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.02/2015

Datum konání předsednictva:
Místo konání předsednictva:

30.4.2015
OÚ Holoubkov

Přítomni:

J.Hahner, Ing. L.Fišer, J.Švandrlíková, Z.Váňová, J.Perlík, V.Kočí, J.
Ondřejíček
Omluvili se: J.Egrmajer, Ing. H.Sladký
Hosté:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

úvod
schválení přijatých dotací
schválení potřebných dokladů pro podpisy smluv s PK k dotacím
příprava cyklovýletu 2015
diskuse, ostatní

1. Úvod
Předseda přivítal přítomné starosty a přednesl program jednání. Zápis provede manažerka.
Předsednictvo schválilo program jednání 5 hlasy.
Hlasování: pro 5

proti 0

zdržel 0

2. schválení přijatých dotací
Předseda informoval o stavu podaných žádostí k PK.
V programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok
2015 jsme obdrželi dotaci ve výši 60 000 Kč. Manažerka připraví potřebné doklady pro
podpis smlouvy.
Předsednictvo schválilo přijetí dotace ve výši 60.000 Kč z programu Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2015.
Hlasování: pro 5

proti 0

zdržel 0

Předsednictvo ukládá manažerce připravit potřebné doklady pro podpis smlouvy a předsedovi
podepsat smlouvu s KÚPK.
Dále předseda informoval o přijaté dotaci ve výši 125 000 Kč z programu PSOV PK 2015 –
Integrované projekty.
Předsednictvo schválilo přijetí dotace ve výši 125 000 Kč z programu PSOV PK 2015 –
Integrované projekty.
Hlasování: pro 5

proti 0

zdržel 0
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Předsednictvo ukládá manažerce připravit potřebné doklady pro podpis smlouvy a předsedovi
podepsat smlouvu s KÚPK.
3. schválení potřebných dokladů pro podpisy smluv s PK k dotacím
Manažerka předložila přítomným nabídky na nákup vybavení pro dotační titul PSOV PK
2015. Jedná se o party stan, pivní sety a podium se zastřešením. Z důvodu nízkého počtu
nabídek budou ještě členům dodány další nabídky. Doplatek obcí bude přesně určen po
vybrání nejlepší nabídky. Minimální spoluúčast obcí je 5.000 Kč, tak abychom se finančně
vešli do parametrů dotace.
K tomuto vybavení bude nutné zavést Provozní deník a schválit výpůjční řád. Manažerka
předložila výpůjční řád ke schválení a tvoří přílohu č.1 zápisu.
Hlasování: pro 5

proti 0

zdržel 0

Z dot.titulu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok
2015, bude na vypracování pasportu osloven Ing.Pangrác, který pro svazek zpracovává
projektové dokumentace. Objednávka značek bude provedena po provedení pasportu.
Mobiliář bude dodán od minulého dodavatele ing.Adamce.
Na toto nebude vybírám příspěvek od obcí.
Předsednictvo bere na vědomí výše uvedené informace.
Předsednictvo ukládá manažerce, aby připravila potřebné podklady pro realizaci projektů.
4. příprava 10.ročníku cyklovýletu
Termín letošního cyklovýletu byl určen na 5.9.2015 od starosty města Rokycan.
Cíl bude v Rokycanech na fotbalovém hřišti.
Podrobnosti bude řešit manažerka svazku.
Na akci bylo zažádáno o dotaci z fondu Hejtmana.
Předsednictvo bere na vědomí uvedené informace.
5. diskuse, ostatní
Účetní svazku p.Váňová předložila účetní závěrku za rok 2014.
Svazek hospodařil se ziskem 302 tis.Kč z důvodu přijaté dotace na konci roku.
Předsednictvo schválilo účetní závěrku za rok 2014.
Hlasování: pro 5

proti 0

zdržel 0

Na zasedání sněmu bude projednáno co s neuhrazenými pohledávkami.
Účetní svazku připraví na jednání sněmu seznam těchto pohledávek.
Dále informovala o proběhlém auditu, který skončil úspěšně.
Předsednictvo bere na vědomí výše uvedené informace.
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Účetní předložila ke schválení rozpočtové opatření č.2, které tvoří přílohu č.2 zápisu. Jedná se
o přijatou dotaci z PK.
Hlasování: pro 5

proti 0

zdržel 0

Předseda informoval o jednání s dodavatelem na úpravu železničního koridoru u Rokycan a
Kyšic. Bylo domluveno provedení náhrady a vedení cyklotrasy nad přehradou do původního
stavu. V březnu bude konečné jednání na místě. Termín předseda oznámí.
Předsednictvo bere na vědomí.
Předsednictvo schválilo rozpočtové opatření č.2.
Hlasování: pro 5

proti 0

zdržel 0

Předseda informoval o dotačním titulu „Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se
sídlem v Plzeňském kraji 2015. V rámci naší práce by bylo vhodné žádost podat.
Předsednictvo schválilo podání žádosti z programu Podpora mikroregionů a místních akčních
skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015.
Hlasování: pro 5

proti 0

zdržel 0

Předsednictvo ukládá manažerce připravit podklady podání žádosti.
Byl navržen termín dalšího jednání předsednictva, a to 5.6.2015 od 9.00 hod. na MěÚ Hrádek
a dále jednání sněmu v termínu 11.6.2015 od 10.00 hod. v Trianě v Rokycanech.
Předsednictvo schvaluje navržené termíny jednání.
Hlasování: pro 5

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: 8.5.2015
Zapsala: J. Švandrlíková

Ověřil: Ing.Lukáš Fišer

zdržel 0

