ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SVAZKU OBCÍ – REGION DOLNÍ BEROUNKA
(dále jen „zápis“)
Číslo
Den konání
Místo konání
Přítomní starostové

1/2019
14. 3. 2019
Restaurace Corso, Pod Lipami, Řevnice
Filip Kořínek, Tomáš Smrčka, Petr Hampl
Barbora Tesařová, Martin Hrdlička,
Svatava Biskupová, Tomáš Snopek
Markéta Simanová, Jana Svobodová
Lenka Nejedlíková
Petr Weber, místostarosta Karlštejna

Omluvení starostové
Neomluvení starostové
Hosté:

Počet občanů
Ověřovatelé zápisu

Ing. Arch. Zdeněk Ent – IPR
Miroslava Janičatová – Spolek sv. Ludmila
Radek Hanačík – MAS Karlštejnsko
Jiří Hudeček, místostarosta - Lety
0
Ing. Petr Hampl, Ing. Barbora Tesařová

Předsedající
Zapisovatel zápisu

Mgr. Filip Kořínek
Mgr. Filip Kořínek

1) Úvod - Zahájení veřejného zasedání Shromáždění starostů Svazku obcí –
Region Dolní Berounka
Předsedající zahájil shromáždění starostů ve 14:15 hodin. Přivítal všechny přítomné na 1.
letošním shromáždění starostů. Dále uvedl, že je přítomno je 10 zástupců Svazku obcí RDB a
tudíž je schůze usnášeníschopná.
Dále předseda navrhl termín dalšího jednání, a to na čtvrtek 30. května na OÚ Všenory. Bylo
odsouhlaseno většinou přítomných.
Předsedající navrhl jmenovat ověřovatelem dnešního zápisu Ing. Petra Hampla a Ing. Barboru
Tesařovou, zapisovatelem dnešního zápisu sebe.
Přítomní byli vyzváni, aby přednesli k návrhu námitky nebo připomínky. Žádné námitky ani
připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Svazku obcí - Region Dolní Berounka schvaluje ověřovatele zápisu
z dnešního Shromáždění starostů Ing. Petra Hampla a Ing. Barboru Tesařovou, zapisovatele
dnešního zápisu Mgr. Filipa Kořínka.
Výsledek hlasování:

PRO
PROTI

1

10

ZDRŽEL SE
Usnesení číslo 1/1/2019 bylo schváleno.

2) Projednání námitek a návrhů k zápisu z minulého Shromáždění starostů SO
- RDB
Předsedající vyzval přítomné k přednesení připomínek nebo námitek k zápisu z minulého
Shromáždění starostů 4/2018 z 6. 12. 2018. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Svazku obcí Region - Dolní Berounka schvaluje zápis z minulého
Shromáždění starostů konaného dne 6. 12. 2018
Výsledek hlasování:

PRO

10

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení číslo 2/1/2019 bylo schváleno.

3) Návrh programu Shromáždění starostů
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu shromáždění starostů Svazku obcí –
Region Dolní Berounka, který byl řádně vyvěšen na úředních deskách Obecních úřadů
členských obcí a na úřední desce Svazku obcí – Region Dolní Berounka.
Přítomní byli vyzváni, aby vznesli k předloženému návrhu a úpravám programu námitky či
připomínky. Přítomnými byly navrženy další tři body:
•
•
•

Spolek sv. Ludmila – prezentace činnosti a záměrů (Miroslava Janičatová)
MAS Karlštejnsko – prezentace činnosti a dotačních možností pro obce (Radek Hanačík)
Průvod krále Karla IV. – vyjádření podpory projektu ze strany svazku RDB (Petr Hampl)

Na programu Shromáždění starostů dne 14. 3. 2019 byly navrženy tyto body k projednání
(dodatečně navržené body jsou zvýrazněny podtržením.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

Úvod
Projednání námitek a návrhů k zápisu z minulého Shromáždění starostů SO RDB
Návrh programu Shromáždění starostů
IPR, představení a diskuze o příměstském parku Soutok a možnosti rozšíření dále proti
proudu Berounky (Ing. Arch. Zdeněk Ent)
Spolek sv. Ludmila – prezentace činnosti a záměrů (Miroslava Janičatová)
MAS Karlštejnsko – prezentace činnosti a dotačních možností pro obce (Radek Hanačík)
Průvod krále Karla IV. – vyjádření podpory projektu ze strany svazku RDB
Součinnost obcí při správě lesů v jejich vlastnictví
Společný zájem o zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích dopravně
bezpečnostním systémem s monitoringem dopravní situace

10. RDB – vize 2020
11. Různé

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Svazku obcí - Region Dolní Berounka schvaluje program dnešního
Shromáždění starostů včetně navržených změn.
Výsledek hlasování:

PRO

10

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení číslo 3/1/2019 bylo schváleno.

4) IPR, představení a diskuze o příměstském parku Soutok a možnosti rozšíření
dále proti proudu Berounky (Ing. Arch. Zdeněk Ent)
Ing. Arch. Zdeněk Ent, zastupující Institut pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy (IPR) prezentoval
projekt příměstského parku Soutok (www.iprpraha.cz/soutok), který vzniká ve spolupráci a
s podporou vedení hlavního města, městských částí na jižním okraji Prahy a města Černošice.
Jedná se o projekt, který chce danou oblast rozvíjet ve spolupráci a koordinaci zúčastněných
subjektů, a to s důrazem na její přírodní, rekreační a komunitní potenciál. Vzhledem k cennému
přírodnímu charakteru celého údolí Berounky a jeho přímé návaznosti na oblast soutoku
Berounky s Vltavou byla diskutována možnost rozšíření oblasti příměstského parku Soutok až
k městu Řevnice, případně ještě výše proti proudu Berounky.
Starosta Černošic uvedl, že projekt příměstského parku Soutok chápe nejen jako nástroj ochrany
zeleného pásu, který odděluje Černošice a potažmo Region Dolní Berounky od pražské městské
zástavby, ale také jako ideový rámec pro další rozvoj celého území s důrazem především na
přírodní, rekreační, estetickou a rezidenční hodnotu území.
Ing. Ent vyzval přítomné starosty k přímé komunikaci v otázkách rozvoje území, dle potřeby.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Svazku obcí - Region Dolní Berounka bere na vědomí informaci
ohledně zřízení příměstského parku Soutok a možnosti jeho rozšíření dále proti toku
Berounky.
Výsledek hlasování:

PRO

10

PROTI
ZDRŽEL SE

Usnesení číslo 4/1/2019 bylo schváleno.

Po projednání tohoto bodu, cca v 15:15, se z jednání omluvil starosta H. Třebaně a počet
přítomných starostů se tím změnil na 9.
3

5) Prezentace činnosti Spolku Svatá Ludmila a projednání Smlouvy o
poskytnutí dotace na rok 2019 - Svatá Ludmila 1100 let, z.s.
Paní Miroslava Janičatová prezentovala aktuální činnost Spolku sv. Ludmila 1100 let, z.s.:
- na státní úrovni usiluje o vyhlášení Roku svaté Ludmily na rok výročí 2021. Čekají je
workshopy v Poslanecké sněmovně a v Senátu.
- spolek získal záštitu České biskupské konference, stejně tak ČBK vyjádřilo podporu při
uspořádání národní ekumenické poutě, plánované na Tetín v roce 2021. Budou potřebovat
podporu ale i okolních obcí.
- klíčové aktivity v roce výročí - národní výstava v Anežském klášteře (NG), mezinárodní
konference na půdě UK, ekumenická pouť na Tetín, workshopy v regionech (od mateřských
škol po střední), aktivity na půdě Senátu, akce České filharmonie, atp.
- v Regionu Dolní Berounka v letošním roce znovu plánují zapojení se do Průvodu vévody
Bavorského a usilují o prodloužení stezky svaté Ludmily - ze Srbska, přes Svatý Jan pod Skalou,
do Loděnice
- spolek nabízí možnost přednášky, panelové výstavy a spolupráci s projektovou manažerkou
spolku i další součinnost na svatoludmilských aktivitách v obcích Regionu Dolní Berounka
(kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Janičatová, www.svataludmila.cz)
- spolek spolupracuje se Střední školou kamenickou a sochařskou v Hořicích na výrobě soch
svaté Ludmily. Eviduje cca 10 míst se zájmem o sochy, které se budou umisťovat do měst a
obcí. V případě zájmu o tuto aktivitu, kontaktujte projektovou manažerku spolku.
Spolek Sv. Ludmila požádal svazek obcí RDB o příspěvek na svoji další činnost v roce 2019, a
to ve stejné výši jako v minulém roce, tedy 60 000 Kč. S touto částkou je počítáno v rozpočtu
svazku RDB pro letošní rok (společně s 5000 Kč na členský poplatek RDB ve Spolku Sv.
Ludmily).
Zástupce Spolku předložil vyúčtování příspěvku z minulého roku.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Svazku obcí Region Dolní Berounka schvaluje znění „Smlouvy o
poskytnutí dotace na rok 2019 - Svatá Ludmila 1100 let, z.s.“, kterým se poskytuje Spolku Sv.
Ludmila 1100 let, z.s., dar ve výši 60 000 Kč, a pověřuje předsedu Svazku obcí Region Dolní
Berounka p. Petra Webera podepsáním této smlouvy.
Výsledek hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

Usnesení číslo 9/1/2019 bylo schváleno.
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6) Prezentace činnosti MAS Karlštejnsko – pan Radek Hanačík
Proběhla prezentace činnosti a možností MAS Karlštejnsko. Pan Hanačík informoval mimo jiné
o financování provozních výdajů MAS Karlštejnsko a návrhu, aby členské obce (resp. obce
v území pokrývaném touto MAS) přispívaly částkou 25 Kč na trvale hlášeného obyvatele. (Další
členové, spolky apod., by měli přispívat částkou 1000 Kč za rok.)
Několik členů svazku vyzvalo pana Hanačíka, aby MAS Karlštejnsko zvýšila transparentnost
v poskytování informací o svém financování a aby příspěvky obcí byly vázány na dotační
prostředky, které od MAS Karlštejnsko získají pro své projekty. Některé obce odmítají platit
členské příspěvky, zejména pokud nejsou členy MAS Karlštejnsko.
K tomuto nebylo navrženo žádné usnesení.

7) Podpora Průvodu Karla IV.
Podpora Průvodu Karla IV. s korunovačními klenoty.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Města, obce a městys sdružené ve Svazku obcí - Regionu Dolní Berounka vyjadřují tímto
podporu a přímo či nepřímo podporují akci průvod Karla IV. s korunovačními klenoty z
Radotína na Karlštejn, pořádanou již 6. rokem městem Dobřichovice ve spolupráci s
městskými částmi Radotín a Zbraslav, obcemi Regionu dolní Berounka a městy Beroun a
Králův Dvůr, za finanční podpory Středočeského kraje.
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI
ZDRŽEL SE
Usnesení číslo 8/1/2019 bylo schváleno.

8) Součinnost obcí při správě lesů v jejich vlastnictví
Starosta Dobřichovic, Petr Hampl, informoval o odborných doporučeních, aby obce postupovaly
koordinovaně při správě svých lesů, ideálně s využitím stejného lesního hospodáře. Vzhledem
k ukončení činnosti dosavadního odborného lesního hospodáře pro město Dobřichovice požádal
starosta Dobřichovic o případná doporučení osvědčených poskytovatelů z okolních obcí.
K tomuto bodu nebylo navrženo žádné usnesení.
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9) Společný zájem o zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích dopravně
bezpečnostním systémem s monitoringem dopravní situace
Proběhla diskuze k problematice narůstající dopravy, možnostem využití radarového měření,
výhledové možnosti stavby nového spojení z Řevnic na pražský okruh aj. Přítomní se shodli, že
automobilová doprava je důležitým tématem pro další jednání a spolupráci, které by mělo být
také začleněno do budoucí strategie svazku (viz následující bod jednání).
K tomuto bodu nebylo navrženo žádné usnesení.

10) RDB – vize 2025
Přítomní navrhli vizi směrovat na rok 2025 (původní návrh byl 2020) a dále diskutovali o
tématech, která považují za strategicky důležitá pro budoucí rozvoj našeho regionu a která by
měly členské obce řešit ve vzájemné koordinaci. Současně se přítomní starostové dohodli, že
tento bod bude znovu zařazen na příští jednání svazku, aby byl projednán za přítomnosti
předsedy svazku. Dosud navržená (a ostatními neformálně odsouhlasená) témata pro
rozpracování ve strategii svazku jsou:
•
•
•
•
•
•
•

Autodoprava
Koordinace územního rozvoje na meziobecní úrovni
Společná správa přírodního území údolí Berounky (návaznost na příměstský park
Soutok)
Odpady
Železnice
Koncept „Smart city“ – např. sdílené služby (elektrokola aj)
Cyklodoprava – dobudování cyklostezek Praha Beroun (Černošice, Řevnice-Karlštejn,
Řevnice – Lety – Dobřichovice (pravá strana Berounky))

11) Různé
Starosta Řevnic, Tomáš Smrčka, podal informace o průběhu výběrového řízení na svoz a
zpracování odpadů. K dnešnímu dni nebyly podány žádné žádosti o dodatečné informace.
V úterý 19. března v 10 hod. by měla hodnotící komise otevřít a vyhodnotit doručené nabídky.
Pan starosta Smrčka požádal zúčastněné obce o jmenování svých zástupců do hodnotící komise
(tato věc bude dále řešena v přímé komunikaci obcí, nejedná se o aktivitu pod hlavičkou
svazku.)
Starostové se vzájemně informovali o uzavírkách důležitých komunikací v nejbližším období:
Mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní bude uzavírka od 25.3. do 7.7.
V Černošicích bude uzavřena krajská silnice od 1.4. do 31.8. – bude platit zákaz vjezdu pro
nákladní dopravu, osobní doprava bude uvnitř města vedena objízdnými trasami
Mezi Zadní Třebaní a Svinařemi bude uzavírka silnice od 1.4., délka až 5 měsíců
Tetín bude neprůjezdný směrem na Srbsko v období 15.5. – 30.6.
6

V Dobřichovicích – oprava a s tím uzavírka Tyršovy ulice kolem nádraží směrem na Všenory je
plánována na léto, bude upřesněno na květnovém shromáždění.

10) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast na dnešním Shromáždění starostů SO RDB a
ukončil jednání v cca 16:30 hod.

Zapsal:

...................................
Mgr. Filip Kořínek, v.r.

…………………..
Mgr. Filip Kořínek v. r.
Místopředseda Svazku obcí
Region Dolní Berounka

Ověřovatelé:
………………………
Ing. Petr Hampl, v.r.
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…………………………….
Ing. Barbora Tesařová v.r.

