Zápis ze zasedání Svazku obcí – Region Dolní Berounka konaného dne
21.03.2013 v Řevnicích - zasedací místnost MÚ

Datum: 21.03. 2013
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1) Úvod
2) Informace ing. Glaser
3) Aukce Energie
4) Různé

K bodu 1)
Pan starosta města Řevnic přivítal zástupce obcí a měst RDB v Řevnicích a seznámil je s
programem jednání. Jmenoval ověřovatele zápisu St. Balíčka a ing. Báru Tesařovou.
Ověřovatelé byli schváleni všemi hlasy.
K bodu 2)
Akce, na nichž se prezentuje Dolní Berounka a Karlštejnsko dle smlouvy o udržitelnosti
projektu Krajinou Karla IV. a datum jejich letošního konání a loňská účast
1. Poberounské Máje Lety - 1 akce (v loňském roce Svatomartinské posvícení)
2. Jarní řemeslné trhy Beroun 4.-5.5. (10000 návštěvníků)
3. Svinařské řetězení 1.-2.6. (1500 návštěvníků)
4. Královský průvod z Prahy na Karlštejn (stanoviště Karlštejn 2.6.)
5. Rybářské slavnosti Jinočany (letos termín ještě neurčen)
6. Ořešské Medobraní 22.6. (cca 1000 návštěvníků)
7. Nučický jarmark 6.7. (loni nebyl v programu)
8. Tachlovický trojúhelník 8.9. (cca 2000 návštěvníků)
9. Podzimní hrnčířské trhy Beroun 7.-8.9. (cca 15000 návštěvníků)
10. Karlštejnské vinobraní 28.-29.9. (cca 20.000 návštěvníků)
11. Slavnosti ořechů 5.10. (cca 1000 návštěvníků)
Navrhované změny dle zkušeností a k tomu, aby oslovili více lidí mimo region :
Doplnit účast na akcích, které mají větší potenciál přilákání turistů:
- prezentace (materiály, velkoplošné fotografie RDB a Karlštejnska) na hradě Karlštejn
– celý duben 2013 (přesná data slavnostního otevření a konce budou dohodnuta
s kastelánem s ohledem na další akce na hradě)

-

prezentace v informačním středisku na Staroměstském náměstí v Praze (obdobný
rozsah jako na Karlštejně) – termín nutné domluvit co nejdříve!!
Rotující setrvačníky Solvayovy lomy – zdůvodnění - již loni byla akce s vysokou
návštěvností (cca 3000 lidí) místo Rybářských slavností a zájem o informace byl velký

Vyřadit:
- poberounské Máje v Letech – důvod – v Letech je účast obyvatel především místních
a každý rok jsou zde stejní lidé, což je účelem akce. Ale lidé pak nemají o nabízené
informace velký zájem
- Rybářské slavnosti Jinočany – důvod – nízká účast potenciálních turistů a doposud
nestanovený termín konání
- Královský průvod (v loňském roce byla účast lidí i zájem o stánek na louce na
Karlštejně minimální)
Dále je možné změnit (pokud bude jiná akce):
- Nučický jarmark (nižší účast turistů, již loni byl nahrazen jinou akcí)
Usnesení:
Schválené akce
1. Prezentace (materiály, velkoplošné fotografie RDB a Karlštejnska) na hradě Karlštejn
– celý duben 2013 (přesná data slavnostního otevření a konce budou dohodnuta
s kastelánem s ohledem na další akce na hradě)
2. Prezentace v informačním středisku na Staroměstském náměstí v Praze (obdobný
rozsah jako na Karlštejně)
3. Rotující setrvačníky Solvayovy lomy – zdůvodnění - již loni byla akce s vysokou
návštěvností (cca 3000 lidí)
4. Jarní řemeslné trhy Beroun 4.-5.5. (10000 návštěvníků)
5. Svinařské řetězení 1.-2.6. (1500 návštěvníků)
6. Ořešské Medobraní 22.6. (cca 1000 návštěvníků)
7. Nučický jarmark 6.7. (loni nebyl v programu)
8. Tachlovický trojúhelník 8.9. (cca 2000 návštěvníků)
9. Podzimní hrnčířské trhy Beroun 7.-8.9. (cca 15000 návštěvníků)
10. Karlštejnské vinobraní 28.-29.9. (cca 20.000 návštěvníků)
11. Slavnosti ořechů 5.10. (cca 1000 návštěvníků)
Schváleno jednomyslně
Dále proběhla diskuze o možnosti zajištění tisku pohlednic v regionu. Pokud má někdo zájem,
je třeba se rozhodnout do 27. 4. 2013. Podklady týkající se cen atd. zašle pan Glaser.

K bodu 3)
Elektronická aukce na dodávky el. Energie a zemního plynu

Kvasnička informoval přítomné o aukci na energie, kterou společně realizovaly města
Černošice a Řevnice. Aukce se zdařila a přinesla výraznou úsporu finančních prostředků.
Delší aukce se uskuteční koncem roku. Ti, kteří mají zájem se připojit, musí zkontrolovat
výpovědní lhůty u dosavadních dodavatelů. Dále je třeba počítat s poplatkem za přípravu
aukce. V Řevnicích to bylo cca 12 tis. Kč.
Zájem z přítomných projevili zájem:
Všenory, Srbsko, Karlík, Hlásná Třebaň, Řevnice.
Lety v tuto chvíli neví, Zadní Třebaň se nezúčastní.

K bodu 4)
Různé
V tomto bodě byly probrány informace o školství v regionu. V Dobřichovicích budou přijímat
méně žáků pouze ve školním roce 2013/14. Pan Konvalinka informoval o tom, že v Hlásné
Třebani někdo zvažuje otevření jedné třídy soukromé školy. Podrobnosti ale nezná.
Kvasnička informoval o situaci kolem kapacity řevnické ZŠ. Přítomní starostové, kterých se
spádovost a provoz této školy týká, se shodli, že budou pokračovat v jednání dle situace.
Dále se jednalo o zajištění bezpečnosti v obcích, pronájmu služeb městské policie (o info. má
zájem Konvalinka), kamerových systémech a fotopastech.
Také se jednalo o změně stanov. Návrh změny bude předložen na příští schůzi RDB.
Probírala se odpovědnost jednotlivých obcí za škody v rámci RDB, nutnost učinit majetkové
vyrovnání s odstupujícím členem atd.

Příští jednání se uskuteční dne 23.05 2013 v 14 hodin v Srbsku, v hostinci U Malečků

Zapsal: Libor Kvasnička.

Ověřovatelé:

Stanislav Balíček

Ing. Bára Tesařová

Libor Kvasnička
předseda RDB

