postupu Policie ČR v této věci a podáním žaloby proti bývalé radní JčK Heleně Tůmové 

za křivé obvinění z dotačního podvodu a šíření pomluvy dle Trestního zákona. Závěr diskuse 

byl formulován do návrhu usnesení.   

Usnesení č. 06/18/07/17:  

Rada regionu:  

1) bere na vědomí informace o výsledku jednání Zastupitelstva JčK 22.6.2017 podané 

místopředsedou P. Souhradou ve věci žádosti o prominutí zbytku vratky zálohy na 
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projekt „Orlicko čistější“ s tím že žádost byla zamítnuta z důvodu vyšetřování této 

kauzy Policií ČR,  

2) pověřuje předsedu podáním žádosti o pozastavení splácení dluhu vratky zálohy na 

projekt „Orlicko čistější“ Zastupitelstvu JčK až do ukončení vyšetřování Policií ČR 

nebo soudního rozhodnutí,  

3) ukládá předsedovi vypracování a podání žádosti Policii ČR o podání vysvětlení k 

vyšetřování kauzy „Orlicko čistější“,  

4) souhlasí s návrhem na podání žaloby u Okresního soudu dle příslušnosti proti bývalé 

radní JčK Heleně Tůmové dle § 345 Trestního zákona za křivé obvinění z dotačního 

podvodu a šíření pomluvy dle § 184 Trestního zákona a pověřuje předsedu podání 

tohoto návrhu.  

Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

6. Různé 

Proběhla krátká diskuse k aktuálním tématům v samosprávě obcí. 

 

7. Závěr 

Předpokládaný termín příštího jednání: 22.8.2017, 13 hod, Písek.   

Jednání ukončeno v 14.15 hodin.  

 

 

Přílohy:  

Rozpočtové opatření č. 7/2017 
Rozpočtové opatření č. 8/2017 
 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

 

Ověřil: Zdeněk Bárta 

 

 

                                                                                                           Miroslav Sládek 

                                                                                                      předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 


