22. jednání rady Svazku měst a obcí Rakovnicka,
která se konala ve středu 15. 6. 2005 od 13,00 hod. ve Wintrově síni Městského úřadu
Rakovník
Přítomni členové rady Svazku:
Ing. Zdeněk Nejdl, Ing. Josef Bumba, Eva Janotová, Mgr. Miroslav Truxa, Mgr. Tomáš
Valer, Ing. František Staněk
Omluveni:
Jakub Kleindienst, Ing. Luboš Hejda, Ing. Petr Sunkovský
Kancelář svazku:
Radomír Dvořák
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů uložených na předchozích jednání rady
3. Zahraniční partnerství Elne – Rakovník
4. Klání o krakovecký meč – vyhodnocení akce
5. Křivoklátské panování – návrh programu
6. Zadání zakázek POV 2005 SK DT 7 Cyklostezky
7. Vyhodnocení zkušební doby – 2. zaměstnanec svazku (Roman Hartl)
8. Destinační management Středočeského kraje – informace z komise CR SK
9. Různé
Jednání rady zahájil a řídil předseda svazku Ing. Zdeněk Nejdl
Zapisovatelem byl předsedou svazku ustanoven Radomír Dvořák, kancelář svazku.
1. Zahájení
Předseda svazku konstatoval, že rada je schopná přijímat usnesení podle jednacího řádu
rady.
Kontrola zápisu z jednání 20. rady – bez připomínek.
Usnesení č. 200/05
Rada po projednání:
schvaluje:
- navržený program jednání 22. rady
(Přijato všemi hlasy).
2. Kontrola úkolů uložených na předchozích jednáních rady
Usnesení č. 190/05
- Turistická mapa Rakovnicko, situační plánky měst – ve spolupráci s MK IC
Rakovník, Městem Nové Strašecí upřesněny počty výtisků (mapa Rakovnicko 7 tis.
ks, situační plánek Rakovník 5 tis. ks, situační plánek Nové Strašecí 3 tis. ks)
Usnesení č. 194/05
- 6. sněm svazku – materiály k jednání doručeny ve lhůtě podle jednacího řádu.
Usnesení č. 201/05
Rada po projednání:
bere na vědomí:
- plnění úkolů uložených na předchozích jednáních rady.
(Přijato všemi hlasy).
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3. Zahraniční partnerství Elne – Rakovník
Informace manažera předložena v pracovním materiálu. Dále podána členům rady
informace o schůzce vedoucí souboru Silentium s manažerem svazku, při které byly
telefonicky upřesněny další podrobnosti zahraniční návštěvy.
Potvrzen byl datum příjezdu 3. 8. a odjezdu 8. 8. 2005, dále byly podány od pana
Kaceme Badsiho informace o programu v jednotlivých dnech (oficiální přijetí – recepce na
radnici 4. 8., společná večeře před vystoupením v Elne 7. 8., program hudebních
vystoupení Silentia a případně i Hradního dua – včetně možnosti zúčastnit se atraktivního
festivalu ve španělském příhraničním městečku Banyoles, lázeňském městě Perpignan
s možností vlastního výběru vstupného za účelem snížení nákladů na zahraniční cestu.
Projednány byly počty osob s ohledem na ubytování:
Francouzská strana počítá s ubytováním pro 17 hudebníků v mládežnickém domě – na
své náklady. Pro zástupce svazku (+ tlumočnici, 2 řidiče) je zajištěno ubytování
v hotelovém domě – kapacita bude navýšena na 7 osob, celková cena za 5 nocí +
snídaně = 750 Euro.
Manažer se informoval o možnosti čepování piva na vystoupeních hudebních skupin – ze
strany hostitele nebyl shledán problém. Za tím účelem si manažer sjednal schůzku se
zástupci marketingu Královského pivovaru Krušovice (23. 6. 2005).
Manažer dále navrhuje připravit jednoduchý informační leták o Rakovnicku a ve
spolupráci s Mgr. Renatou Redlovou z GZW Rakovník jej vytisknout ve francouzské
mutaci + budou zajištěny propagační materiály ve francouzském jazyce ze
Středočeského kraje, ve spolupráci s oddělením CR odboru RR KÚ SK.
Manažer radě tlumočil informaci vedoucího souboru Hradní duo v souvislosti s jejich
účastí na zahraniční návštěvě. Záměrem Hradního dua je absolvovat cestu do Elne
samostatně vlastním dopravním prostředkem s tím, že požadují úhradu nákladů na
dopravu + honorář za vystoupení v celkové výši cca 50 tis. Kč.
Rozprava členů rady:
Informace manažera bere rada na vědomí bez připomínek. V souvislosti s případnou
účastí hudební skupiny Hradní duo na zahraniční návštěvě se členové rady shodli na tom,
že:
1. manažer předloží vedoucímu souboru Hradní duo následující návrh:
- doprava účastníků zahraniční návštěvy bude realizována autobusem, který
smluvně zajistí svazek se společností CS TRANS s. r. o. Rakovník, na základě
zadané zakázky, náklady na další dopravní prostředek nebudou z rozpočtu svazku
hrazeny
- svazek poskytne skupině Hradní duo za vystoupení v rámci zahraniční návštěvy
honorář ve výši Kč 15000,00, manažer svazku bude vést se zástupcem
francouzské strany jednání o možnosti uskutečnění komerčních hudebních
vystoupení skupiny za účelem snížení nákladů na realizaci zahraniční cesty ve
prospěch skupiny Hradní duo
- svazek bude garantovat skupině Hradní duo bezplatné ubytování po celou dobu
konání zahraniční návštěvy na základě informací předaných francouzskou stranou
(7 – 8 členů hudební skupiny včetně technického doprovodu, v případě vyššího
počtu členů souboru svazek pouze zprostředkuje ve spolupráci s francouzskou
stranou ubytování, náklady na ubytování ponese soubor nebo člen této části
výpravy
- manažer svazku požádá vedoucího souboru Hradní duo o bezodkladné vyjádření
k účasti na zahraniční návštěvě, aby mohly být podány přesné informace o složení
výpravy, k sestavení programu zahraniční cesty a především vystoupení
hudebních skupin na jednotlivých místech zahraniční návštěvy.
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2. v případě, že hudební skupina Hradní duo odmítne účast na zahraniční návštěvě:
- manažer svazku nabídne účast na zahraniční návštěvě souboru Křivoklátští hudci
za podmínky zajištění bezplatné dopravy a ubytování členů souboru (pro 7 osob)
- pokud soubor Křivoklátští hudci odmítne účast na zahraniční návštěvě budou
volná místa nabídnuta zástupcům členských obcí (cca 7 osob), pokud zájem ze
strany zástupců členských obcí přesáhne počet zajištěných a objednaných lůžek,
bude manažer svazku jednat s francouzskou stranou o možnosti objednání
potřebného počtu lůžek.
Usnesení č. 202/05
Rada po projednání:
bere na vědomí:
- informaci manažera o průběhu jednání ve věci zahraniční návštěvy Elne
ukládá manažerovi svazku:
- bezodkladně projednat s vedoucím souboru Hradní duo jejich účast na zahraniční
návštěvě a v případě negativního vyjádření nabídnout účast na souboru
Křivoklátští hudci a v konečné fázi, pokud neprojeví zájem ani tento souboru,
nabídnout okamžitě účast na zahraniční návštěvě zástupcům členských obcí
svazku
(Přijato všemi hlasy).
4. Klání o krakovecký meč – vyhodnocení akce
Členové rady vyslovili svoje bezprostřední názory a reakce na realizovanou akci. Členové
rady se shodli na tom, že by v případě jejího dalšího konání měl být zachován volnější a
zábavnější charakter akce s tím, že některé její části by měly být upraveny ve prospěch
zvýšení atraktivnosti disciplín (některé byly hodnoceny jako jednoduché), dále je
nezbytné počítat s tím, že akce měla velmi dobrou návštěvnost a byla poměrně kladně
hodnocena návštěvníky. Příští ročník by se zcela určitě nesl ve znamení vyšší
návštěvnosti v tomto poměrně limitujícím a omezeném prostoru. Program agentury byl
hodnocen jako zdařilý, přesto by bylo vhodné některé řešit některé detaily – ve prospěch
zvýšení informovanosti o programu (místech konání disciplín – plánek stanovišť),
návaznost a vyšší spád soutěží. V souvislosti s ovlivněním programu akce nepříznivým
počasím, bude nezbytné vyřešit dostatečný prostor pro ukrytí zejména návštěvníků a
účastníků akce – zajistit spolupráci s armádou nebo jinými subjekty. Velmi kladně byl
hodnocen kulturní program, který korunovala projekce filmu Ať žijí duchové a současně i
to, že celá akce byla realizována v duchu scénáře tohoto filmu.
Členové rady se shodli, že je nezbytné, aby pro další jednání rady připravil manažer
komplexní vyhodnocení akce.
Návrh na udělení odměny
Rada svazku navrhuje udělit manažerovi svazku za plnění pracovních úkolů spojených se
zabezpečením akce Klání o krakovecký meč mimořádnou finanční odměnu v projednané
výši. Předseda svazku předá pokyn k výplatě odměny účetní svazku.
Usnesení č. 203/05
Rada po projednání:
ukládá manažerovi svazku:
- připravit k dalšímu jednání rady komplexní hodnocení akce Klání o krakovecký
meč
schvaluje:
- udělení finanční odměny manažerovi Svazku za plnění mimořádných pracovních
úkolů spojených se zabezpečením Klání o krakovecký meč
pověřuje:
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-

předsedu Svazku předat účetní Svazku pokyn k vyplacení schválené finanční
odměny manažerovi Svazku současně s jeho smluvním platem za měsíc červen
2005, a to v červencovém výplatním termínu
(Přijato všemi hlasy).

5. Křivoklátské panování – návrh programu
Návrh programu byl projednán s kastelánem hradu – zejména začátek jarmarku a
programu (včetně jeho ukončení). Program akce bude na základě dohody s kastelánem
upraven a předán k vyjádření radě svazku. Do programu je již zajištěn dostatek
vystupujících zejména z regionu, v případě jarmarku byla sjednána účast některých škol,
dětských sdružení a ústavů, občanů regionu.
Svazek by podle rozsahu zájmu členských obcí zajistil hromadnou dopravu na Křivoklát a
zpět do jednotlivých sídel. Manažer podal informaci, že se dnes uskuteční schůzka se
zástupci Tylova divadla za účelem kompozice a sladění programu – vstupy mezi
jednotlivými vystoupeními a námět letošního panování.
Rozprava členů rady:
Eva Janotová upozornila, že je nezbytné informovat zástupce agentur, které zajišťovaly
loňský ročník panování, o záměru kanceláře svazku realizovat akci bez jejich účasti.
Informace manažera:
Sdělení agentuře Armiger a Old Time Art Jirkov bude učiněno bezodkladně po
uskutečnění jednání se zástupci Tylova divadla.
Ing. Josef Bumba se informoval, zda platí záměr, aby se jarmarku zúčastnili řemeslníci
z regionu.
Manažer svazku: Individuálně jsou zajišťována jednotlivá řemesla – hrnčíři, košíkáři,
drátenice a další, včetně dostatečného počtu stánků s občerstvením, počítá se s účastí
Královského pivovaru Krušovice (výčep se stanem a výčep v Pekle).
Usnesení č. 204/05
Rada po projednání:
bere na vědomí:
- úvodní informaci manažera o programu Křivoklátského panování 2005
ukládá manažerovi svazku:
- informovat radu svazku na příštím jednání o způsobu zajištění kulturního
programu akce
(Přijato všemi hlasy).
6. POV SK DT 7 Cyklostezky
V pracovním materiálu předložena informace o přípravě jednotlivých zakázek:
- realizaci opravy lávky Chlum (po úpravě základních údajů v návrhu smlouvě bude
zajištěna realizace zakázky společností AEROCEM Praha)
- úprava povrchu CS 303 lávka Kalubice – viadukt Městečko – akce je v realizaci
(jedná se o společnou investici LČR, Obce Velká Buková a svazku)
- nový úsek CS 0102 Žákův rybník – ČOV Lužná – pozemky zajištěny obcí,
zpracovává se projekt, realizace pokud možno do 09/05
- stavební úpravy 2 lávky Senomaty – zpracováván projekt Ing. Janem Jančíkem –
realizace připravena bezprostředně po předložení projektu
- realizace lávky na CS 351 Šanov – zhotoví obec Šanov
- se zástupcem MÚ OV a I Milanem Kotálem jednáno o nezbytnosti realizace opravy
povrchu v členitém úseku „rokle“ Pustověty a u mostku Lašovice – projednány
možnosti o sdružení prostředků za účelem opravy nevyhovujících úseků (rozpočet
svazku cca 20 – 30 tis. Kč)
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Rozprava členů rady:
Bez připomínek.
Usnesení č. 205/05
Rada po projednání:
bere na vědomí:
- informaci manažera o přípravě jednotlivých zakázek v rámci projektu POV SK DT
7 cyklostezky
(Přijato všemi hlasy).
7. Vyhodnocení zkušební doby – Roman Hartl
Informace manažera o plnění pracovníků úkolů Romana Hartla:
- tvorba internetových stránek
- grafické práce pro svazek a členské obce (plakáty, letáky, loga apod.)
- tiskové zprávy z akcí svazku
- pracuje v souladu s pracovní náplní a zapracoval se velmi dobře
- manažer doporučuje zvýšit mzdu Romanu Hartlovi podle návrhu v pracovním
materiálu.
Rozprava členů rady:
Rada souhlasí se zvýšením mzdy Romana Hartla podle návrhu manažera svazku od 1. 7.
2005.
Rada po projednání:
Usnesení č. 206/05
Rada po projednání:
schvaluje:
- zvýšení mzdy Romana Hartla, zaměstnance kanceláře svazku, podle návrhu
manažera svazku s účinností 1. 7. 2005
pověřuje předsedu svazku:
- podpisem dodatku pracovní smlouvy s Romanem Hartlem v souvislosti se
zvýšením mzdy
(Přijato všemi hlasy).

8. Destinační management Středočeského kraje – informace komise CR SK
Informaci k této části jednání podala Eva Janotová:
1. Komisi cestovního ruchu SK byly předloženy zástupci sdružení Bohemia Centralis a
o. p. s. Posázaví podklady pro ustavení destinačního managementu Středočeského
kraje. Návrh zástupců těchto subjektů spočívá v podpisu smluv mezi SK a zástupci
čtyř turistických oblastí SK (Střední Čechy – západ, Střední Čechy – jihovýchod,
Polabí a Český ráj) za účelem zajištění služeb souvisejících s funkcí destinačního
managementu na území SK. Zástupci uvedených sdružení počítají s finanční
podporou ze strany SK a současně s tím, že části subregionů, které budou činností
podle předloženého návrhu pokryty těmito sdruženími, by měly nést náklady
spojené s aktivitami destinačního managementu.
2. Komise cestovního ruchu se současně seznámila s produktem společnosti SITOUR,
která se prezentuje produkty na podporu podnikatelské sféry v oblasti cestovního
ruchu – zejména ubytovacích zařízení. Společnost provozuje informační systémy o
ubytovacích zařízeních v zahraniční a některých regionech ČR. Má zájem
spolupracovat se sdruženími a subjekty, které mají jednoznačně identifikovatelnou
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působnost - specifické turistické regiony. Zástupci společnosti projevili o
spolupráci s regionem Rakovnicko a za tím účelem byla sjednána společná
schůzka 16. 6. – Eva Janotová, manažer svazku, zástupce společnosti Galileo –
správce internetového serveru svazku, přičemž by bylo vhodné, aby se jí
zúčastnili i další členové rady, jako zástupci jednotlivých regionů Rakovnicka.
Rozprava členů rady:
Podle názoru členů rady je Rakovnicko typickým turistickým regionem, svazek je pak
schopen prostřednictvím svých orgánů a kanceláře zajistit plnění veřejných služeb
spojených s činností destinačního managementu bez zprostředkování přes turistické
subregiony kraje. Lze konstatovat, že vzhledem k předpokladům regionu a zájmu svazku
o funkční vazbu a spolupráci s orgány kraje (odbor RR – oddělení CR a komise CR) nebo
státu (Czech Tourism), je tu záměr, aby plnění veřejných služeb spojených s činností
destinačního managementu pro Rakovnicko bylo realizováno přímo v regionu. Na
základní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu (příroda, památky) tu navazuje
dynamicky rozvíjející se informační systém regionu a je vytvářeno prostředí spolupráce
subjektů participujících v oblasti CR (vlastníci památek, ochrana přírody, podnikatelské
subjekty poskytující ubytovací a stravovací služby, kulturní a sportovní zařízení).
Usnesení č. 207/05
Rada po projednání:
ukládá manažerovi svazku:
- připravit k projednání v příští radě svazku návrh Komisi cestovního ruchu SK na
ustanovení destinačního managementu regionu Rakovnicko, za účelem realizace
veřejných služeb v oblasti cestovního ruchu na území regionu Rakovnicko
(Přijato všemi hlasy).
K bodu 9. Různé
Informace manažera o přípravě odborných seminářů ke správnímu řádu.
Jednání rady ukončil ve 14,45 hod. místopředseda svazku (předseda svazku se z jednání
vzdálil ve 14,00 hod.)
23. rada 27. 7. 2005 od 13,00 hod. Wintrova síň Městského úřadu Rakovník
Rakovník dne 15. 6. 2005

Zapsal: Radomír Dvořák

Ing. Zdeněk Nejdl
předseda Svazku

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
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Ing. Josef Bumba
místopředseda Svazku

