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.03/2017

Datum konání předsednictva:
Místo konání předsednictva:

3.11.2017
OÚ Strašice

Přítomni:

J.Hahner, Ing. L.Fišer, J.Švandrlíková, Z.Váňová,
J. Ondřejíček, Ing. H.Sladký, J.Egrmajer
Omluvili se: V.Kočí, J.Perlík, J.Vaňourková
Hosté:

Mgr.R.Trylčová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

úvod
host: Mgr. Radka Trylčová, radní PK pro životní prostředí
návrh rozpočtu na rok 2018
dotace 2018
příprava sněmu
diskuse, ostatní

1. Úvod
Předseda přivítal přítomné starosty a hosta paní R.Trylčovou. Přednesl program
jednání a navrhl jako zapisovatelku manažerku J.Švandrlíkovou.
Předsednictvo schválilo program jednání 5 hlasy.
Hlasování: pro 5

proti 0

zdržel 0

2. Protipovodňové opatření – Mgr. R.Trylčová
Předseda předal slovo paní Trylčové. Ta se krátce představila a nastínila problematiku
protipovodňových opatření, kterou řeší komise, jež byla z tohoto důvodu sestavena. Jsou
v ní i zástupci svazku a starostové několika obcí svazku.
Hlavním důvodem návštěvy je vyslechnout si jejich názor, protože jich se to konkrétně týká a
je pro ni důležitý. Snahou je zvolit variantu, která bude pro všechny přijatelná a nabídne
nejlepší ochranu obcí a jejich katastrálních území.
Jedná se o stavbu regionálního významu a vybrat nejvhodnější variantu bude zřejmě obtížné.
Komise sestavená PK má za sebou již několik jednání, ona osobně se zúčastnila 3 posledních.
Na minulém jednání agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) představila svoji studii na
zvýšení retenční schopnosti oblasti Brd, v některých opatřeních došlo k souladu i s Povodím
Vltavy a Vojenskými lesy a statky (VLS), což považuje za významný posun.
Paní Trylčová navštívila většinu obcí, kterých se problematika protipovodňových opatření na
řece Klabavě týká a myslí si, že by obce měli začít u sebe. Těší ji, že obce mají o tuto
problematiku zájem a že některé věci již samostatně řeší. Pro některé obce, především Dobřív,
však příliš mnoho variant, jak zamezit povodním, není. Začali se proto zabývat i možností
výstavby přehrady nad obcí Dobřív – U Melmatěje nebo výstavbou třetího Padrťského
(Josefského) rybníka. Variantou již známou je vodní dílo Amerika, která podle ní, by měla být
jako vodní nádrž a ne suchý poldr a zdá se být jako nejefektivnější. I v rámci finančních
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nákladů by bylo toto možná levnější než jednotlivá opatření. Zatím je stále možné čerpat
i z různých dotačních zdrojů.
J.Hahner zásadně s výstavbou VD Amerika nesouhlasí a i pro obec Strašice je to problém,
neřeší to problematiku dalších přítoků, ze kterých v posledních letech povodně vznikaly.
Podle něj jde jen o účelově vytvořený návrh pro zadání několikamiliardového tendru, nikoliv
o řešení problematiky povodní v lokalitě Klabavy. Připomněl, že při jednáních se zástupci
státu v roce 2015 o vzniku CHKO Brdy bylo řečeno, že v CHKO budou pouze dva správci
majetku, a to VLS a obce jako správci vodních zdrojů. Toto nebylo dodrženo a správa
vodních toků byla najednou převedena na Povodí Vltavy. Dodal, že obec Strašice bude
k MŽP podávat podnět k vyškrtnutí oblasti z generelu LAPV.
J.Ondřejíček řekl, že s některými výroky J.Hahnera nesouhlasí. Všechny studie vždy
s nějakou nádrží v lokalitě Amerika počítaly. Nádrž Melmatěj Dobřív neochrání, což je
historicky podloženo. Doufá, že dojde během jednání komise na PK k dalšímu posunu.
L.Fišer poděkoval za názory k danému tématu a zeptal se paní Trylčové jak si představuje
další fungování svazku v této věci, a zda je vůbec svazek kompetentní a co se od něj očekává.
Podle něj je to věc jednotlivých obcí (kterých je v DSO menšina) a vzhledem k nesouladu
názorů jejich představitelů není možné, aby DSO mělo jednotné stanovisko. DSO navíc
v rámci budování jakýchkoliv staveb nebude ani účastníkem žádných povolovacích řízení.
DSO bylo požádáno, aby zaštítilo studii, kterou zpracovalo VRV a finančně ji podpořil PK.
AOPK přišla s jinou studií, která spíše řeší hospodaření VLS v rámci CHKO, než ochranu
proti povodním. Vyplynula z ní některá opatření, která by se v roce 2018 mohla zrealizovat
pod Padrťskými rybníky. V dlouhodobém výhledu je počítáno i s jinou skladbou lesa.
Povodí Vltavy si stojí za výstavbou VD Amerika jako jediným efektivním protipovodňovým
opatřením, nikdo žádný jiný smysluplný návrh nepředložil. Myslí si, že obce musí dál
pokračovat v tvorbě svých vlastních opatření.
Mgr.Trylčová nechce tlačit na DSO k vydání jednotného stanoviska, když jsou rozpory
v názorech jednotlivých členů tak velké. Dále připomněla, že pokud by došlo k výstavbě VD
Amerika a jednalo by se o zásobárnu vody, vytvořilo by to zdroj a zásobárnu pitné vody
možná i pro Plzeň. Zároveň by se toto dílo mělo vzájemně propojovat s dalšími VD v kraji.
J.Egrmajer dodal, že obec Dýšina má svá protipovodňová opatření již vyřešena, avšak doufá,
že dojde v této záležitosti k nějakému posunu. Je přesvědčen, že i do budoucna bude výstavba
podobných nádrží jako zásobárna pitné vody nutná.
Mgr.Trylčová poděkovala za možnost zúčastnit se jednání předsednictva a rozloučila se.

3. Návrh rozpočtu na rok 2018
Předseda předal slovo slečně Váňové, která přítomným předala podklady. Předseda svazku
31.8.2017 schválil rozpočtové opatření č.3 a předsednictvo toto bere na vědomí.
Dále požádala přítomné o schválení rozpočtového opatření č.4, kde došlo k příjmům
z členských příspěvků na dotace a startovné z cyklovýletu. Schodek se nemění.
Předsednictvo schvaluje rozpočtové opatření č.4.
Hlasování: pro 5
proti 0

zdržel 0
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Dále předložila návrh střednědobého výhledu na 5 let, tedy 2019-2023 a návrh rozpočtu na
rok 2018. Připomněla, že oba dokumenty musí viset na úředních deskách členských obcí min.
15 dní před jednáním sněmu. Návrh bude rozeslán na všechny členské obce, aby ho vyvěsili
na úřední desku. Schvalován bude na prosincovém zasedání Valné hromady DSO.
Přítomní neměli k návrhu výhrady a berou na vědomí uvedené informace.

4. Dotace 2018
Předseda předal slovo manažerce. Ta informovala o nadcházejících dotačních titulech,
které vypíše v nejbližší době Krajský úřad PK.
Bude se jednat o dotaci na manažera svazku, dotaci z fondu Hejtmana na cyklovýlet a PSOV.
Opětovně bohužel nebudeme moci podat dotaci ze SFDI na realizaci cyklostezky od sádek ke
kruhovému objezdu v Rokycanech, neboť do poloviny ledna není reálné, že by bylo získáno
pravomocné stavební povolení.
Navrhla z programu PSOV výrobu vítacích tabulí pro jednotlivé členské obce. Dále pak
z vlastních prostředků nechat zpracovat pasport RT3 od Tění do Kyšic a začít s opravami.
Předsednictvo schvaluje zadání pasportu RT3 v úseku Těně – Kyšice.
Hlasování: pro 5
proti 0
zdržel 0

5. Příprava sněmu DSO
Termín sněmu je určen na pátek 8.12.2017 od 9:30 hod. v zasedací místnosti Triana na MěÚ
v Rokycanech.
Navržený program jednání:
1. Úvod, schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Host – Centrum pro komunitní práci
4. Protipovodňové opatření
5. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2018, rozpočtové opatření č.4
6. Informace o dotačních titulech v roce 2018
7. Schválení pokračování dohody na funkci manažera a účetní DSO
8. GDPR, ostatní
9. Diskuse
Program bude upřesněn a pozvánky rozeslány v dostatečném předstihu.
Hlasování: pro 5

6. Diskuse, ostatní

proti 0

zdržel 0
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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: 7.11.2017
Zapsala: J. Švandrlíková

Ověřil: Ing. Lukáš Fišer

