
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.02/2019 

 
Datum konání předsednictva:   15.11.2019 

Místo konání předsednictva:  OÚ Strašice 
 

Přítomni: Ing. L.Fišer, J. Ondřejíček, J.Egrmajer, Mgr. M.Sobotková,  

J.Hahner, Mgr. M.Beranová, V.Kočí, J.Švandrlíková, Z.Váňová 

Omluvili se:  

Hosté:   
 

Program: 

 
1. úvod 

2.  aktuální projekty, dotace + příprava nových  

3. informace o průběhu stavby cyklostezky v Rokycanech 

4. protipovodňová opatření 

5. návrh rozpočtu 2020 

6. příprava sněmu 

7.        diskuse, ostatní 

 

 

1. Úvod 

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

J.Švandrlíkovou. Proběhlo hlasování.  

 

Předsednictvo schválilo program jednání 7 hlasy. 

 

Hlasování: pro 7  proti 0     zdržel 0 

 

2. aktuální projekty a příprava nových dotací 
 

Předseda předal slovo manažerce svazku. Ta shrnula přijaté letošní dotace (manažer,  

PSOV 2019, projektová dokumentace Rokycany-Klabava oprava, prodloužení RT3  

Rokycany). Dotace ještě nejsou vypořádány.  

Smlouva na projektovou dokumentaci byla uzavřena s firmou Zítek – IP projekt s.r.o. ve výši  

152.460,- Kč vč.DPH. Dotaci jsme obdrželi ve výši 150.000 Kč, budeme muset dle pravidel  

vrátit částku 28.032 Kč. Doplatky budou rozpočteny na částku 6.098 Kč/obec. Bude  

schváleno na sněmu DSO.  

Starostové Rokycany a Klabavy jednají s majiteli pozemků o odkupu úseků, které by byly  

součástí cyklostezky a bylo snadnější získat dotace. 

Pan Ondřejíček informoval, že úsek od MŠ k ČOV je již hotový, akce byla provedena za  

2.600 tis. Kč a obec ze svého rozpočtu zaplatila 500.000 Kč. Pan Fišer poděkoval panu  

Ondřejíčkovi za úsilí, které tomuto projektu věnoval. 

Ostatní úseky z Dobřívi do Strašic a v Ejpovicích o Diany (lesní úseky) by se řešily pouze  

zpevněným posypem, asfalt se do těchto úseků nehodí. 

Dotace v roce 2020 budou schváleny na sněmu DSO. 

 

Předsednictvo bere na vědomí informace o probíhajících dotacích. 



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.02/2019 

 
3. informace o průběhu stavby cyklostezky v Rokycanech 

 

Dále předseda informoval o probíhající akci, kterou je realizace cyklostezky v Rokycanech od  

sádek do města.  

Dotace ve výši 4.327 tis.Kč od Plzeň.kraje jsou na účtu DSO, proplaceny byly faktury za  

4.235 tis.Kč. Práce si vyžádají vícepráce, kterými je změna profilů u kanalizačního potrubí,  

prodloužení opěrné zdi, úprava horské vpusti apod. Vícenáklady budou hrazeny městem  

Rokycany. Stavba bude hotova do 31.12.2019 a na vyúčtování dotace jsme podali žádost o  

prodloužení termínu do 30.6.2020. 

 

Předsednictvo bere na vědomí informace o průběhu realizace stavby. 

 

4. Protipovodňová opatření 

 

Předseda informoval o schůzce pracovní skupiny, která proběhla na krajském úřadu v Plzni  

31.10.2019. Hlavním tématem byla studie proveditelnosti, kterou předložilo Povodí Vltavy,  

která představila možnost výstavby nádrže (suchého poldru) u Melmatěje.  

Vzhledem ke statistice ČHMÚ, kterou vydal a kde uvádí, že za posledních 12 let se  

snížilo množství srážek natolik, že se tím budou zásadně měnit podmínky k vypracování  

projektových dokumentací a těch, které jsou již hotové. 

Další jednání pracovní skupiny se navrhuje v roce 2020, po prověření dalších možností a  

návrhových řešení včetně víceúčelových nádrží namísto suchých poldrů. 

 

Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání pracovní skupiny. 

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2020 

 

Předseda předal slovo slečně Váňové. Ta přítomným předala ke schválení rozpočtové opatření  

č.3 (viz.příloha č.1), a návrh rozpočtu na rok 2020 (příloha č.2). 

V rozpočtu je navýšena částka za činnost manažerky a účetní. 

 

Předsednictvo schválilo rozpočtové opatření č.3 7 hlasy. 

Předsednictvo bere na vědomí návrh rozpočtu ne rok 2020. 

 

Hlasování: pro 7  proti 0     zdržel 0 

 

 

6. Příprava sněmu DSO 

 

Předseda navrhl termín jednání sněmu na 13.12.2019 od 10.00 hod. v Rokycanské Trianě. 

Požádal manažerku o připravení podkladů a zaslání pozvánek.  

 

Předsednictvo bere na vědomí informace o přípravě sněmu. 
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7. Diskuse, ostatní 

 

Paní Sobotková požádala o informace ke stávající cyklostezce v Hrádku, kde řeší s majiteli  

pozemku nájem. V archivu se nenašly žádné podklady uloženy u PD. 

Bylo by dobré vyřešit majetkové vypořádání těles cyklostezky, aby nebyly v majetku DSO,  

ale jednotlivých obcí, na jejichž katastru se nachází. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 22.11.2019 

 

Zapsala: J. Švandrlíková 
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