Horní Berounka, povodí Klabavy
Dobrovolný svazek obcí
Strašice 276/II, 338 45 Strašice
Z Á P I S Z P Ř E D S E D N I C T V A č.01/2018

Datum konání předsednictva:
Místo konání předsednictva:
Přítomni:

6.4.2018
OÚ Strašice

J.Hahner, Ing. L.Fišer, J.Švandrlíková, Z.Váňová,
J. Ondřejíček, Ing. H.Sladký, J.Egrmajer, V.Kočí, J.Perlík

Omluvili se:
Hosté:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

úvod
aktuální projekty a dotace 2018
příprava GDPR
cyklovýlet 2018
diskuse, ostatní

1. Úvod
Předseda přivítal přítomné. Přednesl program jednání a navrhl jako zapisovatelku manažerku
J.Švandrlíkovou. Doplnil program o schválení účetní závěrky za rok 2017, a to jako bod 5 a
bod č.6 by byl diskuse a ostatní.
Předsednictvo schválilo program jednání 6 hlasy.
Hlasování: pro 6

proti 0

zdržel 0

2. aktuální projekty a dotace 2018
Předseda předal slovo manažerce svazku. Ta shrnula ukončené loňské dotace (manažer,
PSOV 2017, cyklovýlet). Dotace Cykloturistika 2017 bude dokončena do května 2018.
Pro rok 2018 byla podána dotace na PSOV 2018, a to na nové autobusové zastávky do 8 obcí
svazku, dále pak bude podána dotace na manažera a dotace z fondu hejtmana na cyklovýlet.
Předsednictvo bere na vědomí informace o dotacích.
Dostavil se pan V.Kočí.
3. Příprava GDPR
Předseda popsal aktuální stav a možnosti, jak by se měly obce připravit na GDPR. Z několika
obcí svazku byly vzneseny dotazy, zda nebude mít DSO pověřence pro své členy.
Předseda navrhl, aby si každá obec sjednala svého pověřence ( má nabídky od několika osob a
společností, které rozešle obcím), tak aby to vyhovovalo jejich požadavkům, protože názory
jak vést tuto agendu jsou rozdílné.
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Svazek nemůže zaštítit obce jedním pověřencem, protože by to bylo administrativně velmi
složité a vyžadovalo by to i změnu stanov.
Předsednictvo bere na vědomí informace a doporučuje, aby si každá obec smluvně sjednala
svého pověřence.
4. Cyklovýlet 2018
Předseda předal slovo manažerce. V letošním roce by měl proběhnout 13.ročník cyklovýletu,
o který projevili zájem z Rokové, Dýšiny, Ejpovic.
Byl zvolen termín 8.9.2018 a cílové místo Raková.
Předsednictvo bere na vědomí pořádání 13. ročník cyklovýletu a pověřuje manažerku o
požádání o dotaci a celkovou organizaci akce.
5. Účetní závěrka 2017
Předseda předal slovo paní účetní. Ta informovala o proběhlém auditu, který proběhl bez
výhrad a požádala o schválení účetní závěrky za rok 2017. Návrh závěrečného účtu rozešle
před jednáním sněmu DSO.
Předsednictvo bere na vědomí informace.
Předsednictvo schvaluje účetní závěrku DSO Horní Berounka, povodí Klabavy sestavenou ke
dni 31.12.2017.
Hlasování: pro 7

proti 0

zdržel 0

6. Diskuse, ostatní
Předseda informoval, že DSO poskytne článek do přílohy Rokycanského deníku za stejných
cenových podmínek jako v loňském roce (5.000 Kč + DPH).
Ing. Sladký informoval o běžecké akci z Prahy do Letkova, a to v termínu 15.9.2018, která
bude opět jako v loňském roce probíhat přes cyklotrasu RT3. Dále informoval o probíhající
opravě komunikace, která omezí cyklotrasu v úseku Ejpovice-Kyšice, a to do konce května
2018.
Manažerka informace poskytne na web a FB.
Předseda navrhl termín jednání sněmu DSO, a to na 22.6.2018 od 10.00 hod.v zasedací
místnosti Triana na MěÚ v Rokycanech.
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Program bude upřesněn a pozvánky rozeslány v dostatečném předstihu.
Hlasování: pro 7

proti 0

Kontakty:
Předseda Ing.Lukáš Fišer: 728 020 276, ouholoubkov@netro.cz
Jana Švandrlíková: 602 132 890, hbpk-dso@seznam.cz
Zlata Váňová: 371 783 396, obec.dobriv@raz-dva.cz

Zápis ze dne: 11.4.2018
Zapsala: J. Švandrlíková

Ověřil: Ing. Lukáš Fišer

zdržel 0

