Zápis ze zasedání Svazku obcí – Region Dolní Berounka konaného
dne 26. 03. 2015 v zasedací místnosti MÚ Řevnice

Datum: 26. 03. 2015

Přítomni: viz prezenční listina

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Schválení programu
Oznámení stávajícího předsedy o záměru ukončit činnost
Volba místopředsedů
Diskuze o odpadovém hospodářství
Meziobecní spolupráce
Rozpočtové opatření č.1/2014
Smlouva s Auditorkou Ing. Ludmilou Hůlovou, MBA
Královský průvod
Různé

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

3) Oznámení stávajícího předsedy o záměru ukončit činnost
Stávající předseda RDB, Libor Kvasnička oznámil přítomným, že se rozhodl rezignovat na funkci
předsedy. Vladimír Kabát mail. kabat.vladimir@seznam.cz, tel. 602 702 968, oznámil záměr
kandidovat na funkci předsedy regionu. Volba předsedy regionu proběhne na příštím zasedání.
Důvodem je záměr hlasovat o předsedovi podle nových stanov (ke schválení stanov je ještě třeba
jejich schválení zastupitelstvem Dobřichovic). Dále bylo v této souvislosti dojednáno, že starostové
jednotlivých obcí zašlou do příštího zasedání svazku podněty na doplnění strategického plánu RDB a
nápady týkající se dalšího směřování RDB. Cílem je aktualizovat strategický plán svazku a vytýčit úkoly
a směrování svazku v tomto volebním období.

Usnesení.
Shromáždění starostů bere informaci předsedy o jeho rezignaci na vědomí s tím, že bude zastávat
funkci do doby zvolení nového předsedy.
Schváleno všemi hlasy.

4) Volba místopředsedů
V návaznosti na předchozí bod se shromáždění starostů rozhodlo přesunout volbu místopředsedů na
příští zasedání svazku.

Usnesení.
Shromáždění starostů přesouvá volbu místopředsedů na příští zasedání RDB
Schváleno všemi hlasy.

5) Diskuze o odpadovém hospodářství
Předseda svazku informoval přítomné o rozhovoru s Ing. Marií Stáňovou, (tel. 257 280 837) vedoucí
oddělení nakládání s odpady Středočeského kraje (viz úkol z minulého zasedání svazku). Z rozhovoru
vyplynulo, že do měsíce by měla být svolána schůzka se starosty, týkající se problematiky odpadů,
navazující na již dříve projednávanou tématiku. Do pracovní skupiny, která řeší problematiku odpadů,
je stále možné se přihlásit. Dále Ing. Stáňová zmínila záměr vedení kraje podpořit obce při výstavbě
překladišť. Dále předseda informoval o účasti na schůzce obcí, které mají zájem společně vysoutěžit
zajištění svozu odpadů. Jedná se o obce Hlásná Třebaň, Řevnice, Lety, Všenory, Černolice, Líšnice. Pro
svazek bude zajímavé na kolik se těmto obcím podaří najít společné zadání a jak se celá soutěž vydaří.
Společné soutěže více obcí na zajištění svozu odpadu, se jeví do budoucna jako vhodné i přes jejich
složitost. Pokud se zmíněným obcím soutěž vydaří, a ostatní obce budou uvažovat o podobné cestě,
je třeba do budoucna pracovat s termíny smluv.

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

6) Meziobecní spolupráce
Jednání RDB se zúčastnil Ing. Černý a pan Pokorný. Oba informovali přítomné o přípravě dokumentů,
které budou výstupem z projektu meziobecní spolupráce a vyzvali všechny starosty k účasti na
setkání dne 30.4. na krajském úřadě, kde budou závěry projektu prezentovány, případně na
závěrečné úpravě dokumentů.

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

7) Rozpočtové opatření č.1/2014
Komentář:
Projekt Cyklodoprava Černošice měl být vyúčtován do konce prosince 2013. Proto s ním už rozpočet
na rok 2014 nepočítal. Vše se ale protáhlo, na účtu k 31. 12. 2013 zůstaly finanční prostředky z ROPu
a zálohy města Černošice a vyúčtovávalo se až v roce 2014. Z tohoto důvodu se upravuje rozpočet
v příjmech – příjem od ROP
-

840 tis.Kč, vrácení záloh městu Černošice 570 tis. Kč., ve výdajích: zaplacení faktur
cyklodoprava 1 200 tis.Kč, jednorázové nájemné 28tis.Kč.
Dále došlo k úpravě v pojistném – opravy zastávek + 70 tis Kč. (oproti tomu je v příjmech pojistné
plnění) - projekt Zastávky Karlštejnsko a Zastávky 2012.
Na straně 4. Výkazu Fin 2-12, který přikládám je počáteční stav na běžných účtech k 1.1.2014 = 2 461
tis.Kč a zůstatek k 31.12.2014 = 1 571 tis.Kč.

Shromáždění starostů schvaluje RO č.1/2014, RO je nedílnou součástí zápisu.
Schváleno všemi hlasy.

8) Smlouva s auditorkou Ing. Ludmilou Hůlovou, MBA
Předseda předložil starostům návrh smlouvy s auditorkou Ing. Ludmilou Hůlovou, MBA, která
doposud zajišťovala RDB audity. V diskuzi se projednávalo, zda by nebylo vhodnější zadat kontrolu
hospodaření pracovníkům krajského úřadu. Nakonec se přítomní domluvili, že počkají s konečným
rozhodnutím na příští zasedání RDB.
Shromáždění starostů přesouvá tento bod na příští zasedání RDB

Schváleno všemi hlasy.

9) Královský průvod
Ing. Petr Hampl informoval přítomné o tom, že Královský průvod bude i letos pořádat město
Dobřichovice ve spolupráci se skupinou historického šermu Alotria. Organizaci bude mít na starosti
pan Kutílek. Odhad nákladů na pořádání průvodu je cca 500 – 550 tis. Kč. Pan Hampl seznámil
přítomné s dílčími položkami rozpočtu. Finálně zpracovaný rozpočet ještě zašle. Shromáždění
starostů se rozhodlo tuto akci podpořit částkou 100 000 Kč, protože tato dlouhodobě pořádaná akce
je přínosem pro celý region.

Shromáždění starostů schvaluje příspěvek ve výši 100 000 Kč městu Dobřichovice, na pořádání
Královského průvodu. Shromáždění starostů ukládá předsedovi zapracovat tuto částku do
rozpočtového opatření.
Schváleno všemi hlasy.

10) Různé
Ing. Martin Hrdlička,starosta Tetína seznámil přítomné se záměrem obce Tetín pořádat při příležitosti
1100 let od zavraždění Sv. Ludmily.Snaha Tetína je to pojmout nadregionálně a jako církevní akci
s přesahem. V tuto chvíli je připravena základní představa resp. koncept, který Tetín rozešle. Tetín by
byl rád, aby se i RDB zapojil, protože by byla škoda,aby takováto akce RDB minula.
Starosta Tetína dále zopakoval nabídku na možnost skládkování výkopové zeminy v Modrém lomu na
Tetíně za velmi příznivé ceny. Kontaktní osobou je jednatel odpovědné společnosti Modrý lom Damil
sro Ing.Michal Hejna( michal.hejna@post.cz, 602 284 700)
Úkol pro předsedu svolat schůzku starostů obcí Dobřichovice, Lety a Řevnice, a připravit s nimi návrh
na převod cyklostezky zatím trvá, čekáme na schválení nových stanov.

Usnesení.
Shromáždění starostů vzalo informace na vědomí

Schváleno všemi hlasy.

Příští jednání se uskuteční dne 14. 5 . 2015 v 14:00 hodin v budově OÚ Karlštejn
Zapsal: Libor Kvasnička.

Ověřovatelé:

Ing. Tomáš Smrčka

Libor Kvasnička
předseda RDB

Ing. Marie Sommerová

