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

Omluvení starostové
Neomluvení starostové
Hosté:
Počet občanů
Ověřovatelé zápisu
Předsedající
Zapisovatel zápisu

2/2019
6. 6. 2019
Obecní úřad Všenory
Filip Kořínek, Tomáš Smrčka, Barbora
Tesařová, Tomáš Snopek, Markéta
Simanová, Jana Svobodová, Lenka
Nejedlíková, Jaroslav Bastl, Petr Weber
Petr Hampl, Martin Hrdlička
0

0
0
Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Lenka Nejedlíková
PhDr. Petr Weber
PhDr. Petr Weber

1) Úvod - Zahájení veřejného zasedání Shromáždění starostů Svazku obcí –
Region Dolní Berounka
Předsedající zahájil shromáždění starostů ve 16:00 hodin. Přivítal všechny přítomné na 2. letošním
shromáždění starostů. Dále uvedl, že je přítomno 9 zástupců Svazku obcí RDB a tudíž je schůze
usnášeníschopná.
Dále předseda navrhl termín dalšího jednání, a to na čtvrtek 5. září 2019 od 14.00 v Letech (Srub).
Bylo odsouhlaseno většinou přítomných.
Předsedající navrhl jmenovat ověřovatelem dnešního zápisu Ing. Tomáše Smrčku a Ing. Lenku
Nejedlíkovou, 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:
1

Shromáždění starostů Svazku obcí - Region Dolní Berounka schvaluje ověřovatele zápisu ze
Shromáždění starostů 6.6.2019 Ing. Tomáše Smrčku a Ing. Lenku Nejedlíkovou, zapisovatele
dnešního zápisu PhDr. Petra Webera.
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 1/2/2019 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 1/2019 z 14. 3. 2019. 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 14. 3. 2019.
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 2/2/2019 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 byl navržen další bod k projednání:
•

Projednání a schválení znění „Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 na Královský
průvod městu Dobřichovice“ (Petr Weber)

Na programu Shromáždění starostů dne 6.6. 2019 byly navrženy tyto body k projednání
(dodatečně navržené body jsou zvýrazněny podtržením):
1.
2.
3.
4.

2

Úvod
Projednání námitek a návrhů k zápisu z minulého Shromáždění starostů SO RDB
Návrh programu Shromáždění starostů
Účetní závěrka, Závěrečný účet a výsledek auditu za rok 2019

5. Projednání a schválení znění „Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 na Královský
průvod městu Dobřichovice“
6. RDB – vize 2025 – rozpracování jednotlivých oblastí strategie
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr

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

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 3/2/2019 bylo schváleno.

4) Účetní závěrka, Závěrečný účet s výsledek auditu za rok 2018
Předsedající seznámil přítomné s předloženou „Účetní závěrkou, Závěrečným účtem a výsledkem
auditu za rok 2018. Materiály byly rozeslány starostům obcí předem k prostudování e-mailem.
Tyto materiály byly řádně vyvěšeny na úřední desce SO RDB a úředních deskách jeho členských
obcí.
Přítomní byli vyzvání, 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
a, schvaluje bez výhrad:
1, Účetní závěrku za rok 2018
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

2, Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2018 bez výhrad
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

b, bere na vědomí výsledek auditu za rok 2018 ve znění „bez závad“
Usnesení číslo 4/2/2019 bylo schváleno.
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5) Projednání a schválení znění Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 na
Královský průvod městu Dobřichovice
Předsedající seznámil přítomné se zněním smlouvy o poskytnutí dotace, na jejímž základě SO
RDB daruje městu Dobřichovice, pořadateli Královského průvodu (největší společné kulturní
akce na území SO RDB) 150 000 Kč. S poskytnutím této dotace je počítání v rozpočtu SO RDB
na rok 2019 schváleném 6.12.2018 a je v souladu s podporou této akce ze strany SO RDB
schválené Usnesením 8/1/2019 ze 14.3.2019.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Svazku obcí Region Dolní Berounka schvaluje znění „Smlouvy o
poskytnutí dotace na rok 2019 na Královský průvod“, kterým se poskytuje městu Dobřichovice
dar ve výši 150 000 Kč, a pověřuje předsedu Svazku obcí Region Dolní Berounka p. Petra
Webera podepsáním této smlouvy.
Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 5/2/2019 bylo schváleno.

6) RDB – vize 2025 – rozpracování jednotlivých oblastí strategie
Přítomní potvrdili záměr vytvořit společnou vizi do roku 2025 a zároveň potvrdili témata, 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, kde bude domluven formát práce na jednotlivých níže zmíněných
tématech. Dosud navržená témata pro rozpracování ve strategii svazku jsou:
•
•
•
•
•
•
•

Dopravní strategie
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))

7) Různé
Vzhledem k povětrnostní situaci, kdy v důsledku bouře a přívalových dešťů bylo nuceno několik starostů
urgentně opustit jednání a přemístit se do své obce, byla sekce „různé“ přiměřeně zkrácena

8) Různé
4

Vzhledem k povětrnostní situaci, kdy v důsledku bouře a přívalových dešťů bylo nuceno několik starostů
urgentně opustit jednání a přemístit se do své obce, byla sekce „diskuze“ přiměřeně zkrácena

9) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast na dnešním Shromáždění starostů SO RDB a ukončil
jednání v cca 17:40 hod.

Zapsal:

...................................
PhDr. Petr Weber, v.r.

…………………..
PhDr. Petr Weber, v.r.
Předseda Svazku obcí
Region Dolní Berounka

Ověřovatelé:
………………………
Ing. Tomás Smrčka, v.r.
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…………………………….
Ing. Lenka Nejedlíková v.r.

