
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.01/2021 

 
Datum konání předsednictva:   21.5.2021 

Místo konání předsednictva:  MěÚ Hrádek 
 

Přítomni: Ing. L.Fišer, J. Ondřejíček, J.Hahner, V.Kočí, Ing. J.Egrmajer, Mgr. 

M.Sobotková, J.Švandrlíková, Z.Váňová 

Omluvili se:  Mgr. M.Beranová 

Hosté:   
 

Program: 

 
1. úvod 

2.  aktuální projekty, dotace + příprava nových  

3. příprava sněmu  

4. diskuse, ostatní 

 

 

1. Úvod 

Předseda přivítal přítomné. Přednesl program jednání a navrhl jako zapisovatelku manažerku  

J.Švandrlíkovou. Proběhlo hlasování.  

 

Předsednictvo schválilo program jednání 6 hlasy. 

 

Hlasování: pro 6  proti 0     zdržel 0 

 

2. aktuální projekty, dotace a příprava nových dotací 

Předseda předal slovo manažerce svazku. Ta shrnula přijaté letošní dotace, kterými jsou:  

- Studie Singletrack Ostrý kámen – 300.000 Kč 

- Realizace CT3 Rokycany-Klabava – 2.000.000 Kč schváleno komisí 

Dále budeme žádat o příspěvek na manažera ve výši 75.000 Kč, individuální dotaci hejtmana 

PK na cyklovýlet 2021, doplatek na realizaci CT3 Rokycany-Klabava z agentury I.T.I. 

Dotace z loňského roku jsou vypořádány, pouze PSOV 2021 prodlouženo do 31.12.2021. 

Projekt realizace Rokycany-Klabava čeká na st.povolení (chybí souhlas Povodí Vltavy),  

správní poplatek je uhrazen. 

 

V Kyšicích a Ejpovicích probíhá výstavba, chybí finální povrch a stavba je hotova. Realizaci  

provádí f.Biggest. Dále obec Kyšice a Dýšina zpracovávají dokumentaci na propojení obcí  

cyklostezkou. 

Dále se budeme držet strategie na kompletaci páteřní CT3 tak, aby byla sjízdná a v pořádku a  

poté realizovat přídavné cyklostezky a cyklotrasy.  

Po realizaci Rokycany-Klabava by zbývaly dva úseky, a to v Dobřívě od Hamru lesem a ze  

Strašic do Tění. 

J.Hahner předal informaci, kterou získal při jednání v obci Těně, kde zpracovávají územní  

plán a chtěli by těleso CT3 přesunou k rybníku Tisí a dále lesem. 

Proto bychom se měli zaměřit na úsek v Dobřívě, kde bychom to pojali formou opravy  

povrchu a nechali si zpracovat jednoduchý návrh a rozpočet.  

Předseda požádal manažerku a J. Ondřejíčka o spolupráci a zahájení jednání  
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s realizačními firmami. 

 

Dalším námětem by byla PD úseku z Kyšic do Červeného Hrádku, která je dlouhá cca 2,5 km  

a pozemkově je ve vlastnictví obce Kyšice, města Plzně a SPÚ. 

 

Předsednictvo bere na vědomí informace o probíhajících dotacích. 

 

Dále manažerka požádala o schválení firem, kterým bude zaslána výzva o zpracování nabídky  

na studii Singletrack Ostrý kámen. Jsou to IKA FINAL, s.r.o., BOULA IPK s.r.o. a Ing.  

Martina Pavlíková. Nabídky by se vyhodnotily na jednání sněmu v červnu. 

 

Předsednictvo schválilo zaslání výzvy výše uvedeným firmám 6 hlasy. 

 

Hlasování: pro 6  proti 0     zdržel 0 

 

3. Příprava sněmu DSO 

Předseda navrhl termín jednání sněmu na 11.6.2021 od 10.00 hod. v Rokycanské Trianě. 

Požádal manažerku o připravení podkladů a zaslání pozvánek.  

 

Předsednictvo bere na vědomí informace o přípravě sněmu. 

 

 

4. Diskuse, ostatní 

 

1) Předseda navrhl začít plánovat letošní cyklovýlet. P.Egrmajer navrhl cílové místo  

v Dýšiné na koupališti, protože by se projelo novým úsekem v Ejpovicích. 

Předseda požádal manažerku o zahájení příprav, termín 11.9.2021 bychom potvrdili na 

sněmu. 

Předsednictvo bere na vědomí informace o pořádání cyklovýletu 2021. 

 

 

2) V. Kočí informoval o připravované cyklostezce Osek – Rokycany, kterou starosta  

obce Osek zadal projektantovi.  

 

V 11.00 hod. odešel V.Kočí. 

 

3) Předseda předal slovo paní účetní. Ta informovala o proběhlém auditu, který proběhl  

bez výhrad a požádala o schválení účetní závěrky za rok 2020. Návrh závěrečného účtu již 

rozeslala. 

Předsednictvo bere na vědomí informace. 
 

Předsednictvo schvaluje účetní závěrku DSO Horní Berounka, povodí Klabavy sestavenou ke 

dni 31.12.2020. 
 

Hlasování: pro 5  proti 0     zdržel 0 
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4) Předseda informoval o nabídce firmy ekolo.cz, která nabízí tzv. Powerboxy – nabíjecí  

stanice pro elektrokola. Jednalo by se o individuální nabídky, které je možné využít v obcích, 

kde je možnost napojení na el.energii a na veřejných místech. Je zde možnost navrhnout toto 

Mgr. Baxovi na KÚ, jako variantu pro PSOV 2022. 

Předsednictvo bere na vědomí informace. 

 

V 11.20 hod. pan předseda ukončil jednání. 

 

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: 24.5.2021 

 

Zapsala: J. Švandrlíková 

 

 

Kontrola: Ing. L.Fišer 
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