ZÁZNAM
z jednání mimořádné Rady regionu
dne 24.7.2018 od 13 hodin, Písek, Velké náměstí 1, zasedací místnost SORP
Přítomni: Zdeněk Bárta, Miroslav Sládek, Lubomír Málek, Pavel Souhrada, Jaroslav Bouška,
Ivan Radosta (členové Rady regionu); Dagmar Voldřichová, Taťána Mládková (zaměstnanci
svazku)
Omluveni: Hana Kašparová, Slavomír Harbáček, Markéta Honzíková
Úvod
Předseda Rady regionu p. Miroslav Sládek přivítal přítomné na jednání Rady regionu.
V úvodu konstatoval, že je Rada usnášeníschopná (přítomno 6 členů).
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu: Předsedající navrhl jako zapisovatelku paní
Taťánu Mládkovou a ověřovatele zápisu p. Jaroslava Boušku.
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. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty) – aktuální postup
zadávacího řízení
4. Otavská cyklistická cesta Putim
5. Smlouva o zajištění akce Písecké cyklování 2018
6. Různé
7. Závěr
Usnesení č. 01/24/07/18: Rada regionu schvaluje zapisovatelku paní Taťánu Mládkovou
a ověřovatele zápisu p. Jaroslava Boušku a program jednání.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
1. Rozpočtové změny
Podány informace o provedené rozpočtové změně č. 8/2018 schválené předsedou dne
22.6.2018 na vědomí. Předložen k projednání návrh rozpočtové změny č. 9/2018
s komentářem k jednotlivým položkám.
Usnesení č. 02/24/07/18: Rada regionu bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 8/2018
schválenou předsedou Rady regionu dne 22.6.2018 a schvaluje rozpočtovou změnu č.
9/2018.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
2. Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty) – aktuální
postup zadávacího řízení
Podány aktuální informace o průběhu zadávacího řízení dle zaslaného materiálu
zpracovaného Mgr. Dagmar Voldřichovou. Zakázka byla rozdělena na 10 částí.
Dne 13. 7. proběhlo otevírání obálek. Celkem došlo ve lhůtě 16 nabídek na 7 částí VZ. Na
část 3 Udržitelná zeleň a mobilita (město Písek), část 6 Odpady (POH) a část 10 Rybníky
nepřišla žádná nabídka.
Dne 16. 7. proběhlo jednání hodnotící komise, na základě kterého byly účastníkům zaslány
výzvy k objasnění předložených dokumentů nebo doplnění dalších údajů s termínem 23.7.,
26.7.2018.
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Usnesení č. 03/24/07/18:
Rada regionu
1) bere na vědomí informace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku „Segmentové
koncepční dokumenty pro obce na Písecku“, které bylo zveřejněno po dobu 35 dnů na
Profilu zadavatele prostřednictvím příkazníka Otidea avz sro.
2) ruší části 3, 6 a 10 zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Segmentové koncepční
dokumenty pro obce na Písecku“
3) ukládá předsedovi RR uzavřít Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s firmou Otidea avz
sro. do výše 31 tis. Kč bez DPH a schvaluje vyhlášení opakovaného zadávacího řízení na
část 3 -Udržitelná zeleň a mobilita této veřejné zakázky formou otevřeného nadlimitního
řízení.
4) bere na vědomí, že výzva k podání nabídky na část 10 -Rybníky bude provedena dle
Směrnice SORP o veřejných zakázkách malého rozsahu formou přímého zadání
v pravomoci předsedy RR do limitu 200 tis. Kč bez DPH.
5) ukládá kanceláři provést poptávkové řízení podle Směrnice SORP o veřejných
zakázkách malého rozsahu na část 6 - Plány odpadového hospodářství pouze pro 6 firem
(dle průzkumu trhu) oslovením e-mailem. RR si vyhrazuje dle čl. 3. 2. Směrnice SORP
schválení tohoto poptávkového řízení.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
3. Otavská cyklistická cesta Putim
Obec Putim na základě VŘ uzavřela dne 19. 6. 2018 Smlouvu o dílo se společností VIALIT
Soběslav spol. s r.o. Soběslav za cenu 950.359,-Kč bez DPH a 1.149.934,-Kč s 21% DPH.
Pan starosta Mgr. Petr Matouš požádal předsedu RR o úpravu Smlouvy o partnerství, kde
budou specifikovány přesné (namísto rozpočtované) částky dle SoD. Radě je proto předložena
úprava čl. D – Financování projektu dle cen z uzavřené Smlouvy o dílo.
Předseda RR předložil žádost o posouzení výše příspěvku obdrženého od NJC obci Putim ve
výši 750 tis. Kč.
Dne 28. 6. 2018 na zasedání Správní rady Nadace jihočeské cyklostezky bylo přijato usnesení
SCHVALUJE částku 750 tis. Kč na realizaci OCC úseku Putim Soutok.
Usnesení č. 04/24/07/18:
Rada regionu
Rada regionu schvaluje úpravu čl. D Smlouvy o partnerství a spolupráci s obcí Putim na
zpřesněné částky (ze Smlouvy o dílo mezi obcí Putim a Vialit Soběslav) 950.359,-Kč bez
DPH a 1.149.934,-Kč s 21% DPH a bere na vědomí informaci o přijatém usnesení SR
NJC ze dne 28. června 2018. RR zmocňuje předsedu k podpisu takto upravené Smlouvy.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4. Smlouva o zajištění akce Písecké cyklování 2018
SORP z požadované podpory 13 tis. Kč od Nadace jihočeské cyklostezky na akci Písecké
cyklování 2018 obdržel grant ve výši 9 tis. Kč. Smlouva o poskytnutí grantu byla uzavřena
15. 12. 2017. Vyplacení grantu podle čl. V ve výši 4.500,-Kč bylo uskutečněno až v měsíci
červnu 2018. Předseda RR připravil návrh na snížení celkových nákladů akce 13 tis. Kč při
dotaci z grantu 9 tis. Návrh Smlouvy o spolupráci projednal s účetní SORP dne 27. června
2018.
Podmínky ze Smlouvy o poskytnutí grantu byly přeneseny do Smlouvy o spolupráci včetně
termínů a Závěrečné zprávy. Na základě závěrečné zprávy a vyúčtování akce obdrží SORP
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zbytek grantu ve výši 4500,-Kč. Vlastní podíl SORP činí 4000,- Kč. Partner se zavazuje
poskytnout SORP po vyúčtování akce finanční dar.
Akce se uskuteční v neděli 26. srpna 2018, vyhotovení Závěrečné zprávy a vyúčtování
organizátor předá SORP do konce měsíce září.
Usnesení č. 04/24/07/18:
Rada regionu schvaluje Smlouvu o spolupráci v rámci realizace projektu SORP
„Písecké cyklování 2018“ s Miroslavem Sládkem a jeho týmem, IČ 123 27 166, Kocínova
1979, Písek ve výši 13 tis. Kč a pověřuje místopředsedu RR ing. Ivana Radostu
podpisem této Smlouvy.
Hlasování: 6 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
5. Různé
Termíny příštího jednání RR: 7. 8. a 4. 9. 2018 bude upřesněno.
6. Závěr
Jednání ukončeno ve 14 hodin.
Přílohy:
Rozpočtová změna č. 8/2018
Rozpočtová změna č. 9/2018
Zapsala: Taťána Mládková
Ověřil: Jaroslav Bouška
……………………………….
Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko
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