
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. 01/2022 

 
Datum konání předsednictva:   27.05.2022 

Místo konání předsednictva:  OÚ Kyšice 
 

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

M.Beranová, J.Švandrlíková, Z.Váňová 

Omluvili se:  J.Hahner, V.Kočí 

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 5 hlasy. 

 

Hlasování: pro 5  proti 0     zdržel 0 

 

2. aktuální projekty, dotace a příprava nových dotací 

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

- Studie Singletrack Ostrý kámen – 300.000 Kč, ZVA do 30.8.2022  

- Realizace CT3 Rokycany-Klabava – 2.000.000 Kč, ZVA 31.1.2023, termín se bude 

prodlužovat 

- Realizaci CT3 Rokycany-Klabava z agentury I.T.I. (MMR) ve výši 3.626.tis.Kč 

 

Předpokládáme podání žádosti na příspěvek na manažera, až bude vyhlášen. 

Dalí dotace z programu odboru regionálního rozvoje, která je v současné době vyhlášena – 

Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje 2022, by byla vhodná na obnovu mobiliáře 

obcí a pro nového člena svazku Mirošov. Manažerka zjistí možnosti u administrátora, před 

podáním žádosti. 

Předseda dal hlasovat pro podání žádostí, a to z odboru regionálního rozvoje na příspěvek pro 

manažera: 

 

Předsednictvo schválilo podání žádosti na příspěvek pro manažera, až bude vyhlášen 5 hlasy. 

 

Hlasování: pro 5  proti 0     zdržel 0 

 

Předseda dal hlasovat pro podání žádosti, a to z odboru regionálního rozvoje na Integrované 

akce mikroregionů PK 2022: 

Předsednictvo schválilo podání žádosti na Integrované akce mikroregionů PK 2022 5 hlasy. 

 

Hlasování: pro 5  proti 0     zdržel 0 



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. 01/2022 

 
3. Příprava sněmu DSO 

Předseda navrhl termín jednání sněmu na 24.06.2022 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 

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

bez výhrad a požádala o schválení účetní závěrky za rok 2021. Návrh závěrečného účtu již 

rozeslala, ten bude schvalovat sněm DSO. 

Předsednictvo bere na vědomí informace. 
 

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

dni 31.12.2021. 
 

Hlasování: pro 5  proti 0     zdržel 0 

 

Předseda požádal o návrhy a podněty, popřípadě problémy, které by se měli řešit v příštích  

letech.  

Paní Beranová, po jednání s panem Krocem, se dohodla s Červeným Hrádkem o podání  

individuální dotace na opravu povrchu cyklostezky CT 3 v jejich úseku. Svazek tedy nebude  

nositelem.  

Úsek Strašice – Těně by v tomto případě byl poslední úsek, který je v havarijním stavu. 

Bude pokračovat jednání s majiteli a KÚ na případné opravě povrchu. 

 

Manažerka informovala o probíhajících jednáních o studii singeltracků Ostrý kámen, na  

kterou svazek získal dotaci. Zhotovitel má studii hotovou, doplnil tam odstavné plochy pro  

parkování návštěvníků. Před možnou realizací požadují budoucí účastníci a majitelé pozemků  

jasně stanovit, kdo bude zodpovědný za provoz a kdo bude fyzicky tyto činnosti a provozní  

záležitosti vykonávat.  

 

Předseda potvrdil požadavek z minulého jednání nákup nového party stanu z rozpočtu svazku.  

Požádal manažerku o zajištění nákupu. 

 

Manažerka vznesla otázku, týkající se pořádání cyklovýletu. Důvodem je nízká návštěvnost  

této akce. Navrhuje, zda by nebylo lepší tuto akci pořádat vždy za nějakým účelem, tak jak to  

bývalo. Například při slavnostním otevření nového či opraveného úseku CT3. 

Předseda navrhl toto téma předložit na jednání sněmu. 

 

V 11.50 hod. předseda ukončil jednání. 

 

 

Zápis ze dne: 31.05.2022 

 

Zapsala: J. Švandrlíková  

Kontrola: Ing. L.Fišer 


