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Z Á Z N A M 
z jednání mimořádné Rady regionu 

dne 7.8.2018 od 11 hodin, Penzion MAVL Přeštěnice  

 

Přítomni: Zdeněk Bárta, Miroslav Sládek, Lubomír Málek, Pavel Souhrada, Jaroslav Bouška, 

Ivan Radosta, Slavomír Harbáček, Markéta Honzíková (členové Rady regionu); Vladimír 

Drye (zaměstnanec svazku) 

Omluveni: Hana Kašparová 

 

1. Úvod 

Předseda Rady regionu p. Miroslav Sládek přivítal přítomné na jednání Rady regionu. 

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

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu: Předsedající navrhl jako zapisovatele p. 

Vladimíra Dryeho a ověřovatelku zápisu paní Markétu Honzíkovou.  

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

zaslanou pozvánkou. Další návrhy do programu nebyly vzneseny.  

Program: 

1. Úvod 

2. Segmentové a koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty) 

3. MAP Písecko II  

4. Orlicko čistější 

5. GDPR  

6. Různé  

7. Závěr 

Usnesení č. 01/07/08/18: Rada regionu schvaluje zapisovatele p. Vladimíra Dryeho a 

ověřovatelku zápisu p. Markétu Honzíkovou a program jednání. 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE  

 

2. Segmentové a koncepční dokumenty pro obce na Písecku (pasporty) 

Podány informace o aktuálním průběhu zadávacího řízení. Dne 1.8.2018 proběhlo druhé 

jednání hodnotící komise, bylo shledáno, že doplnění, které dodali účastníci v částech 

zakázky 1, 4, 7 a 9 na základě výzev ze dne 18.7.2018 bylo dostačující. Oproti tomu 

dokumenty účastníků v části 2 a části 5 nikoli, byly proto podruhé vyzváni k doplnění. U části 

1 s ohledem na výši nabídkové ceny se komise rozhodla oslovit externího odborníka, který 

posoudí výši nabídkové ceny. V části 8 nebylo nutné účastníka vyzývat k doplnění, obdržená 

nabídka splnila zadávací podmínky. Předložen návrh pro přijetí rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky u částí 4,7,8,9. V části 6 probíhá poptávkové řízení. V části 10 byla 

doručena nabídka od vybraného dodavatele, smlouva o dílo bude podepsána v průběhu srpna.  

Usnesení č. 02/07/08/18: 

Rada regionu  

1) bere na vědomí informace k průběhu zadávacímu řízení na veřejnou zakázku 

„Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku“ na části zakázky 

1,2,4,5,6,7,8,9,10, 

2) na základě doporučení hodnotící komise schvaluje dodavatelem veřejné zakázky na 

část 4 Doprava účastníka ENVIPARTNER, s.r.o., IČ: 28358589, jehož nabídka byla 



 2 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s nejnižší nabídkovou cenou 1 022 450,-- 

Kč vč. DPH, a pověřuje předsedou podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, 

3) na základě doporučení hodnotící komise schvaluje dodavatelem veřejné zakázky na 

část 7 Hřbitovy účastníka MK Consult, v.o.s., IČ: 25472593, s nabídkovou cenou ve výši 

296 450,-- Kč vč. DPH, jednalo se o jedinou nabídku v dané části zadávacího řízení, a 

pověřuje předsedou podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem,   

4) na základě doporučení hodnotící komise schvaluje dodavatelem veřejné zakázky na 

část 8 Mobiliář účastníka MK Consult, v.o.s., IČ: 25472593, s nabídkovou cenou ve výši 

25 410,-- Kč vč. DPH, jednalo se o jedinou nabídku v dané části zadávacího řízení, a 

pověřuje předsedou podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, 

5) na základě doporučení hodnotící komise schvaluje dodavatelem veřejné zakázky na 

část 9 Sakrální stavby účastníka MK Consult, v.o.s., IČ: 25472593, s nabídkovou cenou 

ve výši 31 460,-- Kč vč. DPH, jednalo se o jedinou nabídku v dané části zadávacího 

řízení, a pověřuje předsedou podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.   

Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

3. MAP Písecko II  

Podány informace o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 11 262 308,04 Kč ze dne 

3.8.2018 na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II. První zálohová platba 

činí 2 137 500,00 Kč a měla by být proplacena MŠMT do 30 kalendářních dnů od vydání 

Rozhodnutí. Plánované zahájení realizace projektu je k 1. 9. 2018.   

Usnesení č. 03/07/08/18: Rada regionu bere na vědomí informace o vydání Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II. 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE 

 

4. Orlicko čistější 

Podány informace o předpokládaném projednání žádosti o prominutí zbylé části dluhu vratky 

příspěvku na projekt „Orlicko čistější“ Radou JčK dne 22.8.2018 a obdrženém Usnesení 

Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 20.7.2018 doručené svazku datovou schránkou dne 

30.7.2018. Dále probíhala diskuse.  

Ve 12.15 odešel z jednání p. Lubomír Málek.  

Závěr diskuse byl formulován do návrhu usnesení. 

Usnesení č. 04/07/08/18: Rada regionu žádá OSZ v Písku rozšířit okruh osob v procesu 

dokazování o kompetentní pracovníky KÚ JčK (odbor životního prostředí a ekonomický 

odbor), kteří prováděli nebo mohli provádět kontrolní činnost ve vztahu k projektu 

Orlicko čistější a spisovou složku rozšířit o Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření svazku každoročně prováděné KÚ JčK v období čerpání příspěvku. 

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

5. GDPR  

Podány informace o aktuálním stavu zpracování analýz pro obce a školy v rámci agendy 

GDPR. Podán návrh uspořádat společnou schůzku se zástupci spolupracujících DSO (SO 

Milevska, DSO Blanicko-otavského regionu).  

Usnesení č. 05/07/08/18: Rada regionu bere na vědomí aktuální informace o stavu 

zpracování analýz pro obce a školy v rámci agendy GDPR a ukládá kanceláři SORP 

svolat společné jednání se zástupci SO Milevska a DSO Blanicko-otavského regionu.  

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

6. Různé 
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Podán podnět pro valnou hromadu svazku: návrh do budoucí Rady SORP delegovat vedoucí 

zástupce dalších DSO v regionu působnosti SORP z důvodu efektivnější komunikace a 

spolupráce v regionu. Dále probíhala diskuse, závěr diskuse byl formulován do návrhu 

usnesení. 

Usnesení č. 06/07/08/18: Rada regionu doporučuje příští jednání Valné hromady SORP 

uskutečnit až po valných hromadách dalších DSO v regionu působnosti SORP.  

Hlasování: 7 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 

 

Doručeno Oznámení KÚ JčK o zahájení přezkumu hospodaření SORP za rok 2018 dne 

29.10.2018. 

 

Otavská cyklocesta Putim lokalita Soutok - smlouva o partnerství a spolupráci s obcí Putim 

uzavřena 2.8.2018. 

 

Termín příštího jednání RR: bude upřesněn následně. 

 

7. Závěr 

Jednání ukončeno ve 12.45 hodin.  

 

 

Zapsal: Vladimír Drye 

 

 

Ověřila: Markéta Honzíková  

 

 

………………………………. 

 

                                                                                                           Miroslav Sládek 

                                                                                                      předseda Rady regionu 

                                                                                                      Svazku obcí regionu Písecko 


