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Datum konání předsednictva:  27.4.2017 

Místo konání předsednictva:  MěÚ Hrádek 

 

Přítomni: J.Hahner, Ing. L.Fišer, J.Švandrlíková, Z.Váňová, V.Kočí, 

J. Ondřejíček, Ing. H.Sladký, J.Perlík 

Omluvili se: J.Egrmajer 

 

Hosté:  P.Kočárek 

 

Program: 

 

1. úvod 

2. Cyklovýlet 2017 

3. přijaté dotace, dofinancování  

4. plán údržby cyklotras 

5. diskuse, ostatní 

 

 

1. Úvod 

Předseda přivítal přítomné starosty a hosta pana Kočárka z Klabavy. Přednesl program  

jednání a navrhl jako zapisovatelku manažerku J.Švandrlíkovou. 

 

Předsednictvo schválilo program jednání 6 hlasy. 

 

Hlasování: pro 6  proti 0     zdržel 0 

 

2. Cyklovýlet 2017 
 

V letošním roce byl po konzultaci s obcí Klabava, kde bude letošní cílové místo, určen termín  

2.9.2017. V obci Klabava bude závěrečný program, který upřesní a zorganizují spolu  

s manažerkou svazku. Startovacími místy budou Rokycany, Strašice, Kyšice, Osek. 

DSO požádá Plzeňský kraj o dotaci z fondu Hejtmana. 

Předsednictvo schválilo termín Cyklovýletu a zadalo manažerce přípravu žádosti na dotaci a  

celkovou organizaci akce. 

 

Hlasování: pro 6  proti 0     zdržel 0 

 

 

3. přijaté dotace, dofinancování 

 

Předseda předal slovo manažerce. Ta přítomným oznámila stav letošních dotací. Získali jsme  

z programu Podpory a rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce  

2017 dotaci 200 000 Kč, smlouvu překládá ke zhlédnutí a schválení. 

Dále pak byla získána dotace z programu PSOV PK 2017 – integrované projekty ve výši  

95 000 Kč. Před podpisem smlouvy, kterou Předseda podepíše u pana Baxy na KÚ v Plzni, je  

třeba schválit Výpůjční řád a Výpůjční deník. Obojí přikládá ke zhlédnutí a schválení. 

Na základě požadavků starostů bylo poptáno zboží, a to velkokapacitní stan 6x12 m a skládací  
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sety. Sety byly poptány v lepší kvalitě než jsou běžně dostupné pivní sety ( celou sezónu od  

května do října jsou používány). Byla vybrána firma Zahradní nábytek s.r.o., která naše  

podmínky splnila a zboží je schopna dodat. Z důvodu vyšší ceny bude objednáno 15 ks setů a  

1 ks stanu.  

Mimořádné členské příspěvky obcí na jednotlivé programy jsou následující: 

1. Program PSOV 2017: cca 3.473 Kč/obec 

2. Program Podpora rozvoje cyklo. v PK v 2017: cca 2.632 Kč/obec 

 

Předsednictvo schvaluje přijaté dotace a podpisy smluv s Plzeňským krajem. 

Hlasování: pro 6  proti 0     zdržel 0 

 

Předsednictvo schvaluje Výpůjční řad a Výpůjční deník a jeho provozování. Výběr  

dodavatele Zahradní nábytek s.r.o pro objednání vybavení. 

Hlasování: pro 6  proti 0     zdržel 0 

 

Předsednictvo bere na vědomí výše orientačních mimořádných členských příspěvků a zadalo  

účetní svazku, vystavit faktury na přesné částky po realizaci projektů. 

 

 

Ve 14.00 hod. se omluvili a odešeli V.Kočí a P.Kočárek. 

 

 

4. Plán údržby cyklotras 

 

Manažerka vznesla dotaz, jak co nejefektivněji udržovat cyklotrasu v úseku nám náležející. Je 

třeba celou cyklotrasu projet a určit místa lokálních oprav a míst, kde je třeba zvýšené údržby. 

Obce, na jejichž katastru cyklostezka probíhá, se musí o pravidelnou údržbu starat. Obce 

budou písemně upozorněny. 

Dále je třeba informovat o opravách dráhy v lokalitě Klabava a Kyšice, kde pro cyklisty je 

vjezd možný. 

 

5. Diskuse ostatní 

 

Předseda informoval o žádosti společnosti Hytos group s.r.o. o povolení trasy běhu „Praha-

Plzeň“, která bude vedena přes úsek RT3. Jedná se o 16.9.2017 a akce by neměla ohrozit 

provoz cyklotrasy. 

Svazek na svých webových a fb stánkách akci oznámí a upozorní cyklisty. Manažerka 

odepíše na žádost s tím, že Svazek souhlasí s pořádáním akce. 

 

Předsednictvo bere na vědomí informace o výše uvedené akci. 

 

Dále předseda konstatoval, že pracovní skupina „Amerika“, která vznikla z důvodu 

problematiky výstavby vodního díla, dosud žádný další termín setkání nestanovila. Schůzka 

měla být v dubnu letošního roku. O dalších zprávách bude předseda informovat. 

 

Předsednictvo bere na vědomí informace o stavu prac.skupiny „Amerika“. 

 



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.02/2017 

 
Dále předseda předal slovo paní účetní.  

Ta požádala členy předsednictva o schválení účetní závěrky za rok 2016 (příloha č.1)  a  

rozpočtové opatření č.1 z důvodu čerpání dotací (příloha č.2). 

 

Předsednictvo schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a rozpočtové opatření č.1. 

Hlasování: pro 5   proti 0     zdržel 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: 28.4.2017 

 

Zapsala: J. Švandrlíková 

 
 

 

Ověřil: Ing. Lukáš Fišer              
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