Příloha č. 1 – Zápisu z VH Svazku dne 11.12.2012

Zpráva předsedy Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Vážené dámy a pánové, vážené představenstvo Svazku, vážení zástupci členských obcí
Svazku,
předkládám Vám zprávu předsedy za období od konání minulé valné hromady Svazku, která
se konala 12.04.2012. Během tohoto období jsem svolal celkem 2 jednání představenstva
Svazku a 1 jednání kontrolní komise Svazku.
Na prvním jednání představenstva Svazku v září letošního roku jsme projednávali záměr
města Nového Strašecí vystoupit se Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
obslužnosti a představenstvo jsem seznámil s důvodovou zprávou k tomuto rozhodnutí. Po
diskusi jsem byl pověřen jednání se zastupitelstvem města s cílem, aby město Nové Strašecí
se Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti nevystupovalo.
Dále jsem přednesl členům předsednictva Svazku návrh, aby se Valná hromada Svazku
konala již v druhé polovině listopadu 2012 a to zejména z důvodu nejasnosti financování
veřejné autobusové dopravy Svazkem obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
obslužnosti pro rok 2013 a projednávali jsme možnosti financování veřejné autobusové
dopravy Středočeským krajem a to zejména po volbách do krajského zastupitelstva v říjnu
roku 2012.
Druhé jednání představenstva jsem svolal v listopadu 2012, kde jsem členy představenstva
seznámil se zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2012 s výsledkem, že
k hospodaření ze strany auditorek KÚSK nebyly připomínky. Jelikož konání ustavujícího
zastupitelstva Středočeského kraje bylo svoláno až na 20.11.2012, navrhl jsem na tomto
jednání představenstvu aby se VH konala až 11.12.2012 po jednání SMOR. Rovněž jsme na
tomto jednání projednávali výše příspěvku na jednoho obyvatele každé členské obce Svazku
na rok 2013 a byl odsouhlasen návrh, aby výše příspěvku pro rok 2013 byla 100,- Kč. Při
stanovení této výše se vycházelo zejména z návrhů města Rakovník a Nového Strašecí, kdy
zástupci těchto samospráv deklarovali, že vyšší příspěvek z jejich strany není pro rok 2013
možný. Na tomto základě byl sestaven návrh rozpočtu Svazku na rok 2013 jako schodkový s
využitím rezervy hospodaření z minulých let.
Jelikož takto sestavený rozpočet nepokryje požadavky dopravců pro rok 2013, navrhl jsem
představenstvu, že musíme intenzivně jednat se samosprávou kraje, aby dodržovala zákon
194/2010 Sb., který ukládá kraji financovat veřejnou linkovou dopravu na celém území kraje
a požadovat převzetí linek a spojů, které financujeme Svazkem. Pokud nebudeme v tomto
jednání úspěšní, budeme muset přistoupit během roku 2013 k omezení některých spojů.
Dále bych Vás chtěl informovat, že jsem po zatčení bývalého hejtmana, v květnu letošního
roku, jednal v červnu dvakrát s bývalým náměstkem pro dopravu panem Povšíkem o
možnosti převzít zpět spoje, které nám bývalý hejtman svévolně a v rozporu se zákonem
předal, ale tato jednání nikam nevedla, jelikož tehdejší samospráva kraje se vymlouvala, že se
to bude řešit až po říjnových volbách do zastupitelstva kraje. Proto jsem se začátkem prosince
sešel s novým hejtmanem kraje panem Řihákem, na toto jednání jsem pozval i vedoucího
odboru Mgr. Kopřivu a po asi hodinovém jednání pan hejtman řekl, že se osobně zasadí o to,
aby rozpočet pro veřejnou autobusovou dopravu byl navýšen o 80 – 100 mil. Kč. Po jednání s
panem hejtmanem jsem se ještě sešel s prvním náměstkem panem Peterou, který má na

starosti dopravu. Informoval jsem ho o jednání s panem hejtmanem Řihákem a pan náměstek
sdělil, že bude pracovat na hledání možností, jak rozpočet veřejné autobusové dopravy
navýšit o výše uvedenou částku – více v případné diskusi.
Jak již bylo uvedeno výše z jednání představenstva, zúčastnil jsem se v září jednání
zastupitelstva města Nové Strašecí ohledně vystoupení Nového Strašecí ze Svazku, kdy po asi
dvou-hodinovém projednávání tohoto bodu programu byl výsledek, že město Nové Strašecí
zůstává členskou obcí Svazku.
Dále jsem se zúčastnil v říjnu jednání zastupitelstva obce Kounov, která vystoupila ze Svazku
již v červnu 2012, na tomto jednání se mi rovněž podařilo přesvědčit zastupitelstvo obce
Kounov, aby přehodnotili své rozhodnutí a i obec Kounov revokací rozhodnutí z června 2012
zůstává členskou obcí Svazku.
Tolik stručně zpráva předsedy Svazku, na případné Vaše dotazy vážení představitelé
členských obcí jsem připraven Vám odpovědět během dnešního jednání, v programu diskuse.
Děkuji Vám za pozornost.

Jiří Loskot – předseda Svazku

