Zápis ze zasedání Svazku obcí – Region Dolní Berounka konaného
dne 9. 10. 2014 v zasedací místnosti MÚ Řevnice

Datum: 9. 10. 2014

Přítomni: viz prezenční listina

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

Zahájení
Schválení programu
Schválení stanov
Snížení ročních příspěvků obcí
Propagace regionu
Různé

1) Zahájení
Starosta Řevnic Libor Kvasnička přivítal přítomné. Předseda svazku seznámil starosty s programem
jednání. Jmenoval ověřovatele zápisu Mgr Filip Kořínek a Ing. Barbora Tesařová. Ověřovatelé byli
schváleni všemi hlasy.
2) schválení programu
Program byl schválen všemi hlasy.

3) Schválení stanov
Na zasedání byl přítomen JUDr Jiří Konečný, který zodpověděl dotazy týkající se změny stanov a
zapracoval do stanov nové připomínky. Na zasedání bylo dojednáno, že stanovy budou schváleny
zastupitelstvy členských obcí.
Usnesení.

Shromáždění starostů schvaluje nové znění stanov. Stanovy budou schváleny zastupitelstvy členských
obcí.
Schváleno všemi hlasy.

4) Snížení ročních příspěvků obcí
Vzhledem k tomu, že RDB v tuto chvíli v tuto chvíli nespotřebovává na svůj provoz vybrané členské
příspěvky a vytváří tak rezervu, navrhl Mgr Filip Kořínek snížení ročních příspěvků na polovinu. Ze
současných 22 Kč za obyvatele na 11 Kč za obyvatele členské obce.
Usnesení.
Shromáždění starostů schvaluje snížení členských příspěvků na další roky na částku 11 Kč za jednoho
obyvatele členské obce.
Schváleno všemi hlasy.

5) Propagace regionu
Na zasedání se dostavil Petr Zemanec, který přítomné seznámil s nabídkou firmy ADJUST ART, spol.
sro. o. K této nabídce se zasedání vrátí v dalším volebním období.
Usnesení.
Shromáždění starostů bere informaci na vědomí
Schváleno všemi hlasy.

6)Různé
Ing. Barbora Tesařová informovala přítomné, že se na ní obracejí občané s problematikou vypovídání
smluv od pojišťoven v souvislosti s vytvořením nových povodňových map Asociací pojišťoven. Tyto
mapy však vykazují na mnoha místech v Letech nesmyslné úrovně povodňových rizik.
Podle zástupců pojišťovny Alianz, povodňové mapy zohledňují protipovodňové zábrany, nicméně
výpověď pojištění z důvodu povodňových rizik dostali i občané, kteří mají po desetiletí nemovitosti za
protipovodňovou hrází, která odolá povodni Q50. Obec vydává pro občany potvrzení, že v 50. letech
byla tato hráz vybudována a odolala všem povodním do úrovně povodně v 1981 i 2013, překonána
byla pouze jednou, a to v 2002. Změna v povodňových mapách z letošního září má vliv na to, zda jsou
nemovitosti pojistitelné či nikoli. Dále má vliv na výši pojistného, které občané ve zmíněných
lokalitách platí.

Tato změna povodňových map vedla ke zhoršení pojistných podmínek především v řadě oblastí kolem
Berounky, což se týká Černošic a Dobřichovic, kde stále, podle asociace pojišťoven, chybí
protipovodňové zábrany.

Libor Kvasnička seznámil přítomné se zněním dopisu z Ministerstva dopravy, který odpovídá na dopis
RDB, týkající se vysokorychlostní trati.
Usnesení.
Shromáždění starostů vzalo informace na vědomí
Schváleno všemi hlasy.

Příští jednání se uskuteční dne 18.12. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Řevnice
Zapsal: Libor Kvasnička.

Ověřovatelé:

Mgr. Filip Kořínek

Libor Kvasnička
předseda RDB

Ing. Barbora Tesařová

