+LVDCY11OZXFO+!
KUCBX00NYWEN

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 108555/2017
spisový znak: KHEJ 107207/2017/kakr/3

datum: 18.09.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 11.09.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11.09.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Obsahu materiálu pro 22. zasedání Rady kraje 7. září 2017 – bod 83 – žádost Svazku obcí regionu Písecko. Jedná se
o materiál č. 1102/RK/17

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Vaší žádosti jsme vyhověli a Vámi požadovaný materiál Rady kraje č. 1102/RK/17 zasíláme v příloze tohoto sdělení včetně
přijatého usnesení č. 1013/2017/RK-22.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmanky

Ing. Zdeňka Pandulová v. r.
vedoucí organizačního oddělení

Příloha:

materiál č. 1102_RK_17 vč. usnesení.pdf

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004
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RADA JIHOýESKÉHO KRAJE
NÁVRH USNESENÍ

Datum jednání:

07.09.2017

Bod programu:

ýíslo návrhu:

1102/RK/17

Název bodu:

ádost Svazku obcí regionu Písecko o pozastavení úhrady
splátek dle uzavĜené dohody

PĜedkladatel:

Mgr. Jaromír Novák

Zpracoval:

OEKO

Vedoucí odboru:

Ing. Ladislav StanČk

NÁVRH USNESENÍ


Rada Jihoþeského kraje
I. bere na vČdomí
doruþení ádosti Svazku obcí regionu Písecko ze dne 26. 7. 2017 o pozastavení splácení dluhu vratky
zálohy na projekt Orlicko þistČjí a do ukonþení vyetĜování PýR nebo soudního rozhodnutí;
II. doporuþuje
zastupitelstvu kraje
a) vyhovČt ádosti o pozastavení splácení dluhu odloením následných splátek o 9 mČsícĤ,
b) schválit dodatek þ. 1 Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáĜi dle pĜílohy þ. 2 materiálu
þ. 1102/RK/17;
III. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, námČstkovi hejtmanky, pĜedloit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 21. 9. 2017

DģVODOVÁ ZPRÁVA


Dne 26. 7. 2017 byla doruþena KHEJ ádost Svazku obcí regionu Písecko (dále jen SORP) o pozastavení
splácení dluhu vratky zálohy na projekt Orlicko þistČjí a do ukonþení vyetĜování PýR nebo soudního
rozhodnutí, viz kopie dopisu v pĜíloze þ. 1. Tuto ádost pĜevzal ekonomický odbor, neboĢ v záleitosti SORP
pĜipravoval poslední materiály v rámci správy pohledávky pro rozhodování orgánĤ kraje.
Rekapitulace souþasného stavu:
Jedná se o pĜípad dosud neukonþeného dotaþního vztahu kraje ke Svazku obcí regionu Písecka pĜi realizaci
projektu Orlicko þistČjí, kdy v rámci pĜedloeného vyúþtování zálohy dotace nebyla þást výdajĤ krajem
jako poskytovatelem uznána tak, e SORP jako pĜíjemce dotace se stal po dlouhotrvajícím vyjednávání
uznatelnosti povinným kraji vrátit þást poskytnuté zálohy ve výi 982 068 Kþ. Tuto vratku bylo moné Ĝeit
jako poruení rozpoþtové káznČ podle zákona 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ,
a vymáhat v daĖovém Ĝízení. Toto vak zahájeno nebylo.
SORP své pochybení uznal, uznal i výi povinné vratky jako svĤj dluh vĤþi kraji, ale vzhledem k tomu, e
prostĜedky zálohy dotace ji vynaloil a utratil, poádal o monost splátkování, kterému bylo v koneþném
dĤsledku vyhovČno.
Na základČ výe uvedeného dolo tedy v souladu s usneseními Zastupitelstva kraje þ. 28/2016/ZK-21
a þ. 214/2016/ZK-24 k uzavĜení koneþné podoby Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáĜi, v podobČ
þtvrtletních splátek s poslední splátkou k 15. 10. 2018.
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Splátkový kalendáĜ je ze strany SORP ĜádnČ plnČn a po poslední aktuální splátce ze dne 4. 7. 2017
(splatnost byla do 15. 7. 2017) je z výe uvedeného dluhu ve výi 982 068 Kþ splaceno celkem 574.000 Kþ,
co je více ne 50 %.
Vzhledem k tíivé finanþní situaci SORP a na základČ rozpravy pĜi jednáních zastupitelstva kraje
pĜi projednávání kauzy SORP se pĜedstavitelé svazku snaí svými ádostmi dosáhnut monosti prominutí
zbytku jejich závazku.
Dokladem toho je jejich ádost o prominutí, doruþená kraji v kvČtnu 2017, která vak nebyla samostatnČ
k rozhodnutí pĜedloena, neboĢ kraj je informován o dosud probíhajícím etĜení policie, která v dané
záleitosti provČĜuje pĜípadnou trestní odpovČdnost. PĜesto byl dne 22. 6. 2017 na jednání zastupitelstva
kraje pĜedloen návrh þ. 308/2017, jeho pĜedkladatelem byl zastupitel P. Souhrada, na prominutí zbytku
dluhu, nicménČ právČ s ohledem na dosud probíhající etĜení policie bez znalosti závČru tohoto etĜení,
rozhodnutí státního zástupce þi soudu, tento návrh nebyl pĜijat.
EvidentnČ v návaznosti na þervnové projednávání v zastupitelstvu kraje byla podána právČ tato nová
pĜedmČtná ádost, tentokráte o poseþkání dalích splátek a s tím související úpravu splátkového kalendáĜe,
neboĢ pĜedstavitelé svazku stále oþekávají pro nČ kladný výsledek vyetĜování, tedy neprokázání trestní
odpovČdnosti v této kauze etĜení dotaþního podvodu, které by mohlo naklonit vĤli zastupitelĤ k prominutí
zbytku pohledávky.
V souladu s pĜedchozím je zpracovatelem a pĜedkladatelem jako vstĜícný krok navrhováno stávající ádosti
þásteþnČ vyhovČt, tedy odloit následné splátky, co vak znamená upravit splátkový kalendáĜ formou
dodatku uzavĜené Dohody. Nelze vak odloit zbylé splátky na dobu do ukonþení vyetĜování,
rozhodnutí státního zástupce þi rozhodnutí soudu, Je nutné termíny pĜesnČ specifikovat a datumovČ
vymezit, tedy odhadnout dobu vyetĜování a rozhodování. Proto je navrhováno posunout následující splátky
o 9 mČsícĤ, co je promítnuto i do návrhu dodatku þ. 1 dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáĜi
v pĜíloze þ. 2 materiálu.
Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyádána.
Finanþní nároky a krytí: nemá nároky na rozpoþet kraje.

VyjádĜení správce rozpoþtu: nebylo vyádáno, pĜedkladatel je správcem rozpoþtu.

PěÍLOHY:
1. ádost SORP (PĜíloha þ. 1-ádost SORP.pdf)
2. Návrh Dodatku þ. 1 dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáĜi (PĜíloha þ. 2-Dodatek þ. 1 Dohody o
uznání dluhu a splátkovém kalendáĜi SORP_final.docx)

Zodpovídá: vedoucí OEKO  Ing. Ladislav StanČk
Termín kontroly: 21. 9. 2017
Termín splnČní: 21. 9. 2017
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Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáĜi
uzavĜená dle § 2053 zákona þ. 89/2012 Sb., obþanského zákoníku (obþanský zákoník)

Dodatek þ. 1
I.
Strany dohody
Jihoþeský kraj
Iý: 70890650
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 ýeské BudČjovice
zastoupený Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou kraje
(dále jen vČĜitel)
a
Svazek obcí regionu Písecko
Iý: 71213996
se sídlem Velké námČstí 114/3, 397 01 Písek
zastoupený Ing. Miroslavem Sládkem, pĜedsedou Rady regionu Svazku obcí regionu Písecko
(dále jen dluník)

uzavĜely níe uvedeného data tento Dodatek þ. 1 dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáĜi:

II.
PĜedmČt dodatku
PĜedmČtem tohoto dodatku je na základČ ádosti dluníka úprava ustanovení odstavce 1) a 2) þlánku
IV. dohody, kterou se prodluuje doba splácení o 9 mČsícĤ, termín poslední splátky, a splátkový
kalendáĜ odloením splátky þ. 6  10 takto:
Nové znČní odstavce 1 a 2 þl. 4 dohody:
1) Dluník tímto uznává co do dĤvodu i výe svĤj dluh vĤþi vČĜiteli v celkové výi 982 068,- Kþ (slovy:
devČtsetosmdesátdvatisícedesátosm korun þeských) vzniklý na základČ smlouvy o poskytnutí
pĜíspČvku þ. SD/OZZL/638/08 ze dne 24. 10. 2008 a zavazuje se vČĜiteli zbývající þást dluhu ve výi
818 068,- Kþ (slovy osmsetosmnácttisícedesátosm korun þeských) uhradit ve þtvrtletních splátkách
ve výi 82 000,- Kþ (slovy: osmdesátdvatisíc korun þeských) po dobu 3 let a 9 mČsícĤ, splatných
vdy nejpozdČji do 15. dne prvního mČsíce daného kalendáĜního þtvrtletí. Poslední splátka bude
uhrazena nejpozdČji do 15. 7. 2019.
2) Dluník bude hradit vČĜiteli splátky dle následujícího splátkového kalendáĜe:
1) 15. 7. 2016

-

82 000,- Kþ

2) 15. 10. 2016

-

82 000,- Kþ

3) 15. 1. 2017

-

82 000,- Kþ

4) 15. 4. 2017

-

82 000,- Kþ

5) 15. 7. 2017

-

82 000,- Kþ

---------------------------------------------------------------------------------------------------6) 15. 7. 2018

-

82 000,- Kþ
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7) 15. 10. 2018

-

82 000,- Kþ

8) 15. 1. 2019

-

82 000,- Kþ

9) 15. 4. 2019

-

82 000,- Kþ

10) 15. 7. 2019

-

80 068,- Kþ

Ostatní ujednání dohody zĤstávají nezmČnČna a jsou dále platná a úþinná.
III.
ZávČreþná ujednání
1) Strany této dohody svým podpisem stvrzují, e si dodatek þ. 1 dohody pĜed uzavĜením pĜeþetly a s
jejím obsahem souhlasí.
2) Tento dodatek þ. 1 dohody je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich kadá smluvní strana obdrí
po jednom vyhotovení.
3) Tento dodatek þ. 1 dohody nabývá platnosti a úþinnosti podpisem obČma smluvními stranami.
4) Obsah tohoto dodatku þ. 1 dohody byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihoþeského kraje
þ. xx/2017/ZK-xx ze dne 21. 9. 2017.
5) Strany dohody souhlasí s jejím zveĜejnČním. Dluník prohlauje, e tato dohoda neobsahuje jeho
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník, ve znČní pozdČjích
pĜedpisĤ.

V ýeských BudČjovicích dne

.

V Písku dne

.

.
..
Za Svazek obcí Regionu Písecko
Ing. Miroslav Sládek
pĜedseda Rady regionu SORP

Za Jihoþeský kraj
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka kraje
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RADA JIHO ESKÉHO!KRAJE
VÝPIS!USNESENÍ

22.!jednání!Rady!Jiho"eského!kraje dne 07.09.2017
K bodu:!ádost!Svazku!obcí!regionu!Písecko!o!pozastavení!úhrady!splátek!dle!uzav$ené!dohody
Usnesení!".!1013/2017/RK-22
Rada!Jiho"eského!kraje
I.
bere!na!v#domí
doru ení! ádosti! Svazku! obcí! regionu! Písecko! ze! dne! 26.! 7.! 2017! o! pozastavení! splácení! dluhu! vratky!
zálohy!na!projekt!Orlicko! ist#jí!a!do!ukon ení!vyet$ování!P"R!nebo!soudního!rozhodnutí;!
II.!doporu"uje!
zastupitelstvu kraje
a) vyhov#t!ádosti!o!pozastavení!splácení!dluhu!odloením!následných!splátek!o!9!m#síc%,
b) schválit! dodatek! .! 1! Dohody! o! uznání! dluhu! a! splátkovém! kalendá$i! dle! p$ílohy! .! 2! materiálu!
. 1102/RK/17;
III.!ukládá
Mgr.!Jaromíru!Novákovi,!nám#stkovi!hejtmanky,!p$edloit!tento!návrh!zastupitelstvu!kraje!k projednání.
T: 21. 9. 2017

Mgr.!Ivana!Stráská
hejtmanka kraje
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