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  Z Á Z N A M 
z jednání Rady regionu 

dne 29.8.2017 od 13 hod, Písek, Velké náměstí 1, zasedací místnost SORP 

 

Přítomni: Ing. Ivan Radosta, Zdeněk Bárta, Pavel Souhrada, Mgr. Jaroslav Bouška, Ing. 

Miroslav Sládek, Markéta Honzíková.  

Omluveni: Hana Kašparová, Slavomír Harbáček, Lubomír Málek.  

 

1. Úvod 

Předseda Rady regionu Miroslav Sládek (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 Bárta. 

Usnesení č. 01/29/08/17: 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. Projekt Kontejnery/nádoby na tříděný odpad  

4. Projekt Domácí kompostéry  

5. Různé 

6. Závěr 

Usnesení č. 02/29/08/17: Rada regionu schvaluje program jednání. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

2. Rozpočtové změny 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č. 9/2017 ze dne 31.7.2017 schválenou 

předsedou Rady regionu. Viz. příloha. 

Usnesení č. 03/29/08/17: Rada regionu bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9/2017 

schválenou předsedou Rady regionu dne 31.7.2017. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  

 

3. Projekt Kontejnery/nádoby na tříděný odpad  

Tajemník informoval o postupu činností od minulého jednání Rady: provedeno zadávací 

řízení na dodávky, podány informace o průběhu ZŘ. Dále byly podány předběžné informace o 

předpokládaném postupu dokončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem, financování projektu a systému distribuce kontejnerů do obcí. Dále bude 

projednáno na příštím jednání Rady.  

Usnesení č. 04/29/08/17: Rada regionu schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Dodávka 

kontejnerů/nádob na tříděný odpad pro obce regionu Písecko“ firmu MEVA-CB s.r.o., 

IČ: 26684055, jejíž nabídka vyhodnocena dle doporučení hodnotící komise jako 
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ekonomicky nejvýhodnější s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 4 076 943,75 Kč vč. DPH 

a pověřuje předsedu podpisem kupní smlouvy. Jako druhou v pořadí určuje firmu 

Komunální technika s.r.o., IČ: 26684055. 

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

4. Projekt Domácí kompostéry 

Tajemník informoval o postupu činností od minulého jednání Rady: uzavřena smlouva 

s dodavatelem, uzavřena smlouva o úvěru, kompostéry kompletně rozvezeny do všech 25 

obcí, většina obcí zahájila předáváním občanům, probíhá průběžná komunikace s obcemi a 

operativní řešení aktuálních záležitostí dle potřeb obcí. Dále podány informace o dalším 

postupu realizace projektu.  

Usnesení č. 05/29/08/17: Rada regionu bere na vědomí informace o postupu realizace 

projektu „Domácí kompostování v obcích na Písecku“.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

5. Různé 

Rozvojová strategie SORP – projednány možné varianty zpracování aktualizace strategie, 

zvolena varianta „standardní textové zpracování – zjednodušená verze“ – hlavním výchozími 

podklady budou stávající strategické dokumenty na území svazku.  

Usnesení č. 06/29/08/17: Rada regionu bere na vědomí informace o připravované 

aktualizaci Strategie rozvoje regionu Písecko a schvaluje postup podle varianty 3 dle 

předloženého materiálu s vytvořením konceptu, který bude předložen Radě regionu do 

konce října 2017.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

Seminář s MMR ČR – na základě nabídky zástupců MMR je připravován společný seminář 

pro obce, DSO a MAS – předpokládaný termín 26.10. 

 

Personální záležitosti – projednáno uzavření pracovní smlouvy s T. Mládkovou od 1.9.2017 

na pozici projektový manažer, úvazek 0,4.  

 

Uskutečněné/plánované kontroly svazku - podány informace o uskutečněných/plánovaných 

kontrolách:  

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění – VZP, provedena 23.8., nebyly 

zjištěny nedostatky.  

Přezkum hospodaření – Krajský úřad JčK, 13.9. - zahájení dílčího přezkoumání.  

Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění, při odvodu 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – OSSZ, 

proběhne 19. a 20.9.  

 

Mimořádná odměna R. Krůtová – podán návrh na vyplacení mimořádné odměny ve výši 10 

tis. Kč pro mzdovou účetní svazku R. Krůtovou za dlouhodobě výborné vedení rozsáhlé 

agendy při zaměstnávání pracovníků na veřejně prospěšné práce v obcích.  

Usnesení č. 07/29/08/17: Rada regionu schvaluje poskytnutí mimořádné odměny pro 

mzdovou účetní R. Krůtovou ve výši 10 tis. Kč.  

Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

Termíny jednání Rady regionu a Valné hromady do konce roku 2017:  

- RR 12.9. Milevsko, 3.10. Písek, 31.10. Písek, 5.12. Milevsko (vždy ve 13 hod) 

- VH 21.11. Milevsko 
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6. Závěr 

Jednání ukončeno v 14.15 hodin.  

 

 

Přílohy:  

Rozpočtové opatření č. 9/2017 
 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

 

Ověřil: Zdeněk Bárta 

 

 

 

                                                                                                           Miroslav Sládek 

                                                                                                      předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 


