ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SVAZKU OBCÍ – REGION DOLNÍ BEROUNKA
(dále jen „zápis“)

Omluvení starostové
Neomluvení starostové
Hosté:
Počet občanů
Ověřovatelé zápisu

1/2020
5.3.2020
MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice
F.Kořínek, B. Tesařová, P. Hampl, T. Snopek,
L. Nejedlíková, S. Biskupová, A. Čermáková,
J. Svobodová, P. Weber
M. Hrdlička, M. Simanová

0
T. Snopek, B. Tesařová

Předsedající
Zapisovatel zápisu

P. Weber
P. Weber

Číslo
Den konání
Místo konání
Přítomní starostové

1) Úvod - Zahájení veřejného zasedání Shromáždění starostů Svazku obcí –
Region Dolní Berounka
Předsedající zahájil shromáždění starostů v 14.00 hodin. Přivítal všechny přítomné na 1. letošním shromáždění starostů. Dále uvedl, že je přítomno 9 zástupců Svazku obcí RDB a tudíž je
schůze usnášeníschopná.
Dále předseda oznámil termín dalšího jednání, a to na 7.4.2020 od 14.00 hod. v Zadní Třebani
Předsedající navrhl jmenovat ověřovatele dnešního zápisu T. Snopka a B. Tesařovou, zapisovatele dnešního zápisu P.Webera.
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 Tomáše Snopka a Barboru Tesařovou, zapisovatele
dnešního zápisu Petra Webera.
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Výsledek hlasování:

Usnesení číslo 1/1/2020 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 4/2019 z 4.12.2019.
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 4.12.2019.
Výsledek hlasování:
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Usnesení číslo 2/1/2020 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/městských
úřadů členských obcí a na úřední desce Svazku obcí – Region Dolní Berounka.
Na programu Shromáždění starostů dne 5.3.2020 jsou tyto body k projednání:
1. Úvod
2. Projednání námitek a návrhů k zápisu z minulého Shromáždění starostů SO RDB
3. Návrh programu Shromáždění starostů
4. Projednání návrhu memoranda o spolupráci – studie zpracování BRKO pro 3 svazky obcí
5. Projednání dotace pro spolek Svatá Ludmila 1100, z.s. na rok 2020
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr
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Přítomní byli vyzváni, aby vznesli k předloženému návrhu a úpravám programu námitky či
připomínky. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Svazku obcí - Region Dolní Berounka schvaluje program dnešního
Shromáždění starostů včetně navržených změn.
Výsledek hlasování:
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Usnesení číslo 3/1/2020 bylo schváleno.

4) Projednání návrhu memoranda o spolupráci – studie zpracování BRKO pro
3 svazky obcí
V rámci rozpravy k tomuto bodu informoval F. Kořínek přítomné starosty o historii spolupráce
s Martinem Schwarzem. Následně jednotliví starostové zmínili své zkušenosti se zpracováním
bioodpadu (kompostéry, štěpkování v Letech a v Srbsku – S. Biskupová detailně popsala
mechanismus štěpkování v Srbsku – možnost objednání štěpkovače s obsluhou za poplatek,
který slouží na pokrytí nákladů na PHM). Obecně je třeba šířit mezi občany informace spojené s
efektivním využitím bioodpadu. F. Kořínek ještě zmínil sběr dat pro účely studie s nakládáním
BRKO, všechny obce poskytly data, některé údaje však bude třeba překontrolovat. O dalším
postupu budou obce RDB informovány.
Přítomní starostové si následně vyměnili své poznatky ohledně přidání dodatečných kapacit při
svozu plastů, F. Kořínek se dotázal ostatních přítomných, zda-li dochází při navyšování kapacit
také k navyšování cen – T. Snopek, P. Hampl a B. Tesařová konstatovali, že podobnou
problematiku v minulosti řešili bez dopadu na cenu svozu.

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Svazku obcí - Region Dolní Berounka schvaluje návrh memoranda
o spolupráci – studie zpracování BRKO pro 3 svazky obcí (RDB, Mníšecko a Novoknínsko)
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Výsledek hlasování:
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Usnesení číslo 4/1/2020 bylo schváleno.

5) Projednání dotace pro spolek Svatá Ludmila 1100 let, z.s. na rok 2020
Předsedající informoval přítomné o obdržení žádosti o udělení dotace ve výši 60,000,- Kč pro spolek Svatá Ludmila 1100 let, z.s. na rok 2020. Tato dotace je spolku udělována SO RDB opakovaně, vyúčtování
dotace vždy probíhá řádně, s udělením dotace na rok 2020 je počítáno ve schváleném rozpočtu SO RDB
na rok 2020.

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Svazku obcí Region - Dolní Berounka schvaluje poskytnutí dotace ve
výši 60.000,- Kč spolku Svatá Ludmila 1100 let, z.s. na rok 2020 a pověřuje předsedu SO RDB
Petra Webera podpisem smlouvy o poskytnutí dotace s výše jmenovaným spolkem.
Výsledek hlasování:
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Usnesení číslo 5/1/2020 bylo schváleno.

6) Různé
V sekci různé byla zmíněna následující témata:
 Uzavírky a výluky:
o F. Kořínek zmínil uzavírku průjezdu MČ Praha-Radotín v souvislosti s optimalizací
trati a dále pak uzavírky (od 9.3.) na komunikacích mezi Třebotovem a Chýnicí (pol.
března – květen) a opravu silničního mostku v Chotči – detailní informace o zmíněných uzavírkách je možné vyhledat na webu Černošic
o B. Tesařová informovala přítomné starosty o omezení provozu na komunikaci
II/116 z Let směrem na Rovina, Mořinku atd. – omezení v průběhu dubna
o P. Weber zmínil opravy mostu na komunikaci 11619 v Karlštejně od dubna do září
2020
o P. Weber požádal Ing. Krošláka ze Správy železnic, s.o. o aktuální informace ohledně
plánovaných výluk na trati Praha-Smíchov – Beroun spojených s optimalizací této
trati. Jakmile budou informace k dispozici, budou rozeslány starostům obcí sdružených v RDB
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Královský průvod 2020 – P. Hampl informoval přítomné o situaci příprav letošního ročníku
Královského průvodu. Vzhledem k nedostatečnému financování (zatím se podařilo zajistit
500 tis. Kč od Středočeského kraje) bude v letošním roce realizována „bavorská“ větev
průvodu s primárním zapojením Králova Dvora, Berouna, Tetína, Srbska a Karlštejna.
Občané a představitelé obcí ležících mezi Karlštejnem a Černošicemi se samozřejmě mohou
do průvodu zapojit, logistika bude zajištěna. V roce 2021 je plánován návrat k většímu
rozsahu této akce s případnou mezinárodní účastí (i v souvislosti se slavnostmi sv. Ludmily).
Kulturní a společenské události v oblasti RDB
o 16.5. Dobřichovický půlmaraton – P. Hampl zmínil dopad na sousední obce
v souvislosti s pořádáním této akce
o 30.5. Veterání pod zámkem – setkání historických vozů pod dobřichovickým
zámkem
o 28. 3. Slavnosti Morany – P. Hampl zmínil problémy s pořadateli, F. Kořínek
spokojen s průběhem této akce v Černošicích
o 30. 5. Máje – v Letech živá slavnost, intenzivní zapojení všech místních spolků,
s pohledu B. Tesařové klíčové = váha celé akce pak neleží na obci
o Jeden Svět – A. Čermáková pozvala přítomné starosty na festival do Řevnic, zahájení
26.3.; zmíněn problém šíření nemoci COVID-19 – největší část projekce je
směřována na školní mládež
Projekt sociální dopravy v rámci RDB – P. Weber zmínil, že projekt prošel MAS Karlštejnsko,
další informace (zacílení, rozsah služeb, atd) budou zjištěny od MUDr. Hejmové
MAS Karlštejnsko – někteří přítomní starostové zmínili své pochybnosti ohledně působení
výše zmíněné MAS (platby půjček po splatnosti, problematické vedení a hodnocení některých projektů), S. Biskupová sdílela své pozitivní zkušenosti s fungováním MAS Jihozápad
Cyklostezka Řevnice – Lety – Dobřichovice – kdy přesně končí udržitelnost? Zjistí P. Weber
ve spolupráci s J. Lívancovou v rámci inventury (domněnka udržitelnost pro část hrazenou
Středočeským krajem 5 let, pro část hrazenou ze SFDI 10 let – je třeba ověřit!), možnost
kontaktovat pí. Bláhovou z MAS Jihozápad (pomáhala při vyřizování výše zmíněných
projektů)
Zahájení turistické sezóny v oblasti Berounsko 18.4. – pozvala S. Biskupová – program:
nejprve sraz v Berouně na náměstí, následně přesun pěšky do Srbska, kde bude program
ukončen, pořádáno v rámci Destinační agentury Berounsko (Karlštejn, Srbsko a Tetín jsou
členy)
Participativní rozpočty – myšlenka není špatná, je třeba zvážit dostatečný zájem o jednotlivé projekty
Autobusy – ze strany starosty Jíloviště zájem o větší propojení s oblastí Berounky, snaha
dostat občany z jíloviště k vlaku do Všenor/Dobřichovic, do nákupního centra v Letech –
třeba konzultovat s ROPID, aktuálně plán Jíloviště – Lety, další možné pokračování směr
Řevnice či Hl. Třebaň; linka 448 – Karlík má zájem o posílení spojení, problematická
komunikace s odpovědnými osobami na straně ROPID
Rekonstrukce smuteční síně v Řevnicích – A. Čermáková zmínila probíhající opravu
smuteční síně, která byla významně zasažena stavebními úpravami během 70. let

7) Diskuze:
Diskuze proběhly u jednotlivých témat.

8) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast na dnešním Shromáždění starostů SO RDB a ukončil
jednání v 15.45 hod.

Zapsal:

Ověřovatelé:

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

………………………

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

…………………………….
Barbora Tesařová, v.r.

