Horní Berounka, povodí Klabavy
Dobrovolný svazek obcí
Strašice 276/II, 338 45 Strašice

ZÁPIS Z PŘEDSEDNICTVA č. 01/2016
Datum konání předsednictva:
Místo konání předsednictva:

4.3.2016
OÚ Dýšina

Přítomni: Ing. L. Fišer, J. Hahner, Ing. H. Sladký, J. Perlík, J. Egrmajer, V. Kočí, J. Ondřejíček
Program:
1. úvod
2. schválení žádostí o dotace
3. schválení účetní závěrky
4. protipovodňová opatření
5. využití VÚ Brdy pro potřeby svazku, značení, záchytná parkoviště
6. cyklovýlet
7. diskuze, ostatní
1. Úvod
Předseda ing. Fišer přivítal přítomné, konstatoval, že je předsednictvo usnášení schopné.
Dále přednesl program. Zápis provede účetní. Předsednictvo schválilo program jednání.
Hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

dostavil se ing. Sladký
2. Schválení žádostí o dotace
Předseda informoval o dotacích poskytnutých v roce 2015. Kromě dotace na osazení a doplnění
cyklostezky RT3 novými značkami a doplňkové infrastruktury jsou akce dokončeny a
vyúčtovány. Byl problém s ing. Pangrácem dodavatelem projektu na osazení a doplnění značek.
V roce 2016 nebudeme žádat z programu PSOV. Dříve jsme žádali o mobiliář k cyklostezkám,
loni na pártystan s podiem a pivními sety. Navrhovali jsme herní prvky na dětská hřiště, případně
prvky na cvičení pro dospělé, ale bylo nám sděleno, že na toto nám dotaci neschválí. Podporují
např. autobusové zastávky, opravy drobných sakrálních staveb nebo nákup společné komunální
techniky na údržbu zeleně, vždy to však musí využitelné pro celé území DSO.
Byla podána žádost o dotaci na projektové dokumentace na přípojné trasy cyklostezek
v Rokycanech, Oseku a Klabavě. Osek a Klabava mají vyřešeny majetkoprávní vztahy. Starosta
Strašic informoval, že se blíží vyřešení majetkoprávních vztahů pro cyklostezku Strašice – Těně.
Jakmile budou majetkoprávní vztahy vyřešeny a budou stavební povolení je možno žádat
o dotace se SFDI. SFDI bude vyhlašovat dotace přibližně v listopadu 2016 s realizací v roce
2017.
Starostové navrhli zkusit požádat v příštím roce o cvičební prvky pro dospělé, které by byly
osazeny u již existujících odpočívadel. Manažerka připraví návrh na sněm ke schválení. Také
bylo navrženo vyměnit mapy ve stávajících informačních tabulích s ohledem na nové cyklotrasy
v CHKO Brdy a opravit (příp. zcela vyměnit) staré informační tabule z let 2005 – 2007.
Ing. Fišer dále informoval předsednictvo, že svazek rovněž podá žádosti o dotaci na cyklovýlet a
na odměnu manažera, pokud kraj tyto dotační tituly vyhlásí. Předsednictvo bere informace
o dotacích na vědomí.
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3. Schválení účetní závěrky
Účetní svazku seznámila předsednictvo s účetní závěrkou DSO za rok 2015. DSO za rok 2015
hospodařil se ztrátou 152.337,04 Kč. Ztráta byla způsobena náklady na studie protipovodňových
opatření, ke kterým DSO obdrželo dotaci již v roce 2014. Předsednictvo schválilo účetní závěrku
za rok 2015
Hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

4. Protipovodňová opatření
p. Ondřejíček se dotazoval, kdy firma VRV vrátí zapůjčené podklady ke studii. Předseda slíbil,
že firmu písemně požádá o vrácení podkladů. Dále se p. Ondřejíček dotazoval, jak a s kým řešit
konkrétní opatření v obci. p. Egrmajer informoval, že v případě protipovodňových valů v Dýšině
obec zařizovala projekt a Povodí bylo investorem. p. Ondřejíček se dotazoval ohledně opatření
v Dobřívě, které spočítá s vyčištění koryta od štěrkopískových nánosů. Jednalo by se
o neinvestiční akci bez projektu. Starostové diskutovali o tom, že Povodí nechce zasahovat do
koryta řeky.
Dle posledních informací se plánuje převést vodní toky v Brdech pod správu Povodí Vltavy.
Ministerstvo obrany také již údajně nebrání výstavbě suché nádrže Malá Amerika v Brdech.
Předsednictvo informace o protipovodňových opatřeních bere na vědomí.
5. Využití VÚ Brdy pro potřeby svazku
Starostové diskutovali o situaci s bývalým VÚ. Dotazovali se na napojení našich cyklostezek na
Brdy. CHKO připravuje mapy cyklotras i tras pro pěší. Klub českých turistů bude začínat se
značením tras pro pěší. Starostové si stěžovali na špatnou komunikaci s CHKO a VLS.
Například dosud nejsou povolenky pro vjezd do Brd, přestože žádosti byly podány již více jak
před měsícem. S obcemi nikdo nekomunikuje například také kvůli akci Bahna. Zatím neproběhly
žádné schůzky. CHKO připravuje mapu území, ale nikdo se nekontaktoval s obcemi, aby
projednal, jak budou tyto obce připojeny např. cyklostezkou nebo pěší trasou.
Předsednictvo bere informaci o Brdech na vědomí.
6. Cyklovýlet
Předseda informoval o přípravě cyklovýletu. Ing. Sladký se dotazoval na termín. Předsednictvo
se dohodlo na termínu 10.9.2016. p. Kočí navrhl trasy označit, případně před akcí projet.
Předseda dohodne s manažerkou, co by bylo nejvhodnější. Předsednictvo schválilo termín
cyklovýletu.
Hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

7. Diskuze, ostatní
Předseda informoval předsednictvo o spuštění rezervačního systému na půjčování stanu a setů.
Rezervační systém je na stránkách svazku. Obce a města obdrželi informační e-mail od paní
manažerky.
Dále předseda informoval o nabídce firmy PKV na vypracování průkazů energetické náročnosti
budov pro obce.
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Předseda dále předložil předsednictvu návrh na podporu udělení medaile za zásluhy pro
p. Jaroslava Perlíka. Předsednictvo schválilo podporu dělení medaile za zásluhy.
Hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 1 (p. Perlík)

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: 4.3.2016
Zapsala: Z. Váňová
Ověřil: Ing. Lukáš Fišer

