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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 32183/2016
spisový znak: KHEJ 27400/2016/kakr/3

datum: 02.03.2016

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 19. 2. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. 2. 2016, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
obsahu materiálu pro 82. zasedání Rady kraje bod 7 - žádost o splátkový kalendář na vratku zálohy příspěvku Jihočeského
kraje na projekt "Orlicko čistější" podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se o materiál
č. 187/RK/16. Zároveň žádám o poskytnutí informace o příloze č. 2 k materiálu ZK č. 57/ZK/16 - Dohoda o uznání dluhu a
splátkovém kalendáři.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
zasíláme Vám požadovaný materiál pro 82. zasedání Rady kraje č. 187/RK/16 včetně příloh. Dále požadovaný materiál příloha
č. 2 k materiálu ZK č. 57/ZK/16 – Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři Vám byl již zaslán dopisem
č.j. KUJCK 29003/2016

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –

* 3x příloha:

187_RK_16.pdf
187_RK_16_Příloha č. 1_žádost splátkový kalendář.pdf
187_RK_16_Příloha č.2_dohoda o uznání dluhu a splátkách_SORP.pdf
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RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
NÁVRH USNESENÍ

Datum jednání:
Číslo návrhu:

25.02.2016
187/RK/16

Název bodu:

Žádost Svazku obcí regionu Písecko o splátkový
kalendář na vratku zálohy dotace Jihočeského kraje
na projekt „Orlicko čistější“

Předkladatel:
Zpracoval:
Vedoucí odboru:

Ing. Hana Tůmová, Ph.D.
OZZL
Ing. Karel Černý

Bod programu:

NÁVRH USNESENÍ
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Svazku obcí regionu Písecko o splátkový kalendář na vratku zálohy dotace
Jihočeského kraje na projekt „Orlicko čistější“ ve výši 982 068,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. splácení dluhu ve výši 982 068,- Kč formou splátkového kalendáře po dobu 3 let
s úplným splacením nejpozději do 15. 10. 2018,
2. návrh Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři ve znění dle přílohy č. 2
mat. 187/RK/16;
III. ukládá
Ing. Haně Tůmové, Ph.D., člence rady kraje, předložit návrh splácení dluhu
formou splátkového kalendáře po dobu 3 let s úplným splacením nejpozději do
15. 10. 2018 a návrh Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři dle II. části
usnesení ke schválení zastupitelstvu kraje.
T: 25. 2. 2016
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Zastupitelstvo Jihočeského kraje neschválilo prominutí zálohy Svazku obcí
regionu Písecko („SORP“) ve výši 982 068,- Kč usnesením č. 412/2015/ZK-20 ze
dne17. 12. 2015. Na základě toho byl SORP dne 21. 12. 2015 písemně vyzván Ing.
Hanou Tůmovou, Ph.D. o vrácení dané částky na účet Jihočeského kraje, a to do
15. 1. 2016.
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Dne 14. 1. 2016 obdržel Jihočeský kraj žádost SORP o splátkový kalendář na
vratku zálohy dotace Jihočeského kraje projektu „Orlicko čistější“. Dle informací
doporučila Valná hromada Rady regionu, která se konala dne 13. 1. 2016 (usnesení
č.3/2016) nežádat členské obce o mimořádný příspěvek, ani nezvyšovat stávající
příspěvek 4,- Kč ročně na jednoho obyvatele. Doporučila kompenzovat vratku
Jihočeskému kraji vlastní činností SORP za předpokladu, že by kraj byl ochoten
rozložit vratku do splátkového kalendáře na dobu 5 let s pravidelnou kvartální
platbou v měsíci březnu, červnu, září a prosinci, a to ve výši 49 103,40,- Kč. Tímto
krokem hodlá Rada regionu zabránit trendu vystoupení obcí ze SORP
a zachovat finanční stabilitu a dobré jméno v jiných EU podporovaných
projektech.
Žádosti SORP splácet dluh formou splátkového kalendáře se navrhuje vyhovět po
dobu 3 let s pravidelnou kvartální platbou v měsíci březnu, červnu, září
a prosinci, a to ve výši 82 000,- Kč, se zbytkovou splátkou ve výši 80 068,- Kč
v termínu do 15. 10. 2018 tak, jak je navrženo v přiloženém návrhu Dohody
o uznání dluhu a splátkovém kalendáři. Tříletá lhůta ke splacení dluhu je
dostatečná k tomu, aby si SORP zajistil finanční prostředky na splácení dluhu,
přičemž je též třeba přihlédnout k tomu, aby věc měla dopad výchovného
charakteru na konání SORP, ale zároveň mu nezpůsobila další problémy a omezení
činnosti, jako by k tomu mohlo dojít například v případě zahájení daňového řízení.
Dále je potřebné přihlédnout ke skutečnosti, že v horizontu tří let skončí volební
období obecních zastupitelstev a nebylo by vhodné přenášet závazky tohoto typu
na zastupitelstva nová, vzešlá z nových voleb (myšleno k zastupitelstvům
členských obcí SORP).
O dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců rozhoduje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje (§ 36 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů).
Finanční nároky a krytí: Jde o pohledávku z nevyúčtované zálohy se splatností do
30. 11. 2015.
Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Jana Bauernöplová - Ekonomický odbor (OEKO)
- Souhlasím Návrh projednán - seznam konzultantů, stanoviska:
PV - 15. 2. 2016
PŘÍLOHY:
Příloha č. 1_žádost SORP o schválení splátkového kalendáře
Příloha č. 2_ návrh Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
2
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

Zodpovídá: Ing. Karel Černý, vedoucí OZZL
Termín kontroly: 31. 3. 2016
Termín splnění: 15. 10. 2018
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Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
uzavřená dle § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („občanský zákoník“)

I.
Strany dohody

Jihočeský kraj
IČ: 70890650
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem kraje
(dále jen „věřitel“)
a
Svazek obcí regionu Písecko
IČ: 71213996
se sídlem Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
zastoupený Ing. Miroslavem Sládkem, předsedou Rady regionu Svazku obcí regionu Písecko
(dále jen „dlužník“)
uzavřely níže uvedeného data tuto dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři:

II.
Právní důvody uzavření dohody
1) Věřitel dlužníkovi na základě jeho žádosti ze dne 20. 6. 2008 a smlouvy o poskytnutí příspěvku
ze dne 24. 10. 2008, č. SD/OZZL/638/08, poskytl příspěvek (dotaci) na projekt „Orlicko čistější“, který měl
pomoci k vybudování čistíren odpadních vod a příslušných kanalizačních sítí v jednotlivých obcích v okolí
Orlické nádrže.
2) Dlužníkovi měl být pro tento účel poskytnut příspěvek v celkové výši 4 500 000,- Kč, přičemž po podpisu
smlouvy byla dlužníkovi vyplacena částka ve formě zálohové platby ve výši 4 050 000,- Kč (90% celkové
částky příspěvku) a zbytek měl být vyplacen do jednoho měsíce po uzavření vyúčtování příspěvku a předání
dokladu o úspěšném podání žádostí do Operačního programu Životní prostředí.
3) Při závěrečném vyúčtování příspěvku nebyly ze strany věřitele uznány některé výdaje, které dlužník
požadoval z poskytnutého příspěvku proplatit, resp. doplatit do celkové výše příspěvku. Po provedeném
vyúčtování dlužníkovi vznikla povinnost vrátit do rozpočtu věřitele poměrnou část již vyplacené zálohy dle
citované smlouvy ve výši 982 068,- Kč. Tato povinnost byla stvrzena usnesením Zastupitelstva Jihočeského
kraje č. 412/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015, kterým byla zamítnuta žádost dlužníka o prominutí vrácení
dluhu. Dlužník dne 14. 1. 2016 požádal věřitele o posečkání s vrácením částky ve výši 982 068,- Kč
a o umožnění splácení této částky formou splátkového kalendáře s rozložením do 5 let s pravidelnými
kvartálními splátkami, a to na základě usnesení mimořádné Valné hromady Rady regionu Svazku obcí
regionu Písecko č. 3/2016, která se konala dne 13. 1. 2016. Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením
XXXXXXX ze dne 25. 2. 2016 schválilo splácení této částky formou splátkového kalendáře s rozložením do
3 let s pravidelnými kvartálními splátkami.
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4) Dlužník tímto činí nesporným, že je na základě provedeného vyúčtování a posouzení věřitele povinen věřiteli
do rozpočtu vrátit částku 982 068,- Kč.

III.
Stav úhrady v době uzavření dohody
Strany dohody činí nesporným, že dlužník z výše uvedené částky ke dni podpisu této dohody na uvedenou
částku nic nezaplatil.
IV.
Uznání dluhu a rozvržení splátek
1) Dlužník tímto uznává co do důvodu i výše svůj dluh vůči věřiteli v celkové výši 982 068,- Kč (slovy:
devětsetosmdesátdvatisícšedesátosm korun českých) vzniklý na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku
č. SD/OZZL/638/08 ze dne 24. 10. 2008 a zavazuje se věřiteli dluh uhradit v pravidelných čtvrtletních
splátkách ve výši 82 000,- Kč (slovy: osmdesátdvatisíc korun českých) po dobu 3 let, splatných vždy
nejpozději do 15. dne prvního měsíce daného kalendářního čtvrtletí vyjma první splátky, která bude
uhrazena nejpozději do 31. 3. 2016. Poslední splátka bude uhrazena nejpozději do 15. 10. 2018.
2) Dlužník bude hradit věřiteli splátky dle následujícího splátkového kalendáře:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

31. 3. 2016
15. 4. 2016
15. 7. 2016
15. 10. 2016
15. 1. 2017
15. 4. 2017
15. 7. 2017
15. 10. 2017
15. 1. 2018
15. 4. 2018
15. 7. 2018
15. 10. 2018

-

82 000,- Kč
82 000,- Kč
82 000,- Kč
82 000,- Kč
82 000,- Kč
82 000,- Kč
82 000,- Kč
82 000,- Kč
82 000,- Kč
82 000,- Kč
82 000,- Kč
80 068,- Kč

3) Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČSOB a.s., č. ú. 170320242/0300
4) Strany dohody dále ujednaly, že pokud nebude některá z těchto splátek zaplacena ve sjednané lhůtě, stane
se zbývající část dluhu splatná dnem následujícím po uplynutí 5 kalendářních dnů od splatnosti nezaplacené
měsíční splátky ve smyslu § 1931 občanského zákoníku.
5) V případě, že dlužník řádně dodrží shora uvedené splátky, nebude vůči němu věřitel uplatňovat žádné
sankce z titulu pozdní úhrady.
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V.
Závěrečná ujednání
1) Strany této dohody svým podpisem stvrzují, že si dohodu před uzavřením přečetly a s jejím obsahem
souhlasí.
2) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
3) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
4) Tato dohoda byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. ……………ze dne ……………..
5) Strany dohody souhlasí s jejím zveřejněním. Dlužník prohlašuje, že tato dohoda neobsahuje jeho obchodní
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Českých Budějovicích dne …………………………

V Písku dne…………………………

….………………………………….
Za Jihočeský kraj
Mgr. Jiří Zimola
hejtman kraje

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