Zápis ze zasedání Svazku obcí – Region Dolní Berounka konaného dne
23. 05. 2013 v restauraci U Malečků v Srbsku.

Datum: 23. 05. 2013
Přítomni: viz prezenční listina
K bodu 1)
Pan starosta města Srbska přivítal zástupce obcí a měst RDB v Srbsku. Předseda regionu
seznámil přítomné s programem jednání. Jmenoval ověřovatele zápisu Jaroslava Bastla a ing.
Báru Tesařovou. Ověřovatelé byli schváleni všemi hlasy.
Program:
1) Úvod
2) Úprava stanov svazku obcí RDB
3) informace o „ITI“ – možnost nového nástroje financování v příštím programovacím
období fondů EU
4) případný společný postup v aukci elektřiny/plynu na další rok pro naše obce/města,
případně možnost společného postupu na další služby či komodity
5) dotaz na ty, kteří využívají Městskou policii Černošice
6) nákupní aukce pro domácnosti (viz aktuálně probíhající na elektřinu a plyn)
7) Různé
8) Povodňové plány a zabezpečení jejich aktualizace
K bodu 2) Úprava stanov svazku obcí RDB
Názor, že by měly obce majetek svazku, ale také jeho případnou ztrátu mezi sebe dělit
poměrem, jakým do něj přispívají, podporuje většina přítomných starostů
Dále je třeba projednat s právníkem ustanovení o tom, že pokud svazku vznikne ztráta
související s projektem pouze v některých obcích, že za tuto ztrátu ručí pouze obce, které byly
příjemci / realizátory onoho projektu? Lze využít právníky města Černošice?
Dále byl předložen požadavek na změnu adresy ve stanovách (článek II. 9.)
U Všenor, změnit na „U Silnice 151“ (U Hřiště už neplatí)
A Karlštejna, Městys Karlštejn se sídlem Karlštejn 185, 267 18

K bodu 3) informace o „ITI“ – možnost nového nástroje financování v příštím
programovacím období fondů EU. Informaci podal Filip Kořínek
K bodu 4) 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.
Další 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.
Z přítomných projevili zájem:
Lety, Řevnice, Hlásná Třebaň, Srbsko. Karlík a Zadní Třebaň se nezúčastní.

K bodu 5) Dotaz na ty, kteří využívají Městskou policii Černošice
Filip Kořínek vznesl dotaz na ty, kteří využívají Městskou policii Černošice, jestli mají nějaká
vlastní konkrétní témata, která bychom měli přidat na program již ohlášené červnové schůzky

K bodu 6) Nákupní aukce pro domácnosti (viz aktuálně probíhající na elektřinu a plyn)
Byla podána informace o průběhu a organizaci aukcí

K bodu 7) Různé
Byla projednávaná plánovaná rekonstrukce železnice.

K bodu 8) Povodňové plány a zabezpečení jejich aktualizace
Bára Tesařová požádala o zařazení bodu povodňové plány a zabezpečení jejich aktualizace.
K tomuto bodu proběhla krátká diskuze.
Příští jednání se uskuteční dne 27.06 2013 v 14 hodin v Řevnicích
Zapsal: Libor Kvasnička.

Ověřovatelé:

Jaroslav Bastl

Ing. Bára Tesařová

Libor Kvasnička
předseda RDB

