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Z á p i s 
 

z řádného jednání sněmu svazku obcí Dolní Povltaví konaného dne 23. 6. 2022 

v Klecanech od 9.00 hodin 

 

Přítomní delegáti:  

                                   Město Odolena Voda              -          Plecitá Hana 

   Obec Máslovice  -  Sýkorová Vladimíra 

   Obec Panenské Břežany  - Végh Mikuláš 

   Obec Veliká Ves  -  Kovářík Petr    

                                   Obec Vodochody                   -           Veselý Josef 

                                   Obec Větrušice                      -           Šefčíková Petra  

                                   Město Klecany  -           Kurhajec Ivo 

Obec Kozomín                  -          Koukolíček Petr 

                                    

Předsednictvo svazku: pí. Sýkorová Vladimíra, p. Kurhajec Ivo, Bačina Ondřej (oml.) 

 

Omluveni:   Obec Klíčany   -  Bačina Ondřej   

                                   Obec Postřižín                        -           Fojtů Radim 

    

Hosté:   MAS Nad Prahou  -   Cucová Iva 

                                            

Program: 

1. Zahájení  

2. Volba orgánů 

3. Prezentace krajinných opatření v Dolním Povltaví (arch. Pešičková) 

4. Vyhodnocení Dne Dolního Povltaví 

5. Rozpočtové opatření 1/2022 

6. Smlouva o postoupení smlouvy o zajištění služeb mezi Svakem, MAS Nad Prahou a 

ICProjekty s.r.o. 

7. Různé 

8. Ukončení 

 

Kontrola přítomnosti delegátů svazku Dolní Povltaví, dnešní jednání je usnášeníschopné, 

každá obec má jeden hlas, celkem 8 hlasů.  

 

1. Zahájení 

Pan Ivo Kurhajec přivítal delegáty sněmu, seznámil zástupce obcí s programem dnešního 

jednání na základě zaslané pozvánky a požádal přítomné o případné doplnění.  

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje program jednání v předloženém znění.  

Hlasování: pro 8 , proti 0, zdržel se 0  

Usnesení schváleno 

 

2. Volba orgánů sněmu (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů) 

Na základě návrhu předsednictva svazku je za předsedu sněmu navrhován pan Ivo Kurhajec, 

ověřovateli pan Josef Veselý a pan Petr Kovářík, zapisovatelkou paní Iva Cucová.  

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje za předsedu sněmu pana Ivo Kurhajce, ověřovateli 



2 

 

pana Josefa Veselého a Petr Kováříka, zapisovatelku paní Iva Cucovou. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

3. Prezentace krajinných opatření v Dolním Povltaví  

Paní arch. Markéta Pešičková prezentovala návrh Managementu krajiny regionu Dolního 

Povltaví. Prezentace je nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 1. 

Zpracování komplexního krajinného plánu je vzhledem k předpokládané finanční náročnosti 

v řádech miliónů Kč a aktuální neexistenci dotačních zdrojů nereálné. Z diskuze vyplynula 

potřeba primárně řešit prostupnost krajiny, obnovu historických cest a výsadbu krajinné 

zeleně, případně nakládání s vodou v krajině jako opatření na podporu přizpůsobení se změně 

klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým 

přístupům. Tento závazek vůči budoucím generacím by měl zaznít v každém předvolebním 

programu do nadcházejících komunálních voleb. Výstupy krajinného plánu budou sloužit pro 

budoucí komplexní pozemkové úpravy, dokončení nebo změny územních plánů členských 

obcí a budou koordinovány s připravovaným krajinným plánem VRT. 

Zpracování vybrané části krajinného plánu bude poptáno v následujících alternativách: 

a) při předpokládané ceně do 250 tis. Kč bez DPH přímo u arch. Markéty Pešičkové 

b) při předpokládané ceně nad 250 tis. Kč bez DPH oslovením krajinářských architektů  

Při poptávkovém řízení (varianta b) bude připraveno zadání formou sdíleného Google 

dokumentu, který budou moct zástupci všech členských obcí Svazku upravovat. Výsledné 

zadání spolu s výzvou na předkládání nabídek bude zasláno vytipovaným architektům a 

zveřejněno na webových stránkách Svazku. Termín předložení nabídek bude stanoven do 14. 

9. 2022 na adresu administrátora Svazku, aby vítěznou nabídku mohl vybrat zářijový Sněm 

starostů. 

Vzhledem k provázanosti projektu přes katastrální území jednotlivých členských obcí musí 

rozhodnutí o výběru zpracovatele části krajinného plánu regionu Dolního Povltaví schválit 

všichni členové Svazku. Zároveň musí být stanoven klíč na rozpočítání nákladů na jednotlivé 

obce. Zvýšený roční příspěvek nebo mimořádný příspěvek na úhradu nákladů vybrané části 

krajinného plánu v roce 2023 musí být pro obce Svazku vyčíslen před schválením obecních 

rozpočtů na rok 2023. Na výdaje spojené se zpracováním může být použita „úspora“ výdajů 

spojených s pořádáním Dne Dolního Povltaví. 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví bere na vědomí informace k možnosti zpracování krajinného 

plánu regionu Dolní Povltaví. 

 

4. Vyhodnocení Dne Dolního Povltaví 

Den Dolního Povltaví v letošním roce proběhl po dvouleté covidové pauze 28. 5. 2022 

v Odoleně Vodě. Sportovní turnaje ve fotbale a nohejbale a běhy dětí na 400, 800 a 1 600 m 

byly doplněny výtvarnou soutěží dětí MŠ a ZŠ.  

Byly diskutovány možné modely pro budoucí roky – buď podpora akcí v jednotlivých obcích 

a městech Svazku nebo založit tradici turnajů ve vybraných sportech s tím, že by byl 

zpracován manuál jejich organizačního zabezpečení. Konání v příštím roce bude řešeno až 

v období přípravy rozpočtu Svazku na rok 2023. 

 

5. Rozpočtové opatření 1/2022 

Přítomní měli k dispozici návrh rozpočtového opatření zpracovaný paní Blankou Křížovou. 

Opatřením se navyšuje par. 2212, položka 5156 Pohonné hmoty na 10 000 Kč, par. 3319, 

položka 5194 Ostatní záležitosti kultury – nákup materiálu na 25 100 Kč a par. 3319, položka 
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5169 Ostatní činnost – služby na 45 000 Kč. Návrh RO tvoří nedílnou součást zápisu jako 

Příloha č. 2. 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. 

Hlasování: pro 8 , proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

6. Smlouva o postoupení smlouvy o zajištění služeb mezi Svazkem, MAS Nad Prahou a 

ICProjekty s.r.o. 

Přítomní měli k dispozici návrh Smlouvy o postoupení smlouvy o zajištění služeb mezi 

Svazkem, MAS Nad Prahou a ICProjekty s.r.o., který tvoří nedílnou součást zápisu jako 

příloha č. 3. Vzhledem k personálním změnám postupuje MAS Nad Prahou své smlouvy na 

společnost ICProjekty s.r.o. V osobě ing. Ivy Cucové je zajištěna kontinuita poskytovaných 

služeb. 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje Smlouvu o postoupení smlouvy o zajištění služeb mezi 

Svazkem obcí Dolní Povltaví, MAS Nad Prahou o.p.s. a ICProjekty, s.r.o. a pověřuje předsedu 

Svazku pana Ivo Kurhajce podpisem smlouvy. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

7. Různé 

V rámci bodu nebyly žádné příspěvky. 

 

8. Ukončení 

Předseda ukončil jednání Sněmu v 11.30 hodin. 

 

Další sněm DSO se uskuteční 15. 9. 2022 od 9.00 hodin ve Veliké Vsi  

    

 

 

V Klecanech dne 23. 6. 2022 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 6. 2022  

 

 

Zapisovatel:  Iva Cucová 

 

 

Ověřovatelé:  Josef Veselý     

    

 

Petr Kovářík    

 

 

Předseda:   Ivo Kurhajec     
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