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Pracovní materiál pro hlasování per rollam 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh ověřovatelů zápisu:  

− Martin Vávra, starosta obce Vídeň 

− Jaromír Plodek, starosta obce Kozlov 

Zapisovatelkou bude Ing. Monika Bližňáková, manažerka MR. 

  

2. Projekt „Pořízení vratných obalů“ 

Rada MR obdržela od několika členských obcí požadavek na zapojení se do projektu OPŽP – 

Pořízení vratných obalů. Jednotlivé obce by samostatně nedosáhly minimální finanční částky 

500 tis. Kč uznatelných nákladů. Rada na svém zasedání souhlasila se zapojením do projektu. 

Průzkumem bylo zjištěno, že o zapojení do projektu má zájem min. 25 obcí.  

Projekt (24. výzva – Prevence vzniku odpadů – Operační program Životní prostředí (opzp.cz)) 

je zaměřen na pořízení vratných obalů, tj. plastových kelímků, skleněného nádobí a myček 

nádobí.  

Z výsledku průzkumu zájmu obcí vyplynulo, že celková hodnota projektu bude přesahovat 

částku 100 tis. Kč, z tohoto důvodu je nutné projekt odsouhlasit Valnou hromadou.  

K financování nebude nutné čerpat úvěr jako tomu bylo v projektu Kompostéry II. Zapojené 

obce mikroregionu poskytnou finanční výpůjčku na předfinancování projektu, která jim bude 

navrácena po obdržení dotace.  

Pořízené vratné obaly vč. myček budou po dobu udržitelnosti projektu v majetku mikroregionu, 

po uplynutí této doby (5 let) přejdou darováním do majetku obcí.  

Náklady spojené s administrativním zpracováním dotace, vč. výběrového řízení, budou 

přeúčtovány zúčastněným obcím. 

 

3. Převedení kompetencí spojených s výše uvedeným projektem na Radu 

Mikroregionu VMB 

S projektem bude souviset řada administrativních úkonů, zejména: 

a) Uzavření smlouvy o dílo s Ing. Janem Čáslavským, vč. případných dodatků, 

 

b) Žádost o dotaci 

- podpis žádosti o dotaci,  

- žádost o změnu projektu,  

- žádost o platbu,  

- zprávy o realizaci, 

 

https://opzp.cz/dotace/24-vyzva/
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c) Výběrové řízení na dodavatele, 

 

d) Přijetí případných rozpočtových opatření spojených s projektem v částce přesahující 

100.000 Kč 

a další úkony související s realizací projektu, např. požadavky vyplývající ze systému 

ISKP2014+.  

 

4. Odsouhlasení administrátora projektu Ing. Čáslavského 

Rada MR doporučuje členům Valné hromady odsouhlasit jako administrátora projektu Ing. 

Čáslavského, který již v minulosti administrativně zaštítil žádosti o dotace na pořízení 

kompostérů a štěpkovačů. Rada konstatovala, že projekty pod jeho vedením byly úspěšné 

a spolupráce s ním bezproblémová. Z tohoto důvodu s ním chce pokračovat ve spolupráci.  

 

Ing. Monika Bližňáková 

manažerka MR 

 

Michal Drápela 

předseda MR 


