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.04/2016

Datum konání předsednictva:
Místo konání předsednictva:
Přítomni:

4.11.2016
OÚ Strašice

J.Hahner, Ing. L.Fišer, J.Švandrlíková, Z.Váňová, J.Perlík, V.Kočí,
J. Ondřejíček, J.Egrmajer, Ing. H.Sladký,

Omluvili se:
Hosté:

J.Vaňourková, P.Kočárek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

úvod
protipovodňové opatření
návrh rozpočtu na rok 2017
výběr zpracovatele PD Klabava-Litohlavy
cyklostezky v CHKO
dotace 2017
příprava sněmu
diskuse, ostatní

1. Úvod
Předseda přivítal přítomné starosty a hosty. Přednesl program jednání a požádal o výměnu
bodu 3 za 4. Zápis provede manažerka.
Předsednictvo schválilo program jednání 7 hlasy.
Hlasování: pro 7

proti 0

zdržel 0

2. Protipovodňové opatření
Od posledního jednání na valné hromadě DSO proběhla ve Strašicích prezentace Povodí
Vltavy o vodním díle Amerika. Přišlo cca 100 účastníků včetně zástupců obcí a dalších hostů.
4.10.2016 proběhla na Krajském úřadě PK schůzka, kterou svolal radní pro životní prostředí
Ing. Štekl, kde mimo zástupců DSO byli zástupci Povodí Vltavy, VLS, KÚ, AOPK. Bylo
rozhodnuto, že při KÚ vznikne pracovní komise za účasti všech zainteresovaných stran a
odborníků, kam se přenesou další jednání na toto téma.
Ze strany DSO Ing.L.Fišer navrhl, aby se jednání komise zúčastňovali zástupci všech
dotčených obcí a aby obec Strašice, na jejímž katastru by se měla opatření realizovat, měla
více zástupců. Navrhl proto následující členy komise: Ing.L.Fišer, J.Hahner, J.Perlík,
J.Ondřejíček, V.Kočí, J.Vaňourková, RNDr. M.Lang, Mgr. T.Svoboda.
J.Perlík vyjádřil názor, že kromě nádrží je nutné se věnovat také využití Padrťských rybníků a
vybudování několika menších poldrů na přítocích Klabavy tak, jak je to navrženo ve studii
zpracované pro DSO firmou VRV Praha. Je třeba tlačit na MO a VLS, aby zrušili chov ryb
v Padrťských rybnících. Ing.F.Uhlík z RRA nabídl spolupráci při sestavení příslušné žádosti.
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J.Hahner by rád za Strašice na této komisi navrhl jinou alternativu vodního díla Amerika. Při
AOPK vzniká studie na zvýšení retenční schopnosti Brd, která ve spojitosti s menšími poldry
by měla povodním bránit lépe než navržené vodní dílo Amerika.
J.Ondřejíček zmínil, že menší poldry budou finančně náročnější než jeden velký, tudíž na ně
nebude možné žádat o dotaci. Navíc zásah do přírody Brd bude větší.
V.Kočí vyjádřil názor, že návrh Povodí Vltavy musí být podložen výpočty a příliš nevěří, že
povodním zabrání menší nádrže. Problém také je, že Povodí a VLS jako dvě státní organizace
spolu nekomunikují, což realizaci jakýchkoliv opatření ztěžuje.
Předsednictvo bere na vědomí výše uvedené informace.
Předsednictvo schválilo návrh členů do pracovní komise při KÚ 7 hlasy.
Hlasování: pro 7

proti 0

zdržel 0

3. výběr zpracovatele PD Klabava-Litohlavy
Ing.L.Fišer předal slovo starostovi Klabavy P.Kočárkovi.
Ten informoval přítomné o výběrovém řízení na zpracovatele PD na doplňkové cyklotrasy
Klabava-Litohlavy, na kterou DSO obdrželo od KÚ PK dotaci ve výši 50.000,- Kč.
Byly osloveny 3 firmy, které předložily své nabídky (viz. příloha zápisu). Ekonomicky
nejvýhodnější byla nabídka od ADS Rokycany ve výši 221.672,- Kč vč. DPH. Nyní je
potřeba vyřešit, jak bude rozděleno financování.
Následně se rozběhla poměrně dlouhá diskuze, ve které zaznělo, že podobný problém řeší
DSO prakticky poprvé, neboť v minulosti dotace většinou pokryla téměř veškeré náklady na
zpracování PD. Ing.L.Fišer proto navrhl následující řešení doplatku:
Dotace 50.000 Kč (dle podmínek max. 80 %) + příspěvek obcí 13.000 Kč (bude
vyfakturováno poměrně na všechny členské obce – v příštím roce) = 63.000 Kč
Navíc příspěvek obce Klabava a Litohlavy, každá 30.000,- Kč, tj. 60.000 Kč.
Doplatek DSO bude tedy činit 98.672 Kč a bude uhrazen z vlastních zdrojů svazku.
Správní poplatky za vyřízení územ.rozhodnutí a st.povolení by uhradil svazek.
Ing.L.Fišer zadal manažerce, aby písemně informovala starosty obcí Klabava a Litohlavy. Na
základě jejich souhlasu bude provedena objednávka s f.ADS Rokycany.
V opačném případě se dotace od KÚ PK vrátí.
Předsednictvo bere na vědomí výše uvedené informace.
4. Návrh rozpočtu na rok 2017
Ing.L.Fišer předal slovo účetní svazku Z.Váňové.
V červenci schválil předseda Ing.L.Fišer rozpočtové opatření č.1, kde došlo ke změně
v příjmech, a to z důvodu přijatých dotací od KÚ PK (viz.příloha).
Rozpočtové opatření č.2, které schválil předseda v září, kde došlo ke změně ve výdajích
z důvodu pořádání cyklovýletu.
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Z.Váňová předložila starostům návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh bude rozeslán na všechny
členské obce, aby ho vyvěsili na úřední desku. Schvalován bude prosincovém zasedání Valné
hromady DSO.
Předsednictvo bere na vědomí výše uvedené informace.
Dále bylo třeba provést rozpočtové opatření č.3, kde dochází k drobnému přesunu z položky
na položku ve výši 1.000 Kč.
Hlasování: pro 7

proti 0

zdržel 0

Dále Z.Váňová požádala přítomné o sdělení, kdo bude člen inventarizační komise.
Přítomní se domluvili, že členy budou: Ing. H.Sladký, J.Hahner, Z.Váňová
Předsednictvo bere na vědomí výše uvedené informace.
5. cyklostezky v CHKO
Ing.L.Fišer nadnesl k diskuzi problematiku značení nových cyklotras v prostoru CHKO Brdy
podle studie zpracované Správou CHKO. Jak to bude s jejich značením, kdo je bude
spravovat, jakou úlohu v tom bude mít DSO.
J.Hahner informoval, že značení pěších tras ze strany ČKT proběhlo v místech, která byla
zpřístupněna. Další trasy budou moci být označeny až po provedení pyrotechnické očisty.
V následujícím období tedy bude nutné určit, kdo si tuto problematiku vezme za svou.
Předsednictvo bere na vědomí výše uvedené informace.
6. dotace 2017
Ing.L.Fišer předal slovo J.Švandrlíkové. 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, PSOV
na nákup dalších setů a party stanu a projektová dokumentace na úsek cyklostezky OsekVolduchy.
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.
7. příprava sněmu
Termín sněmu je určen na čtvrtek 15.12.2016 od 10:00 hod. v zasedací místnosti Triana na
MěÚ v Rokycanech.
Navržený program jednání:
1. Úvod, schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Protipovodňové opatření
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4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2017
5. Schválení smlouvy na dodavatele PD Klabav-Litohlavy
6. Schválení změny stanov – úprava seznamu členů
7. Schválení pokračování dohody na funkci manažera DSO
8. Informace o dotačních titulech v roce 2017
9. Ostatní
10. Diskuse
Program bude upřesněn a pozvánky rozeslány v dostatečném předstihu.
Hlasování: pro 7

proti 0

zdržel 0

8. diskuse, ostatní
P.Kočárek informoval o plánované rekonstrukci hráze Klabavské přehrady, která bude
probíhat v termínech 03/2017 – 10/2018. Cyklostezka zůstane průjezdná, kvalita cyklostezky
bude však poznamenána vozidly stavby. Upozornil na problematické místo při výjezdu
z cyklostezky na komunikaci, kde je spád nebezpečný.
J.Egrmajer vznesl dotaz, jak se bude řešit problematika poničených dřevěných mobiliářů
v obcích. Zda to opraví na své náklad DSO či si to každá obec opraví na své náklady.
Přítomní se dohodli, že takovéto opravy si obce uhradí ze svého. Výroba map by šla přes
DSO.
P.Kočárek si dále požádal, zda by další ročník cyklovýletu nemohl končit v Klabavě.
Přítomní nic nenamítali, konečné rozhodnutí proběhne na jednání předsednictva začátkem
roku 2017.
Předsednictvo bere na vědomí výše uvedené informace.
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: 8.11.2016
Zapsala: J. Švandrlíková

Ověřil: Ing. Lukáš Fišer

