Zápis ze zasedání Svazku obcí – Region Dolní Berounka konaného
dne 18. 12. 2014 v zasedací místnosti MÚ Řevnice

Datum: 18. 12. 2014

Přítomni: viz prezenční listina

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

Zahájení
Schválení programu
Povodňové dotace
Diskuze o odpadovém hospodářství
Volba nového předsedy regionu
Schválení rozpočtu na rok 2015
Schválení inventurní komise
Různé

1) Zahájení
Starosta Řevnic Ing. Tomáš Smrčka přivítal přítomné. Předseda svazku seznámil starosty s programem
jednání. Jmenoval ověřovatele zápisu Ing. Petra Hampla a Ing. Marii Sommerovou. Ověřovatelé byli
schváleni všemi hlasy.
2) schválení programu
Program byl schválen všemi hlasy.

3) Povodňové dotace, informace náměstka hejtmana středočeského kraje
Na zasedání se dostavily Lenka Svobodová a Jiřina Kohoutová a informovaly přítomné o zřízení
povodňového fondu Středočeského kraje. Dále byl na zasedání přítomen za Povodí Vltavy Ing.
Jaroslav Beneš, vedoucí CHKO Český kras Ing. Michal Slezák a zástupce MČ Praha – Lipence Michal
Popek (602166602). V diskuzi zaznělo, že je třeba povodňovou situaci na dolním toku Berounky řešit
společně, neboť realizovaná protipovodňová opatření v jednotlivých obcích mají vliv i na další obce.

Dále zaznělo, že je třeba řešit povodňovou problematiku komplexně a to včetně přítoků Berounky a
poldrů. V souvislosti s uvažovanou žádostí o dotaci na studii protipovodňových opatření zazněla
potřeba zajistit firmu, která zpracuje žádost o dotaci a její administraci. Dále bude třeba realizovat
výběrové řízení na zpracovatele studie. Při výběru dodavatele nabízí spolupráci Povodí Vltavy.

Usnesení.
Shromáždění starostů bere na vědomí informaci o zřízení povodňového fondu Středočeského kraje.
Shromáždění starostů ukládá Ing. Vladimírovi Glaserovi zjistit podrobnosti o možnosti získání dotace
na protipovodňová opatření do termínu 8. 1. 2015.
Schváleno všemi hlasy.

4) Diskuze o odpadovém hospodářství
Na jednání se dostavila Ing.Kateřina Půlpánová (Eko-kom) a pan Ing.Vilém Žák,který přítomné
seznámil s problematikou odpadového hospodářství ve Středočeském kraji.

Usnesení.
Shromáždění starostů bere informaci na vědomí.
Schváleno všemi hlasy.

5) Volba nového předsedy regionu
Protože nikdo z přítomných nenavrhl kandidáta na předsedu RDB, bylo dojednáno, že se volba
předsedy přesune na příští zasedání. Do příštího zasedání regionu bude vykonávat funkci předsedy
Libor Kvasnička, stávající předseda.
Usnesení.
Shromáždění starostů přesouvá tento bod na příští zasedání RDB. Do té doby bude vykonávat funkci
předsedy Libor Kvasnička, stávající předseda.
Schváleno všemi hlasy.

6) Schválení rozpočtu na rok 2015
Paní Biskupová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2015.
U tohoto bodu se diskutovalo o tom, zda by nebylo levnější objednat kontrolu hospodaření na
Odboru kontroly Středočeského kraje. Předseda RDB informoval přítomné, že paní Biskupová, která
v tuto chvíli vede účetnictví regionu, chce kvůli pracovnímu vytížení tuto činnost ukončit. V takovéto
situaci nepovažuje za moudré měnit auditorku, která tuto činnost vykonává pro region již delší dobu
a je tudíž seznámena s problematikou chodu regionu.

Usnesení.
Shromáždění starostů schvaluje rozpočet svazku na rok 2015. Rozpočet je ve výši 242 000 Kč na
straně příjmů a 308 000 Kč na straně výdajů. Rozpočet je schodkový, schodek bude kryt finančními
prostředky uloženými na běžných účtech Svazku obcí Region Dolní Berounka.
Devět hlasů pro, jeden se zdržel.
Bod je schválen.
Jednání opustil Mgr. Filip Kořínek.

7) Schválení inventurní komise

Shromáždění starostů jmenuje inventurní komisi ve složení: předseda Ing. Vnislav Konvalinka, Ing.
Barbora Tesařová, Markéta Hejnová.
Schváleno všemi hlasy.

8) Různé
Informace paní Biskupové o záměru ukončit smlouvu na vedení účetnictví RDB
Informace o počtu obcí, které schválily stanovy RDB (schváleno mají obce Lety, Černošice, Srbsko,
Hlásná Třebaň, Karlík, Řevnice)
Informace o ukončení udržitelnosti projektu „cyklostezka Dobřichovice, Lety, Řevnice“,
a z toho vyplývajícího záměru převést majetek na dotčené obce.
Usnesení.
Shromáždění starostů vzalo informace na vědomí
Shromáždění starostů ukládá předsedovi svolat schůzku starostů obcí Dobřichovice, Lety a Řevnice, a
připravit s nimi návrh na převod cyklostezky.

Schváleno všemi hlasy.

Příští jednání se uskuteční dne . . 2015 v 15:00 hodin v
Zapsal: Libor Kvasnička.

Ověřovatelé:

Ing. Petr Hampl

Ing. Marie Sommerová

Libor Kvasnička
předseda RDB

