Zápis z jednání 35. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka,
která se konala ve středu 20. 9. 2006 od 15,00 hod. v kanceláři Svazku měst a obcí
Rakovnicka v Rakovníku
Přítomni členové rady Svazku:
Mgr. Tomáš Valer, Ing. František Staněk, Mgr. Miroslav Truxa, Ing. Josef Bumba, Ing.
Luboš Hejda
Omluveni: Jakub Kleindienst, Ing. Petr Sunkovský, Ing. Zdeněk Nejdl, Eva Janotová
Kontrolní komise:
Jan Švácha - omluven
Kancelář svazku:
Radomír Dvořák
Hosté:
Ing. Eva Koucká, manažerka mikroregionu Čistá-Senomaty
Renata Valerová, Senomaty (účetní svazku)
Program:
1. Zahájení, kontrola plnění úkolů
2. Projekt MAS Rakovnicko
3. Přijetí nového zaměstnance (účetnictví, vedení agendy svazku)
4. Nákup služebního automobilu
5. Rozpočtový výhled 2007
6. Dotační řízení kraje
7. Cyklobusy
Jednání rady zahájil a řídil člen místopředseda svazku Ing. Josef Bumba
Zapisovatelem byl předsedou svazku ustanoven Radomír Dvořák.
1. Zahájení
Ing. Josef Bumba konstatoval, že rada je schopná přijímat usnesení podle jednacího řádu
rady a zahájil rozpravu k předloženému programu jednání rady.
Usnesení č. 291/06
Rada po projednání:
schvaluje:
- program jednání 35. rady
(Přijato všemi hlasy).
Kontrola plnění úkolů na uložených na předchozích jednáních rady
Usnesení 288/06:
- projednání rozsahu pracovní náplně a podmínek pracovní smlouvy (Renata
Valerová) – projednáno manažerem svazku
- příprava návrhu smlouvy a pracovní náplně pro nového zaměstnance – zasláno
s pracovním materiálem k jednání 35. rady – manažer svazku
- příprava podkladů pro stanovení platového předpisu pro zaměstnance kanceláře
svazku – zasláno s konceptem zápisu 34. rady – manažer svazku
Usnesení 290/06:
- připravit podklady k nákupu osobního automobilu – zasláno s konceptem zápisu
34. rady – manažer svazku
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-

připravit jednání s CK Kontakt a SITOUR za účelem přípravy realizaci projektu IRS
Středočeského kraje v podmínkách regionu – jednání připraveno na 2. 10. 2006
v 9,00 hod. kancelář svazku (účast zástupců SITOUR, CK Kontakt a SMOR)

Platy zaměstnanců kanceláře svazku – rozprava členů rady:
- záměr zatřídit platy zaměstnanců podle katalogu prací do tříd (odpovídající náplň
práce) a stupnic (délka vykonávané praxe) + přidělení osobního hodnocení s cílem
automatického platového postupu podle platových předpisů
- na základě požadavku předsedy svazku přesunout k projednání na 36. radu
Další body připraveny k projednání v rámci schváleného programu.
Usnesení č. 292/06
Rada po projednání:
bere na vědomí:
- informaci manažera svazku k plnění úkolů uložených na 34. radě
(Přijato všemi hlasy).
2. Projekt MAS Rakovnicko
Informace v pracovním materiálu. Na 16. 10. připravena schůzka členů MAS Rakovnicko,
začátek 16,00, kancelář svazku.
Usnesení č. 293/06
Rada po projednání:
bere na vědomí:
- informaci k projektu MAS Rakovnicko
(Přijato všemi hlasy).
3. Přijetí nového zaměstnance
S pracovním materiálem předložen návrh pracovní smlouvy a pracovní náplně pro nového
zaměstnance kanceláře SMOR Renatu Valerovou. Nástup 2. 10. 2006, nástupní plat
15000,00 Kč, zkušební doba 2 měsíce.
Usnesení č. 294/06
Rada po projednání:
schvaluje:
- uzavření pracovní smlouvy s paní Renatou Valerovou podle návrhu a pracovní
náplně předložené manažerem svazku
(Přijato všemi hlasy).
4. Nákup služebního automobilu
Informace k nákupu služebního automobilu předány s konceptem zápisu 34. rady.
Rozprava členů rady:
- diskuse o potřebnosti navrženého typu vozidla
- souhlas se zakoupením ojetého vozu, stanovení limitní ceny v rozmezí 300 – 400
tis. Kč, stáří vozu – rok výroby nejstarší 2000, typ kombi s větším zavazadlovým
prostorem
- nabídky bude předkládat manažer svazku členům rady
Usnesení č. 295/06
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Rada po projednání:
schvaluje:
- nákup služebního osobního automobilu pro kancelář svazku v cenovém rozpětí
300 – 400 tis. Kč, stáří automobilu od roku 2000 a mladší, typ automobilu kombi
s větším zavazadlovým prostorem
ukládá manažerovi svazku:
- předkládat členům rady k seznámení nabídky na koupi automobilu
- prověřit možnost garážování automobilu v prostorách města Rakovník
(Přijato všemi hlasy).
5. Rozpočtový výhled
Informace v pracovním materiálu.
Stanovení členských příspěvků – ve stejné výši jako v roce 2006, k členskému příspěvku
provede obec úhradu v I. splátce za provoz internetových stran v plné výši účtované
provozovatelem podle typu internetových stran. Podle výhledu bude zpracován návrh
rozpočtu pro jednání příští rady.
Usnesení č. 296/06
Rada po projednání:
bere na vědomí:
- informaci manažera svazku o rozpočtovém výhledu svazku na rok 2007
(Přijato všemi hlasy).
6. Dotační řízení kraje
POV 2007 – návrh manažera podat dvě žádosti, první na propagační materiály (cca 100
tis. dotace) a druhý na obnovu drobných památek (cca 300 – 400 tis. dotace)
Rozprava členů rady:
- souhlas s přípravou projektu na obnovu drobných památek (nechráněné kříže,
boží muka, výklenkové kapličky)
- rozsah 300 – 400 tis. dotace, spoluúčast z rozpočtu obcí
- zařazení do projektu – návrh obce, určení památky, předběžná kalkulace nákladů
- maximální dotace na 1 památku 30 tis. Kč, zbývající náklady na opravu z rozpočtu
obce
- památky pouze ve vlastnictví obce
Usnesení č. 297/06:
Rada po projednání:
schvaluje:
- přípravu žádosti POV Středočeský kraj 2007 na obnovu drobných a nechráněných
památek ve vlastnictví obcí s maximální dotací 30 tis. Kč na opravu jedné
památky v objemu 300 – 400 tis. Kč dotačních prostředků se spoluúčastí
z rozpočtů členských obcí nejméně ve výši 40% nákladů na opravu památky
- přípravu žádosti POV Středočeský kraj 2007 na výrobu propagačních a
informačních materiálů za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu v objemu 100
– 200 tis. Kč dotačních prostředků se spoluúčastí z rozpočtu svazku nebo partnerů
zapojených do realizace projektu
ukládá manažerovi svazku:
- seznámit členské obce svazku s podmínkami účasti v projektu obnovy drobných a
nechráněných památek v rámci POV Středočeského kraje

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

(Přijato všemi hlasy).
7. Cyklobusy
Informace manažera svazku o jednání se zástupci magistrátu Kladno. Záměr magistrátu
realizovat autobusovou dopravu pro cyklisty a turisty v rámci regionů Kladno, Beroun,
Rakovník. Požadavek podílet se na nákladech realizace projektu.
Rozprava členů rady:
- svazek nedisponuje dostatečnými vlastními prostředky na spoluúčast v projektu
- jedná se o komerční aktivitu, jejíž realizaci by měly zajistit podnikatelské subjekty
- svazek může projekt podpořit v rámci aktivit spojených s propagací a prezentací
v oblasti cestovního ruchu
Usnesení č. 297/06
Rada po projednání:
bere na vědomí:
- informaci manažera svazku o jednání s magistrátem Kladno o projektovém
záměru cyklobusové dopravy v regionu bez dalších opatření
(Přijato všemi hlasy).

Termín 36. rady 18. 10. 2006 – 13,00 hod. Kancelář svazku, Poštovní 20
Rakovník dne 20. 9. 2006

Zapsal: Radomír Dvořák

Ing. Zdeněk Nejdl
předseda svazku

Přílohy zápisu:
Prezenční listina 35. rady
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Ing. Josef Bumba
místopředseda svazku

