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

Číslo

1/2021

Den konání

11.3.2021

Místo konání

Shromáždění proběhlo elektronicky na platformě MS Teams

Přítomní starostové

F. Kořínek, B. Tesařová, P. Hampl, T. Snopek, S. Biskupová, J. Svobodová, P. Weber,
R. Štěrba, T. Smrčka, M. Hrdlička

Omluvení starostové

M. Simanová

Neomluvení starostové

-

Hosté

M. Davis (Mníšek pod Brdy), F. Kaštánek
(Liteň), O. Dočkalo (Sudice), J. Marek
(Mníšecký region), K. Volf (Tetín), M.
Schwarz (EBW Solution, odpady RDB)

Počet občanů

0

Ověřovatelé zápisu

R. Štěrba, S. Biskupová

Předsedající

P. Weber

Zapisovatel zápisu

P. Weber

1) Úvod - Zahájení veřejného zasedání Shromáždění starostů Dobrovolného
svazku obcí – Region Dolní Berounka
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Předsedající zahájil shromáždění starostů v 15.00 hodin. Přivítal všechny přítomné na 1. letošním shromáždění starostů. Dále uvedl, že je přítomno 10 zástupců Dobrovolného svazku obcí
RDB a tudíž je schůze usnášeníschopná.
Předsedající navrhl jmenovat ověřovatele dnešního zápisu R. Štěrbu a S. Biskupovou, 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 Dobrovolného svazku obcí - Region Dolní Berounka schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního Shromáždění starostů Romana Štěrbu a Svatavu Biskupovou, zapisovatele dnešního zápisu Petra Webera.
Výsledek hlasování:

PRO

10

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 1/1/2021 bylo schváleno.

2) Projednání námitek a návrhů k zápisu z minulého Shromáždění starostů DSO RDB
Předsedající vyzval přítomné k přednesení připomínek nebo námitek k zápisu z minulého Shromáždění starostů DSO RDB 4/2020 z 10.12.2020.
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Dobrovolného svazku obcí Region - Dolní Berounka schvaluje zápis
z minulého Shromáždění starostů konaného dne 10.12.2020
Výsledek hlasování:

Usnesení číslo 2/1/2021 bylo schváleno.
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PRO

10

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

3) Návrh programu Shromáždění starostů
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu shromáždění starostů Dobrovolného
svazku obcí – Region Dolní Berounka, který byl řádně vyvěšen na úředních deskách Obecních/Městských úřadů členských obcí a na úřední desce Dobrovolného svazku obcí – Region Dolní
Berounka.
Na programu Shromáždění starostů DSO RDB dne 11.3.2021 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 SO RDB
4. Perspektivy společného postupu SO RDB v oblasti odpadového hospodářství
5. Projednání dotace pro spolek Svatá Ludmila 1100, z.s. na rok 2021
6. Projednání dotace pro město Dobřichovice na pořádání Královského průvodu 2021
7. Elektrokola Berounsko - prezentace projektu
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr

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 Dobrovolného svazku obcí - Region Dolní Berounka schvaluje program
dnešního Shromáždění starostů včetně navržených změn.
Výsledek hlasování:

PRO

10

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 3/1/2021 bylo schváleno.

4) Perspektivy společného postupu SO RDB v oblasti odpadového hospodářství
Předsedající uvedl přítomné zástupce jednotlivých členských měst a obcí do problematiky, následně předal slovo starostce Mníšku pod Brdy Magdaleně Davis, která přítomné seznámila
se situací spojenou se vznikem svozové firmy v regionu Mníšecko. Podle M. Davis členské
obce Svazku obcí Mníšeckého regionu stále jednají o základních parametrech spolupráce,
přičemž celý proces se zpomalil kvůli šíření nemoci COVID-19. J. Marek informoval o postupu při kalkulaci vstupních nákladů, dále informoval o minimálních počtech občanů, při
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kterých je možné svozovou společnost efektivně provozovat. Jednatelka Technických služeb
Malá Haná přítomným starostům odprezentovala zkušenost z DSO na Blanensku – vybudování dobrovolného svazku obcí, založení komunální svozové firmy, zavádění door to door
systému svozu tříděného odpadu, edukace obyvatel).
F. Kořínek informoval o skutečnosti, že město Černošice disponuje velkoobjemovými zapuštěnými kontejnery a nechce zavádět door to door systém – konstatováno, že způsob svozu je
výlučně v rukou obcí a není na překážku vzniku svozové firmy.
M. Hrdlička vyjádřil vůli společně postupovat se Srbskem a Litní – nebýt pouze hraničním územím
svozové oblasti RDB či případné společné oblasti s Mníšeckem. Starosta Litně F. Kaštánek
tento pohled sdílí a je připraven se na společném projektu podílet.
K tomuto bodu nebylo přijato žádní usnesení

5) Projednání dotace pro spolek Svatá Ludmila 1100 let, z.s. na rok 2021
Předsedající informoval přítomné o obdržení žádosti o udělení dotace ve výši 60,000,- Kč pro
spolek Svatá Ludmila 1100 let, z.s. na rok 2021. Tato dotace je spolku udělována SO RDB
opakovaně, vyúčtování dotace vždy probíhá řádně, s udělením dotace na rok 2021 je počítáno ve schváleném rozpočtu SO RDB na rok 2021.
M. Hrdlička informoval o současné situaci z hlediska podpory výročí sv. Ludmily ze strany vlády
(omezení dotačních titulů), na podzim se slavností zúčastní papežský nuncius, představitelé
státu, bude zorganizováno tradiční setkání starostů RDB. Zároveň M. Hrdlička vyzval přítomné starosty k zapojení se do aktivit spojených s výročím (možnost zapůjčení venkovní
výstavy, organizace přednášek)
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 2021 a pověřuje předsedu SO RDB Petra
Webera podpisem smlouvy o poskytnutí dotace s výše jmenovaným spolkem.
Výsledek hlasování:

Usnesení číslo 4/1/2021 bylo schváleno.
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PRO

10

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

6) Projednání dotace pro město Dobřichovice na pořádání Královského průvodu
2021
Předsedající informoval přítomné o obdržení žádosti o udělení dotace ve výši 150,000,- Kč pro
město Dobřichovice na rok 2021 na pořádání Královského průvodu 2021. Tato dotace je
městu Dobřichovice udělována SO RDB opakovaně, s udělením dotace na rok 2021 je počítáno ve schváleném rozpočtu SO RDB na rok 2021.
Průvod by se měl konat pokud pandemické podmínky
F. Kořínek zmínil nutnost odpolitizování průvodu a vnímá potřebu promyslet nový koncept průvodu.
M. Hrdlička zmínil možnost spolupráce na průvodu s destinační agentury Berounsko (propojení
za cílem podpory této aktivity, možnost pozvat představitele Dobřichovic na jednání destinační
agentury)

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Svazku obcí Region Dolní Berounka schvaluje znění „Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 na Královský průvod“, kterým se poskytuje městu Dobřichovice dar ve
výši 150 000 Kč, a pověřuje předsedu SO Region Dolní Berounka podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:

PRO

9

PROTI

1

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 5/1/2021 bylo schváleno.

7) Elektrokola Berounsko – prezentace projektu
Vzhledem k časové tísni był tento bod přesunut na jednání Shromáždění starostů SO RDB
10.6.2021
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

8) Různé
P. Hampl informoval o spuštění Očkovacího centra v Dobřichovicích.
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T. Smrčka – senior taxi (MUDr. Hejmová) ve fázi realizace, nabídka využívání bude nasdílena
s jednotlivými radnicemi.
B. Tesařová – řešení problematických bodů cyklostezky Dobřichovice – Lety – Řevnice – bude
dále probráno.
B. Tesařová – prosba o šíření inzerátu na pozici ředitele ZŠ Řevnice na webech a v radničních
listech členských měst a obcí SO RDB.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

9) Diskuze:
Diskuze proběhly u jednotlivých témat.

10) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast na dnešním Shromáždění starostů DSO RDB
a ukončil jednání v 17.00 hod.

Zapsal:

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

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

Ověřovatelé:
………………………
F. Kořínek, v.r.
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…………………………….
P. Hampl, v.r.
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