Č. 11
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 22. 6. 2016
konaného v kulturním domě Plzeňka

Přítomno:

při zahájení 15 zastupitelů města
v 15.03 se dostavil Ing. arch. Martin Patera
dále přítomno 16 zastupitelů města
v 15.09 se dostavila Mgr. Holubová
dále přítomno 17 zastupitelů města
v 15.57 se dostavil Mgr. Šnaidauf
dále přítomno 18 zastupitelů města

Omluveni:

Mgr. Stanislav Lidinský, pan Josef Pavlis, Ing. Zdeněk Trejbal

1) Zahájení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání Zastupitelstva města (ZM) Beroun zahájil v 15.00 hodin a jednání poté řídil starosta
města Mgr. Kůs.
Oznámil, že termín a navržený program jednání byl řádně vyhlášen a zveřejněn v souladu
s Jednacím řádem ZM. Konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo
je schopno se právoplatně usnášet.
Informoval, že Mgr. Holubová a Mgr. Šnaidauf avizovali, že se dostaví později, v průběhu jednání.
Dále konstatoval, že zápis z posledního zasedání byl určenými ověřovateli zápisu řádně ověřen
a shledán bez závad. K zápisu nebyly podány žádné námitky. Usnesení i zápis byly zveřejněny.
Ověřovateli byli určeni:

Ing. Tomáš Havel a pan Josef Štěpánek

Jako sčitatelé z řad zaměstnanců města byli určeni:

Kamila Benáková
Iva Zavadilová
Bc. Kamil Choc

Zapisovatelkou byla určena:

Hana Tučková

--------------------------Ing. arch. Martin Patera se dostavil do zasedání zastupitelstva města v 15.03 hod.
Dále přítomno 16 členů zastupitelstva.
--------------------------Starosta města informoval o tom, že o průběhu zasedání se pořizuje zvukový záznam.
Celý průběh jednání zastupitelstva je přenášen on-line na internetových stránkách města
a jeho záznam je pak umístěn na internetových stránkách města k nahlédnutí.
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Před schválením programu zastupitelstva města starosta Mgr. Kůs navrhl dvě úpravy programu
oproti návrhu programu, který zastupitelé obdrželi:


doplnění navrženého programu v bodu 11) Nakládání s majetkem města o podbod 23.
Prodej st. 1812/16 a st. 1812/22 v k.ú. Beroun – oznámení ÚZSVM.

Informoval, že rada města na svém jednání dne 15.6.2016 schválila volný návrh - prodej pozemků
v prostoru kasáren, na základě oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
dále jen ÚZSVM. Jedná se o stavební pozemky st. 1812/16 a st. 1812/22. Upozornil, že z důvodu
limitování času ve výzvě ÚZSVM, by opoždění projednání v zastupitelstvu mohlo vézt k tomu,
že by o tyto pozemky a nemovitosti na nich, nemohlo město požádat. Uvedl, že z časových důvodů
je potřeba návrh projednat. Připomněl, že návrh byl rozeslán v elektronické podobě okamžitě
po projednání v radě města a dnes byl předložen v písemné podobě.
Navrhl, aby tento bod byl zahrnut do bodu 11) nakládání s majetkem města, jako podbod č. 23.


Stažení bodu č. 10) Návrh na rozdělení dotací na sportovní činnost dle programu
„Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016“

Uvedl, že rada města se na svém zasedání těsně před zahájením zasedání zastupitelstva rozhodla
stáhnout bod č. 10) Návrh na rozdělení dotací na sportovní činnost dle programu „Poskytování
dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016“ z projednávání v ZM.
Zdůvodnil proč tak rada navrhuje.
Zrekapituloval, že od posledního jednání 6.4.2016, kdy zastupitelstvo nerozhodlo o návrhu
na udělení dotací pro sport, ale rozhodlo o vyplacení zálohy ve výši 20% každému subjektu
z částky, kterou dostal v loňském roce, se navršilo několik dalších podnětů – sdělení předsedy
fotbalového klubu Český lev Union Beroun, stanovisko a žádost LTC , písemný názor Berounských
mědvědů a ústní sdělení předsedy klubu Centra zdravých dětí. Společné pro tato upozornění je,
že nebyl ustálen výklad některých pojmů, kritérií, klubům chyběla metodika, aj. a že objektivnost
vstupů utrpěla. Připomněl, že rada města konstatovala, že program, který byl schválen, nelze
rušit, m.j. i z důvodu, že se již určitá část z objemu 4 mil. dotací vyplatila. Dále upozornil, že rada
města se rozhodla předložit ZM projednání dotací na sport, aniž komise pro sport a sportovní
dotace rozhodla. Upozornil na nerozhodnost a nejednotnost komise a na to, že komise návrh
neschválila. Informoval, že rada konstatovala, že rozdělení věcně odpovídá schváleným pravidlům.
Dále uvedl, že mezitím přišly další podněty a byla učiněna další zjištění a že by mohlo dojít
k nepřesnostem, které by se mohly interpretovat jako poškození jednoho na úkor jiného.
Zdůraznil, že rada chce, aby se v období od dnešního zasedání ZM, nejpozději do zářijového
zasedání ZM, příp. svolaného mimořádného zasedání ZM, konkrétně zaúkolovala komise a odbor,
aby se zamezilo vyloučení pochybností při výkladu použitých pojmů, zajistit poskytnutí
doplňujícího účinného metodického výkladu a sjednocení k jednotlivým kritériím, poskytnout
žadatelům o dotaci přiměřenou lhůtu na upřesnění jejich vstupů, které již předložili, aby byla
stanovena pravidla a prověřeny údaje.
Uvedl, že na základě toho všeho poté bude proveden nový propočet dotací, a stanoveným
způsobem podle schváleného programu předložen nový návrh tak, aby nejpozději v září se tím
mohlo zabývat zastupitelstvo.
Dotázal se, zda má někdo ze zastupitelů ke stanovisku rady a úpravám návrhu programu nějakou
připomínku.
Žádná připomínka nebyla přednesena.
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--------------------------Mgr. Miroslava Holubová se dostavila do zasedání zastupitelstva města v 15.09 hod.
Dále přítomno 17 členů zastupitelstva.
--------------------------2)

Schválení programu zasedání zastupitelstva města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta Mgr. Kůs přednesl upravený program zasedání.
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Schválení programu zasedání zastupitelstva města
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
Volba člena kontrolního výboru
Závěrečný účet města Beroun za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015
a Účetní závěrka města Beroun za rok 2015
6) Zpráva o použití dotací na kulturní činnost v roce 2015
7) Projekt „II. ZŠ Preislerova - zateplení“ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory,
poskytovatel Státní fond životního prostředí ČR
8) Projekt „MŠ Drašarova Beroun - zateplení“ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory,
poskytovatel Státní fond životního prostředí ČR
9) Uzavření ručitelského závazku města Beroun za společnost Parkování Beroun s.r.o.
10) Nakládání s majetkem města
1. Nabytí pozemku p.č. 2261/20 v k.ú. Beroun formou daru
2. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1413/274 v k.ú. Beroun od ÚZSVM
3. Převod stavby cyklostezky v k.ú. Srbsko u Karlštejna
4. Směna pozemků st. 5992, p.č. 2572/3 v k.ú. Beroun
5. Prodej pozemku st. 6109 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž
6. Prodej pozemků pro stavbu „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“
7. Prodej pozemků p.č. 1596/115, p.č. 1596/147 (vznikl oddělením z p.č. 1596/123
a p.č. 1596/124 dle geometrického plánu č. 5800-42/2016) a p.č. 2276/6 (vznikl
oddělením z p.č. 2276/4 dle geometrického plánu č. 5800-42/2016), vše k.ú. Beroun
8. Prodej pozemků p.č. 1543/74, p.č. 1543/75, p.č. 1543/76, p.č. 1543/77, p.č. 1543/78
a p.č. 1543/79 (vzniklé rozdělením pozemku p.č. 1543/25 a p.č. 1543/26
dle geometrického plánu č. 5828-57/2016) v k.ú. Beroun
9. Prodej pozemků st. 1187/1 a p.č. 1433/3 v k.ú. Beroun
10. Nabídka prodeje pozemku p.č. 737/4 v k.ú. Beroun
11. Nabídka k odkupu pozemků v k.ú. Beroun – lokalita Zavadilka
12. Prodej pozemku části p.č. 1053/22 v k.ú. Beroun
13. Prodej pozemků části p.č. 2261/17 a části p.č. 2584 v k.ú. Beroun
14. Prodej pozemku části st.p.č. 1756/2 v k.ú. Beroun
15. Prodej pozemků p.č. 193/18, p.č.193/19, p.č. 380/10, p.č. 380/11 v k.ú. Jarov u Berouna
16. Prodej pozemku p.č. 1517/13 a části pozemku p.č. 1518/8 v k.ú. Beroun
17. Prodej pozemku p.č. 423/14 v k.ú. Beroun
18. Výkup pozemků v k.ú. Beroun od Ministerstva obrany ČR
19. Plánovací smlouva pro stavbu
„Obytný soubor Na Homolce Beroun, část H3, bydlení a polyfunkční objekt“
20. Fyzická likvidace majetku města, majetku u příspěvkových organizací a stavby
(bývalé výměníkové stanice)
21. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 0287/2014/PLAN/OMI
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22. Prodej pozemků p.č. 2065/1, p.č. 2117/1, p.č. 2117/2, p.č. 2117/3, p.č. 2117/4,
p.č. 2117/6, p.č. 2117/7, p.č. 2129/3, v k.ú. Beroun - golfový areál Na Veselé
23. Prodej st. 1812/16 a st. 1812/22 v k.ú. Beroun – oznámení ÚZSVM
11) Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
12) Různé
13) Dotazy, připomínky, podněty
14) Závěr
Starosta Mgr. Kůs vyzval k podání připomínek.
Žádné návrhy na doplnění programu nebyly předneseny a bylo o něm hlasováno.
Usnesení č. 55/2016
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0.
Navržený program jednání byl schválen jednomyslně všemi přítomnými 17 zastupiteli.
Usnesení bylo přijato.

3)

Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta Mgr. Kůs uvedl, že zastupitelé obdrželi materiál Informace o plnění úkolů vyplývajících
z usnesení zastupitelstva města a dotázal se, zda má k němu někdo nějaké dotazy nebo
připomínky. Žádné připomínky nebyly vzneseny.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0
Informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva města vzalo zastupitelstvo města
na vědomí.

4)

Volba člena kontrolního výboru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta Mgr. Kůs uvedl, že z důvodu rezignace Ing. Zelienkové na funkci člena kontrolního
výboru je potřeba zvolit jiného člena kontrolního výboru. Vysvětlil způsob volby a navrhl postup
volby přímým hlasováním bez zřízení volební komise. Dotázal se na připomínky k přímé volbě.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 56/2016
Zastupitelstvo města Beroun rozhoduje, že pro volbu člena kontrolního výboru nebude zřízena
volební komise a tuto volbu bude řídit předsedající zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Usnesení č. 57/2016
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí rezignaci Ing. Kristýny Zelienkové na funkci členky
kontrolního výboru Zastupitelstva města Beroun a zánik jejího členství v tomto výboru ke dni
7. 6. 2016.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
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Starosta Mgr. Kůs požádal zastupitele o podání návrhů na člena kontrolního výboru.
Členka zastupitelstva RNDr. Chalupová navrhla zvolit členem kontrolního výboru
pana Zdeňka Bydžovského.
Starosta Mgr. Kůs se zeptal, zda má někdo na pana Bydžovského nějaký dotaz.
Žádný dotaz nebyl položen.
Žádné další návrhy na člena kontrolního výboru nebyly předneseny.
Proběhla volba aklamací.
Usnesení č. 58/2016
Zastupitelstvo města Beroun volí za člena kontrolního výboru pana Zdeňka Bydžovského.
Výsledek hlasování: pro - 15, proti - 1, zdržel se - 1
Usnesení bylo přijato.
Mgr. Kůs poblahopřál p. Bydžovskému ke zvolení do funkce člena kontrolního výboru.

5)

Závěrečný účet města Beroun za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015
a Účetní závěrka města Beroun za rok 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl starosta Mgr. Kůs, uvedl, že přílohy materiálu jsou na webových
stránkách města. Upozornil, že hospodaření města za rok 2015 skončilo přebytkem ve výši
asi 45 mil. Kč.
Požádal pana Havránka, člena finančního výboru, aby přednesl stanovisko finančního výboru.
Pan Havránek informoval, že Závěrečný účet města Beroun na rok 2015, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 a Účetní závěrka města Beroun za rok
2015 byly projednány ve finančním výboru dne 6.6.2016 s následujícím usnesením:
Finanční výbor souhlasí s předloženým Závěrečným účtem města Beroun za rok 2015, souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
za účetní období roku 2015 a Účetní závěrkou města Beroun za rok 2015 a doporučuje
zastupitelstvu města předložený materiál ke schválení.
Starosta Mgr. Kůs poděkoval panu Havránkovi a otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení podle jmen.
Usnesení č. 59/2016
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje Závěrečný účet města Beroun za rok 2015,
souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za účetní období roku 2015 a účetní závěrku města Beroun za rok 2015
v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0
Pro byli: Patrik Brodan, BBA, Ing. Šárka Endrlová, Ing. Tomáš Havel, Mgr. Miroslava Holubová,
RNDr. Soňa Chalupová, Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Olga Chocová, Mgr. Ivan Kůs,
Ing. Michal Mišina, Ing. arch. Martin Patera, MUDr. Dagmar Pěničková, Jiří Pokorný,
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Ing. Vratislav Randa, MUDr. Klára Šillerová, Josef Štěpánek, Bc. Alžběta Táborská
a MUDr. Kateřina Táborská.
Proti byli: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Jmenný seznam o hlasování je v příloze zápisu.
Dále Mgr. Kůs poděkoval finančnímu výboru a finančnímu odboru a zdůraznil, že poprvé
v historii auditor schválil hospodaření bez výhrad.
6)

Zpráva o použití dotací na kulturní činnost v roce 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl starosta Mgr. Kůs.
Jedná se o podrobný rozbor subjektů, čerpání dotací a provedení kontroly.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 60/2016
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí „Zprávu o použití dotací na kulturní činnost
v roce 2015“ poskytnutých z rozpočtu města Beroun.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

7)

Projekt „II. ZŠ Preislerova - zateplení“
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory, poskytovatel Státní fond životního prostředí ČR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl starosta Mgr. Kůs.
Město získalo v roce 2015 dotaci na zateplení stěn, střech a výměnu oken a dveří pěti pavilonů
2. základní školy. Odborem územního plánování a regionálního rozvoje byly vykázány náklady
na vícepráce. Státní fond životního prostředí uznal náklady a navýšil dotaci.
Starosta Mgr. Kůs otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 61/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 14210093
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt “II. ZŠ Preislerova
– zateplení“, v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

8)

Projekt „MŠ Drašarova Beroun - zateplení“
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory, poskytovatel Státní fond životního prostředí ČR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl starosta Mgr. Kůs.
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Město získalo v roce 2015 dotaci na zateplení Mateřské školy Drašarova. Odborem územního
plánování a regionálního rozvoje byly vykázány náklady na vícepráce. Státní fond životního
prostředí uznal náklady a navýšil dotaci.
Starosta Mgr. Kůs otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 62/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 14205643
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt “MŠ Drašarova
Beroun – zateplení“, v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato.
9)

Uzavření ručitelského závazku města Beroun za společnost Parkování Beroun s.r.o.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl tajemník MěÚ Ing. Chalupecký.
Ing. Chalupecký uvedl, že materiál vychází z usnesení zastupitelstva z května t.r., kdy byly
odsouhlaseny změny kolem Technických služeb a že společnost Parkování Beroun s.r.o. 100 %
vlastněná městem bude přebírat veškerá aktiva a pasiva, tj. i úvěr. Česká spořitelna, jako
úvěrující banka požaduje ručitelský závazek.
Starosta Mgr. Kůs otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 63/2016
Zastupitelstvo města Beroun v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne
11. 5. 2016 č. 49/2016 bod 6. souhlasí s uzavřením ručitelského závazku města Beroun
za společnost Parkování Beroun s.r.o. (IČ: 05030650) do výše 95.000.000 CZK zajišťujícím
závazky společnosti Parkování Beroun s.r.o. vůči České spořitelně, a.s. z dlouhodobých úvěrů
poskytnutých na projekt „Parkovací dům U Koně“.
Výsledek hlasování: pro - 15, proti - 0, zdrželi se - 2
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

10) Nakládání s majetkem města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo k volným návrhům č. 1.-21. přednesl místostarosta Ing. Mišina.
K předkládaným materiálům byly promítány mapové podklady.
1. Nabytí pozemku p.č. 2261/20 v k.ú. Beroun formou daru
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že paní Z. Š. a paní K. V. navrhují darování pozemku p.č.
2261/20 v k.ú. Beroun, který se nachází pod chodníkem v ulici Jungmannova.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
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Usnesení č. 64/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s nabytím pozemku 2261/20 – ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře 13 m2 v k.ú. Beroun formou daru od Z. Š. (podíl ve výši ½) a K. V. (podíl
ve výši ½). Náklady spojené s převodem pozemku hradí nabyvatel.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
2. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1413/274 v k.ú. Beroun od ÚZSVM
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
zaslal nabídku na převod části pozemku p.č. 1413/274 v k.ú. Beroun, na kterém se částečně
nachází komunikace a částečně veřejné prostranství v ulici Polní.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 65/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 1413/274
v k.ú. Beroun, na které je ve smyslu § 6 zákona č. 13/1997 Sb. umístěno těleso místní
komunikace, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, se sídlem 128 00 Praha - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví
města Beroun.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
3. Převod stavby cyklostezky v k.ú. Srbsko u Karlštejna
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že město Beroun vybudovalo stavbu „Beroun - cyklostezka
Po stopách českých králů 1. část“. Partner projektu byla obec Srbsko, bylo dohodnuto, že po
ukončení projektu bude cyklostezka, která katastrálně spadá pod obec Srbsko, bezúplatně
převedena z majetku města do majetku obce Srbsko. Město není vlastníkem žádných
z pozemků, na nichž se cyklostezka nachází.
Ing. Mišina dále upozornil na chybu v ceně převáděného majetku, kde zůstatková hodnota
předmětné stavby cyklostezky činí 3 770 854,09 Kč, z pořizovací ceny 4 166 691,09 Kč byla
poskytnuta dotace ve výši 3 854 189,25 Kč. Záměrem města je bezúplatně převést stavbu
Srbsku.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 66/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s bezúplatným převodem stavby cyklostezky,
umístěné na pozemcích p.č. 515/2, p.č. 540, p.č. 541/1, p.č. 541/2 a p.č. 619/1 v k.ú.
Srbsko u Karlštejna, z vlastnictví města Beroun do vlastnictví obce Srbsko, IČ: 00233803,
se sídlem 267 18 Srbsko, K Závěrce 16.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
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4. Směna pozemků st. 5992, p.č. 2572/3 v k.ú. Beroun
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o směnu pozemků u prodejny COOP.
Pozemky pod bývalým učňovským střediskem a nájezdovou rampou jsou ve vlastnictví města
Beroun, pozemky pod parkovištěm jsou ve vlastnictví COOP. Byla dohodnuta jejich směna.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 67/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí se směnou pozemků st. 5992 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 71 m2 (na pozemku stojí stavba č.p. 1451 jiného vlastníka) a p.č. 2572/3
– ostatní plocha o výměře 14 m2, oba v k.ú. Beroun ve vlastnictví města Beroun za stavbu
parkoviště (umístěného na pozemcích p.č. 2576/2, p.č. 2576/3, p.č. 2576/4 v k.ú. Beroun)
ve vlastnictví COOP Hořovice, družstvo, IČ: 00031747, se sídlem Palackého nám. 200,
268 40 Hořovice, s úhradou finančního rozdílu 46.130,- Kč ve prospěch města Beroun.
Náklady spojené se směnou uhradí COOP Hořovice, družstvo.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

5. Prodej pozemku st. 6109 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o stavbu garáže, která je u parkoviště u Plzeňky.
Majitel sousední nemovitosti na pozemku 516/2, požádal o prodej odkoupení stavby garáže.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 68/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s prodejem pozemku st. 6109 o výměře 21 m2 – zast.
plocha, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž z vlastnictví města Beroun do vlastnictví
pana M. Ř. bytem Beroun-Město, za cenu dle znaleckého posudku č. 3693-03/2016 ze dne
28. 1. 2016 ve výši 150.000,- Kč a náklady spojené s prodejem.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
6. Prodej pozemků pro stavbu „Optimalizace trati Beroun (včetně)“ – Králův Dvůr
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o drobné pozemky v kolejišti připravované
stavby koridoru Praha - Plzeň. Kupní cena je určena na základě znaleckého posudku.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 69/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s prodejem pozemků ve vlastnictví města Beroun,
a to p.č. 1148/16 - manipulační plocha – ostatní plocha, o celkové výměře 36 m2, p.č.
2318/55 – dráha - ostatní plocha, o celkové výměře 133 m2, p.č. 1148/10 - ostatní plocha,
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dráha, o výměře 84 m2, vzniklý rozdělením pozemku p.č. 1148/10, p.č. 1148/22 - ostatní
plocha, dráha, o výměře 10 m2, vzniklý rozdělením pozemku p.č. 1148/4, p.č. 1148/29
- ostatní plocha, dráha, o výměře 12 m2, vzniklý rozdělením pozemku p.č. 1148/10, p.č.
2658/24 - ostatní plocha, dráha, o výměře 1 m2, vzniklý rozdělením pozemku p.č. 2658/17,
p.č. 2658/27 - ostatní plocha, dráha, o výměře 4 m2, vzniklý rozdělením pozemku p.č.
2658/17, vše v k.ú. Beroun, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234,
se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, za celkovou kupní cenu
165.669,- Kč a náklady spojené s prodejem.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
7. Prodej pozemků p.č. 1596/115, p.č. 1596/147 (vznikl oddělením z p.č. 1596/123 a p.č.
1596/124 dle geometrického plánu č. 5800-42/2016) a p.č. 2276/6 (vznikl oddělením z p.č.
2276/4 dle geometrického plánu č. 5800-42/2016), vše k.ú. Beroun
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že pan E. M. požádal o prodej části pozemků.
Je vlastníkem přilehlých nemovitostí. Prodej pozemků žádá za účelem majetkoprávního
vypořádání oplocení dle skutečného provedení oplocení, které respektovalo budoucí
výstavbu komunikace K Dědu. Stavba je již dokončena.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 70/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s prodejem pozemků p.č. 1596/147 - orná půda
o výměře 14 m2 (dle geometrického plánu č. 5800-42/2016 vznikl sloučením p.č. 1596/123
díl „a“ o výměře 10 m2 a p.č. 1596/124 díl „b“ o výměře 4 m2) a p.č. 2276/6 - ostatní plocha
(jiná plocha) o výměře 27 m2 (dle geometrického plánu č. 5800-42/2016 vznikl oddělením
z pozemku p.č. 2276/4) a p.č. 1596/115 – orná půda o výměře 3 m2, vše v k.ú. Beroun, panu
E. M. za cenu celkem 20.050,- Kč, náklady spojené s prodejem hradí strana kupující.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
8. Prodej pozemků p.č. 1543/74, p.č. 1543/75, p.č. 1543/76, p.č. 1543/77, p.č. 1543/78 a p.č.
1543/79 (vzniklé rozdělením pozemku p.č. 1543/25 a p.č. 1543/26 dle geometrického plánu
č. 5828-57/2016) v k.ú. Beroun
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o pozemky přilehlé k nemovitostem v ulici Jižní.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 71/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s prodejem pozemků v k.ú. Beroun:
1.

2.

p.č. 1543/74 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m2 - dle geometrického plánu
č. 5828-57/2016 odděleného z p.č. 1543/25, manželům Š., bytem Beroun za kupní cenu
2.800 Kč,
p.č. 1543/75 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 - dle geometrického plánu
č. 5828-57/2016 odděleného z p.č. 1543/25, paní D. K. Praha 6, za kupní cenu 1.700 Kč
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p.č. 1543/76 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 - dle geometrického plánu
č. 5828-57/2016 odděleného z p.č. 1543/25, manželům B., Beroun za kupní cenu 1.700
Kč
4. p.č. 1543/77 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 - dle geometrického plánu
č. 5828-57/2016 odděleného z p.č. 1543/25, paní L. Z., bytem Beroun za 1.600 Kč
s podmínkou respektování stávajících inženýrských sítí, náklady spojené s prodejem hradí
strana kupující.
5. p.č. 1543/78 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2 a p.č. 1543/79 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 76 m2 - dle geometrického plánu č. 5828-57/2016 oddělené z p.č.
1543/25 a p.č. 1543/26, paní P. K., bytem Beroun (podíl ve výši 1/6), paní E. T. bytem,
Beroun (podíl ve výši 4/6) a panu M. T. bytem Beroun (podíl ve výši 1/6) za kupní cenu
9.600 Kč
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Beroun – právo umístění,
provozování, údržby a oprav veřejného osvětlení a kabelového vedení veřejného osvětlení
přes celý nově vzniklý pozemek p.č. 1543/79, a s podmínkou respektování stávajících
inženýrských sítí, náklady spojené s prodejem hradí strana kupující.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
3.

9. Prodej pozemků st. 1187/1 a p.č. 1433/3 v k.ú. Beroun
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o další etapu prodeje pozemků kolem objektů
v ulici Vorlova a Zvonařova.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 72/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s prodejem pozemků st.p.č. 1187/1 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 445 m2 a p.č. 1433/3 – zahrada o výměře 214 m2 v k.ú. Beroun
Společenství pro dům Zvonařova 495, Beroun, IČ: 27209539, se sídlem Beroun – Město,
Zvonařova 495, PSČ 266 01 za dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2, celkem tedy 98.850 Kč,
se zřízením bezúplatného věcného břemene – služebnosti stezky a cesty ve prospěch
vlastníků pozemků st. 1187/2, st. 1187/3 a st. 1187/4 v k.ú. Beroun, součástí kterých jsou
stavby garáží a s podmínkou respektování inženýrských sítí. Kupující hradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
10.Nabídka prodeje pozemku p.č. 737/4 v k.ú. Beroun
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že RWE GasNet nabízí pozemek v lokalitě u Vondráků
o výměře 2 m2. Vzhledem k tomu, že v okolí nejsou žádné pozemky města, není doporučen
odkup pozemků.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
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Usnesení č. 73/2016
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s odkupem pozemku p.č. 737/4 o výměře 2 m2
– ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Beroun od společnosti RWE GasNet, s.r.o.,
IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
--------------------------Mgr. Emil Šnaidauf se dostavil do zasedání zastupitelstva města v 15.57 hod.
Dále přítomno 18 členů zastupitelstva.
--------------------------11.Nabídka k odkupu pozemků v k.ú. Beroun – lokalita Zavadilka
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že pan J. T. nabídl k odkupu pozemky pod komunikacemi
v lokalitě na Zavadilce, ulici Želivského.
Usnesením zastupitelstva města č. 89/2012 ze dne 17.12.2012 bylo odsouhlaseno,
že veškeré pozemky pod komunikacemi budou do majetku města převáděny pouze formou
daru - bezúplatně. Porada k majetku doporučila pozemky neodkupovat.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 74/2016
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s odkupem pozemků p.č. 2235/5 o výměře 120 m2
– ostatní plocha, ostatní komunikace; p.č. 2235/6 o výměře 732 m2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace; p.č. 2243/27 o výměře 13 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace; p.č. 2318/52
o výměře 793 m2 – ostatní plocha, dráha a p.č. 2339/3 o výměře 1118 m2 – ostatní plocha,
dráha vše v k.ú. Beroun od pana J. T., bytem Litvínovice za celkovou kupní cenu 2.448.432,Kč (882,- Kč/m2).
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Zastupitelka RNDr. Chalupová nehlasovala, nebyla při hlasování přítomna v jednací místnosti.
12.Prodej pozemku části p.č. 1053/22 v k.ú. Beroun
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že pan R. D. požádal o prodej pozemku za účelem výstavby
garáže. Porada k majetku nesouhlasila z důvodu znehodnocení pozemku v případě jeho
rozparcelování.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 75/2016
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s prodejem pozemku části p.č. 1053/22 trvalý travní
porost o výměře cca 250 m2 (celková výměra 3414 m2) v k.ú. Beroun dle zákresu panu R. D. za
účelem výstavby garáže.
Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.
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Zastupitelé RNDr. Chalupová a Ing. arch. Patera nehlasovali, nebyli při hlasování přítomni
v jednací místnosti.
13.Prodej pozemků části p.č. 2261/17 a části p.č. 2584 v k.ú. Beroun
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že manželé F. vlastní přilehlý objekt a požádali
o prodej částí pozemků. Porada k majetku nedoporučuje prodej pozemků.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 76/2016
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s prodejem pozemků části p.č. 2261/17 - ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 22 m2 a části p.č. 2584 - ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře cca 2 m2, vše v k.ú. Beroun, manželům F. dle předložené žádosti.
Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 4
Usnesení bylo přijato.
Zastupitel Ing. arch. Patera nehlasoval, nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
14.Prodej pozemku části st.p.č. 1756/2 v k.ú. Beroun
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že pan T. V. požádal o prodej pozemku ve vnitrobloku v ulici
Vorlova na stavbu garáže. Porada k majetku nedoporučuje prodej části pozemku.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 77/2016
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s prodejem pozemku části st.p.č. 1756/2 zastavěná
plocha a nádvoří (spol. dvůr) o výměře cca 25 m2 (celková výměra 1322 m2) v k.ú. Beroun
panu V. za účelem výstavby garáže.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Zastupitelka Ing. Endrlová nehlasovala, nebyla při hlasování přítomna v jednací místnosti.
15.Prodej pozemků p.č. 193/18, p.č.193/19, p.č. 380/10, p.č. 380/11 v k.ú. Jarov u Berouna
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že pan J. P. požádal o prodej pozemků v k.ú. Jarov
u Berouna. Porada k majetku nedoporučila souhlasit s prodejem pozemků.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 78/2016
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s prodejem pozemků města Beroun p.č. 193/18
o výměře 1142 m2 – orná půda, p.č. 193/19 o výměře 4298 m2 – orná půda, p.č. 380/10
o výměře 542 m2 – orná půda, p.č. 380/11 o výměře 12908 m2 – orná půda, vše v k.ú. Jarov
u Berouna do vlastnictví pana J. P., bytem Praha 5-Sobín.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
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Usnesení bylo přijato.

16.Prodej pozemku p.č. 1517/13 a části pozemku p.č. 1518/8 v k.ú. Beroun
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že manželé Z. podali opětovnou žádost o prodej pozemku.
Na uvedených pozemcích plánují rozšíření stávající prodejny motocyklů.
Touto přestavbou měly být dotčeny i pozemky města, které jsou určeny pro chodník, vozovku
a parkoviště. Porada k majetku prodej nedoporučila, doporučila pouze rozšíření stávajícího
nevyhovujícího chodníku v ulici V. Hálka. K další žádosti Porada k majetku doporučila
neprodávat pozemky.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 79/2016
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1517/13 o výměře 65 m2
– ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku p.č. 1518/8 o výměře cca 7 m2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. Beroun z vlastnictví města Beroun do vlastnictví
manželů R. a N. Z., oba bytem Hudlice.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.
17.Prodej pozemku p.č. 423/14 v k.ú. Beroun
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
požádala o prodej pozemku. Na uvedeném pozemku stojí vykrývač mobilního signálu.
Na pozemek je uzavřena smlouva o nájmu za částku 65 546,- Kč ročně. Jedná se o 50 m2.
Porada k majetku nedoporučila změnu smlouvy, její ukončení a nedoporučila prodej
pozemku.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 80/2016
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s prodejem pozemku města Beroun p.č. 423/14
o výměře 50 m2 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Beroun do vlastnictví společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Zastupitelka Mgr. Chlumská nehlasovala, nebyla při hlasování přítomna v jednací místnosti.
18.Výkup pozemků v k.ú. Beroun od Ministerstva obrany ČR
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o odprodej pozemků v areálu Na Veselé.
Na minulém zastupitelstvu bylo odhlasováno předkupní právo na tyto pozemky.
Následně se ukázalo, že o pozemcích, o které by město mohlo mít zájem, a které by se mohly
využít dále pro rozvojovou lokalitu, není v územní studii uvažováno. Pokud by město tyto
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pozemky koupilo, staly by se nejspíše zelenou plochou, o kterou by se město muselo starat.
Poukázal na vysokou kupní cenu. Porada k majetku nesouhlasila s výkupem pozemků.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů se do diskuze přihlásil Ing. Havel.
Ing. Havel upozornil, že nyní místostarosta Ing. Mišina zmiňoval zelené plochy, ale v minulém
materiálu bylo napsáno, že se jedná o plochy ostatní komunikace, sportoviště, rekreační
plochy, ostatní plochy, jiné plochy. Podle uvedené mapy se jednalo
o příjezdovou komunikaci k centrálnímu zařízení golfového areálu. Požádal o vysvětlení.
Vysvětlení dle promítaných mapových podkladů podala Ing. arch. Vilhelmová.
RNDr. Chalupová se zapojila do diskuze, vysvětlila polohu pozemků.
Ing. Havel upozornil, že vychází z materiálů, které obdržel na minulém zasedání, kde je
napsáno, že je to komunikace, a že materiály neodpovídají skutečnosti.
Apeloval na lepší přípravu materiálů.
Druhá otázka Ing. Havla směřovala k druhému bodu z minule, kde bylo navrženo, že město
nesouhlasí s uplatněním předkupního práva na některé pozemky, ale většina nebyla pro to
nesouhlasit. Požádal o vysvětlení, co město pro to udělá dál.
Starosta Mgr. Kůs navrhl stáhnout bod z programu a přepracovat ho tak, aby se odstranily
pochybnosti.
Proběhlo hlasování o tom, že tento bod bude stažen z programu.
Výsledek hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
Volný návrh byl stažen z programu.
19.Plánovací smlouva pro stavbu „Obytný soubor Na Homolce Beroun, část H3,
bydlení a polyfunkční objekt“
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že smlouva řeší vybudování a převzetí veřejné infrastruktury,
ploch občanského vybavení a veřejného osvětlení.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 81/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy mezi městem Beroun
a společností Homolka next s.r.o., se sídlem Beroun – Beroun-Centrum, V Pražské bráně 71,
PSČ 266 01, IČ: 28194152, v souvislosti se záměrem na vybudování veřejné infrastruktury
v rámci stavby „Obytný soubor Na Homolce Beroun, část H3, bydlení a polyfunkční objekt“,
v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.
20.Fyzická likvidace majetku města, majetku u příspěvkových organizací a stavby (bývalé
výměníkové stanice)
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
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Usnesení č. 82/2016
1) Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku města a s následným
odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 9.3.2016.
Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 3.341.796,05 Kč a účetní hodnota je 0 Kč.
2) Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku užívaného
příspěvkovými organizacemi (2. ZŠ a MŠ Preislerova a Domov penzion pro důchodce
Beroun) a následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku
ze dne 9.3.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku je 319.542,- Kč a účetní
hodnota je 0 Kč.
3) Zastupitelstvo města Beroun souhlasí:
a. s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví dle návrhu
Komise pro likvidaci majetku ze dne 23.5.2016. Pořizovací hodnota
likvidovaného majetku činí 59.980,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
b. s nabídkou k odprodeji herního prvku loď pirátů umístěnou u Štiky za minimální
cenu 20.000,- Kč nejvyšší nabídce. V případě nezájmu o koupi herního prvku,
bude provedena fyzická likvidace majetku a následné odepsání z účetnictví,
nejpozději do konce července 2016.
4) Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací budovy (bývalé výměníkové
stanice) v ul. Na Parkáně na pozemku parc. č. 3070 a s následným odepsáním z účetnictví
dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 23.5.2016. Pořizovací cena likvidovaného
majetku činí 156.015,60 Kč a zůstatková účetní cena je 87.756,60 Kč.
Výsledek hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
21.Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 0287/2014/PLAN/OMI
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že společnost CHRYSBERON a.s. požádala o změnu smlouvy.
Změnou jsou dotčeny stavby vodovodu a kanalizace a část komunikace v lokalitě Na Cibulce.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 83/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k plánovací smlouvě
č. 0287/2014/PLAN/OMI ze dne 26.6.2014 mezi městem Beroun a společností CHRYSBERON
a.s., v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Starosta Mgr. Kůs vyhlásil 15 minut přestávku.

-------------------Přestávka od 16.25 do 16.45
--------------------

Starosta Mgr. Kůs v 16.45 zahájil 2. část zasedání zastupitelstva.
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22.Prodej pozemků p.č. 2065/1, p.č. 2117/1, p.č. 2117/2, p.č. 2117/3, p.č. 2117/4, p.č. 2117/6,
p.č. 2117/7, p.č. 2129/3, v k.ú. Beroun – golfový areáln Na Veselé.
Úvodní slovo přednesl starosta Mgr. Kůs, poté požádal zastupitele Ing. Randu, který byl
pověřený radou města, aby od předsednického stolu přednesl důvodovou zprávu.
Ing. Randa předem informoval, že se společností Tifannys nemá nic společného, je členem
berounského golfového klubu a aktivně chodí na Veselou hrát.
Ve svém projevu zdůraznil:
 klíčovou informaci, že o prodej pozemků je jediný zájemce.
 Nové skutečnosti jsou, že bylo upozorněno na přítomnost sítí, které snižují využitelnost
pozemků.
 Za zásadní novou věc označil zřízení předkupního práva pro město Beroun, s kterým
společnost Tifannys souhlasí. Právo lze kdykoliv uplatnit. Případnému jinému využití
pozemků by musela předcházet změna územního plánu, která je velice problematická
a nemá logiku.
 Sdělil svůj názor, že nyní je rozhodování čistě ekonomické.
 Přednesl úvahu o tom, zda pozemky prodat hned s tím, že se bude inkasovat zhruba 30ti
leté nájemné a peníze smysluplně využít, nebo čekat 30 let, až se peníze za nájem
nashromáždí.
 Zdůraznil, že dle nového Občanského zákoníku by se měly sjednotit stavby s pozemky.
 Uvedl, že pozemky by se měly prodávat za tržní ceny.
 Jako nejpodstatnější argument uvedl, že lze očekávat demografickou krizi, protože
v návaznosti na plánovanou bytovou výstavbu přibude v Berouně hodně obyvatel
a specielně ve školství a v dopravě bude situace neúnosná. Dle zprávy o vývoji Prahy,
lze v nejbližších letech očekávat nárůst až 400 až 500 tis. obyvatel, což ovlivní i okolní
města.
 Navázal na školský zákon, sdělil, že bude potřeba větší množství školek a dále bude
potřeba investovat do dopravní infrastruktury, do investic, které budou mít rychlou
návratnost, např. zateplení, regenerace v Laguně apod.
 Navázal na minulou diskuzi, na argumenty, že Tifannys nesplnil své závazky, což by řešil
jako samostatný bod.
 Uzavřel úvahou nad ekonomickou otázkou, zda je výhodnější nájem než koupě.
Osobně se přiklonil ke koupi.
Starosta Mgr. Kůs poděkoval Ing. Randovi a otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů se do diskuze přihlásili:
Pan Pokorný upozornil na relevantní fakta uvedená na straně 2 návrhu, která souvisí s nově
podaným materiálem. K možnému budoucímu využití finančních prostředků, které budou
v případě schválení dostupné se dotázal, jaké jsou záruky, že finanční prostředky budou
prvotně použity do uvedených oblastí.
Starosta Mgr. Kůs uvedl, že garance může dát pouze zastupitelstvo. Nikdo však nemůže
garantovat rozhodnutí jiných zastupitelstev v dalších volebních obdobích.
Ing. Randa reagoval, že na radě již proběhlo, že je třeba začít s projektováním investičních
akcí, aby byly připravené k zahájení, ať už z vlastních zdrojů, nebo pro případ vyhlášení
dotací. Uvedl, že již do rozpočtu na rok 2017 budou položky zahrnuty.
Starosta Mgr. Kůs uvedl, že je již zpracovaný první návrh priorit, který bude předložen i do
zastupitelstva. Dále uvedl, že byly rozšířeny roční výhledy demografického vývoje pro potřebu
školství a výstavby bytů. Upozornil, že od roku 2020 bude nárok na místo v mateřské škole
pro děti již od dvou let věku.
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Ing. arch. Patera zrekapituloval argumenty, které zazněly na minulém zastupitelstvu,
především vybudování nové příjezdové komunikace do areálu golfu.
Zpochybnil důvěryhodnost společnosti Tifannys. Uvedl, že souhlasí s prodejem předmětných
pozemků, pouze však za předpokladu, že dojde k narovnání vztahů, apeloval na morálku před
ekonomickým pohledem. Sdělil, že kupní cena stanovená znaleckým posudkem by měla být
navýšena o dle jeho názoru stále dlužné pokuty ve výši 30 mil. Kč, tedy na celkovou výši
80 300 000,- Kč.
Dále upozornil, že kupní smlouva je nevýhodná a nebezpečná pro město Beroun, je
jednostranně výhodná pro kupující stranu. Sdělil, že bez zásadních úprav této smlouvy
nepovažuje za možné jednat o prodeji pozemků, byť i za cenu navýšenou na 80 300 000,- Kč.
Uvedl, že smlouva je nebezpečná z důvodu, že dle článku III. odstavec 2. prodávající podá
návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího po zaplacení pouze 1. části kupní
ceny, tedy 15 300 000,- Kč. Zbylých 35 mil. Kč má být uhrazeno v průběhu následujících dvou
let. Tento postup označil za nestandardní a upozornil na riziko, že kupní cena nemusí být
zaplacena. K zástavnímu právu upozornil na možný úpadek společnosti Tifannys.
Poukázal na to, že město není banka a Tifannys si na splacení celé částky může peníze půjčit.
V závěru vybídl k dodržování kontinuity v jednání.
Navrhl změnit usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá radě jednat se zájemcem, společností Tifannys o prodeji
pozemků, avšak za cenu pohybující se okolo 80 mil. Kč, a zároveň ukládá radě připravit kupní
smlouvu tak, aby nebyla riziková pro město Beroun a potenciálně neférová k ostatním
občanům a firmám, které budou v budoucnu vstupovat s městem do závazkových vztahů.
RNDr. Chalupová k připomínce pana Pokorného uvedla, že zastupitelstvo musí plnit to,
co jednou slíbilo, navázala na již v minulosti daný slib ohledně prodeje. Zrekapitulovala,
že za poslední 3 roky se vyvinulo hodně úsilí v dané lokalitě, snaha ze strany Tifannysu udělat
komunikaci je, komunikace je částečně hotová až do místa, kde nejsou vyřešeny majetkové
poměry k některým pozemkům. Uvedla, že kontinuita by se držet měla, zastupitelé by měli
závazky, které na sebe předchozí zastupitelstvo vzalo, přenášet dál a snažit se o nich jednat
s novými zastupiteli.
Ing. Randa navázal na rizika zmíněná Ing. arch. Paterou. Upozornil na bod č. V. Odstoupení
od smlouvy, kde je uvedeno, že v případě prodlení splátky, což je závažné porušení smlouvy,
lze od smlouvy odstoupit.
Ing. Havel reagoval na RNDr. Chalupovou a uvedl, že slib se týkal jiných pozemků, než těch,
o kterých se jedná nyní. K cestě na Veselou sdělil, že dokud nebude cesta hotová celá, nelze
ji považovat za hotovou. Upozornil, na riziko, že nedojde k převodu potřebných pozemků.
Zrekapituloval, že při jednání o prodeji před ½ rokem se pozemky neprodaly, protože
se nenašla většina, která by byla pro prodej pozemků, to znamená, že zastupitelstvo
nesouhlasilo s prodejem. Usnesení nebylo přijato, protože pro nebyl potřebný počet
zastupitelů. Přesto se prodejem rada opět zabývala, z čehož vyplývá, že rada nejedná podle
přání zastupitelstva. Úkolem zastupitelů je jednat ve všech souvislostech.
P. Brodan, BBA připomněl, že se jedná o prodeji na základě opětovné žádosti. Upozornil,
že tentokrát je jediná nabídka. Uvedl, že plány s budováním potřebných investic jsou akutní
a získané prostředky městu pomůžou.
Starosta Mgr. Kůs požádal právničku Mgr. Fraňovou, aby se vyjádřila z pohledu právníka
města k připomínce garance zaplacení úplné ceny před podáním návrhu na vklad.
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Mgr. Fraňová uvedla, že si myslí, že ve smlouvě je to dostatečně ošetřeno, vždy je na dohodě
stran, jaké si uvedou podmínky. Pokud zastupitelstvo odsouhlasí splátky, lze to. Záruky jsou
dostačující. V případě, že by se společnost dostala do insolvence, byla by i určitá rizika.
Nic však nenasvědčuje tomu, že by společnosti Tifannys něco takového hrozilo.
Starosta Mgr. Kůs poznamenal, že s „golfem“ se město v těchto záležitostech zabývá asi
20 let, za tu dobu se mnohé změnilo, proběhla personální výměna. Zdůraznil nové vnímání
všech souvislostí, nebrání se tomu, aby se probírala minulost. Uvedl, že nenabyl dojmu,
že by představitelé „golfu“ byli nekorektní, nebo že by hledali nějaké postranní úmysly.
Upozornil na právní stanovisko JUDr. Korčeka, který se této záležitosti věnuje dlouhodobě,
i ohledně komunikace od Zabitého, zdůraznil, že právo třetích osob je chráněno a musíme
to vzít na vědomí. O komunikaci bude město usilovat dál. Sdělil, že osobně jednal s jedním
z vlastníků pozemků, které tzv. stojí v cestě.
Ing. Havel reagoval s připomínkou k promlčení věci, která se měla zrealizovat již dávno.

Starosta Mgr. Kůs vyzval přítomnou veřejnost, zda má někdo připomínky.
Pan Martin Veselý, předseda komise výstavby se dotázal, proč město přistoupilo na
podmínky splátek, proč byla platba za pozemky rozdělená, proč to není garantováno
bankovní zárukou, proč město neprofituje např. tím, že nájem poběží dál a proč je tímto
podporována soukromá firma.
Starosta Mgr. Kůs se ke splátkám vyjádřil, že takto to druhá strana navrhla a takto to bylo
akceptováno.
Ing. Randa připomněl, že je to o přístupu dvou smluvních stran, o kompromisu. Jako plus
označil, že na základě dohody Tifannys zaplatí celou daň z prodeje, jedná se o 2 mil. Kč.
Starosta Mgr. Kůs k akceptaci splátek sdělil, že přispěla i skutečnost, že do výběrového řízení
se přihlásil jediný zájemce.
Ing. Havel poznamenal, že město žádné výběrové řízení nevyhlašovalo, oni se přihlásili sami.
Smlouvu předložili oni, město s ní souhlasilo. Protože město prodává, mohlo by si vytvářet
podmínky. Dále upozornil na předkupní právo a na využitelnost 50 mil. Kč, v případě jejich
vrácení v předkupním právu.
Ing. Randa sdělil, že vnímá předkupní právo jako pojistku.
Ing. arch Patera poukázal na to, že tento typ smlouvy by mohl být precedentní pro ostatní
občany.
P. Brodan, BBA uvedl, že přidaná hodnota je zisk 50 mil. Kč, které by město nezískalo, protože
Tifannis upozornil město na skutečnost, že město může získat pozemky do vlastnictví.
Zásluhou golfu bude město mít možnost disponovat 50 mil. Kč.
Ing. Havel uvedl, že pozemky se nemusí prodávat, město je může vlastnit dál, pronajímat
je a prodat třeba po letech.
Pan Martin Veselý sdělil, že je pro prodej, ale upozornil, že za rozdělení splátek nezíská město
žádný profit.
Pan Prošek upozornil, že město získalo pozemky převodem od státu z majetku ministerstva
obrany na základě upozornění společnosti Tifannys. Dotázal se, zda tomu tak skutečně je.
Ing. Matějček, zástupce společnosti Tifannys potvrdil, že Tifannys upozornil město na
možnost získání pozemků. K částce 50 mil. Kč uvedl, že si na ní musí společnost vydělat,
proto požádala o splátkování a jako protihodnotu navrhla, že daň z převodu nemovitosti,
kterou nyní má hradit prodávající, zaplatí Tifannys.
Ing. Havel vznesl připomínku, aby se v případě splátkování pozemky převedly až po zaplacení.
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Starosta Mgr. Kůs zdůraznil, že dle právního rozboru smlouvy je to velmi účinně právně
ošetřeno.
Ing. Randa upozornil, že splátkování je naprosto běžné, není výjimečné a není anomální.
Starosta Mgr. Kůs se dotázal, zda má ještě někdo něco do diskuze.
Žádný další diskutující se nepřihlásil.
Starosta Mgr. Kůs dle jednacího řádu zahájil hlasování o protinávrhu, požádal Ing. arch.
Pateru o jeho formulování.
Ing. arch. Patera přečetl znění usnesení:
Zastupitelstvo ukládá radě jednat se zájemcem společnosti Tifannys o prodeji pozemků,
avšak za cenu pohybující se okolo 80 mil. Kč, zároveň ukládá radě upravit kupní smlouvu tak,
aby nebyla riziková pro město Beroun a potenciálně neférová k ostatním občanům a firmám,
které budou v budoucnu vstupovat s městem do závazkových vztahů.
Proběhlo hlasování o protinávrhu Ing. arch. Patery.
Výsledek hlasování: pro - 3, proti - 10 , zdržel se - 5.
Protinávrh nebyl přijat.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení, které bylo uvedeno ve volném návrhu.
Usnesení č. 84/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s prodejem pozemků v k.ú. Beroun p.č. 2065/1,
p.č. 2117/1, p.č. 2117/2, p.č. 2117/3, p.č. 2117/4, p.č. 2117/6, p.č. 2117/7, p.č. 2129/3,
z vlastnictví města Beroun do vlastnictví společnosti TIFANNYS, spol. s r.o., IČ: 16736010,
se sídlem Beroun, Na Veselou 909, PSČ 266 01, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku
č. 1113-34/2015 ze dne 30. 6. 2015 ve výši 50.300.000,- Kč, a s uzavřením kupní smlouvy
se smlouvou zástavní a se zřízením předkupního práva ve prospěch města Beroun,
v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 4, zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.
23.Prodej st. 1812/16 a st. 1812/22 v k.ú. Beroun – oznámení ÚZSVM
Úvodní slovo přednesl starosta Mgr. Kůs. Uvedl, že smyslem oznámení ÚZSVM je, že úřad
vypisuje výběrové řízení na prodej dvou parcel, na kterých stojí nemovitosti a které jsou
v prostoru starých kasáren a které jsou obklopeny pozemky v majetku města. Rada města
doporučila podat žádost o přímý prodej, protože se domnívá, že získáním vlastnictví k těmto
pozemkům a stavbám umožní jednak zvážit možnou rekonstrukci budov, ale umožní též
výrazné zhodnocení pozemků města ve střední části kasáren, možnost lépe se pohybovat,
lépe využít pro stavební účely ve veřejném zájmu. Poukázal na nutnost přihlásit se do
29.6.2016 – tedy před ukončením výběrového řízení, (otevírání obálek proběhne 30.6.2016).
Dále sdělil, že na základě jednání s úřadem se dozvěděl, že bezplatný převod je v současné
době nemožný, přichází v úvahu pouze možnost zrušit výběrové řízení.
Starosta Mgr. Kůs otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
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Usnesení č. 85/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s podáním žádosti města Beroun ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem 128 00 Praha – Nové
Město, Rašínovo nábřeží 390/42 o zrušení výběrového řízení čís. SBE/005/2016 s následnou
aukcí a jeho podmínkách na prodej pozemku stavební parcela č. 1812/16 o výměře 901 m2,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., stavba stojí
na pozemku p.č.: st. 1812/16 a pozemku stavební parcela č. 1812/22 o výměře 763 m 2,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., stavba stojí
na pozemku p.č.: st. 1812/22, vše zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro k.ú. a obec Beroun
a dále souhlasí s podáním žádosti města Beroun o přímý prodej pozemku stavební parcela
č. 1812/16 o výměře 901 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:
bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 1812/16, pozemku stavební parcela
č. 1812/22 o výměře 763 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:
bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 1812/22, vše zapsané na listu vlastnictví
č. 60000 pro k.ú. a obec Beroun za kupní cenu 4.695.000,- Kč a náklady spojenými s prodejem
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
128 00 Praha – Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Beroun za účelem
využití ve veřejném zájmu pro sociální oblast a školství.
Výsledek hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
11) Zápisy ze zasedání výborů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo k zápisům přednesl starosta Mgr. Kůs.
1. Zápis č.4/2016 ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 20.6.2016
RNDr. Chalupová uvedla, že zápis se týká průběhu kontroly výstavby lávky V Kozle.
Sdělila, že vzhledem k tomu, že stále nebyly dodány požadované podklady, bude další jednání
11.7.2016 a na jednání by kontrolní výbor potřeboval pozvat pí Kermesovou.
Dále uvedla, že se kontrolní výbor pozastavil nad lhůtami, v nichž kraj projednává žádosti.
Upozornila, že v neplněných usneseních figuruje asi 5 krajem neprojednaných usnesení,
přičemž nejstarší je z roku 2012.
Starosta Mgr. Kůs uvedl, že jednal s radním Středočeského kraje pro majetkové věci panem
Hubeným.
Mgr. Fraňová k usnesení kontrolního výboru, v kterém kontrolní výbor žádá Mgr. Fraňovou
o předložení žádostí o informace – upozornila, že není uvedeno za jaké období. Požádala
kontrolní výbor o upřesnění.
RNDr. Chalupová sdělila, že upřesní osobně.
Starosta Mgr. Kůs vyzval, aby požadavky byly předány prostřednictvím tajemníka úřadu,
který je deleguje na konkrétní osoby.
2. Zápisy ze shromáždění Osadního výboru Zavadilka s občany Zavadilky dne 25.5.2016
Usnesení č. 86/2016
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 4/2016 ze zasedání kontrolního výboru,
konaného dne 20.6.2016.
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí Zápis ze shromáždění OV Zavadilka s občany
Zavadilky dne 25.5.2016.
Výsledek hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
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Usnesení bylo přijato jednomyslně.
3. Zápis č.3/2016 ze zasedání finančního výboru, konaného dne 6.6.2016
Usnesení č. 87/2016
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 3/2016 ze zasedání finančního výboru,
konaného dne 6.6.2016.
Výsledek hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
12) Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diskuze zastupitelů
Mgr. Šnaidauf
informoval o upozornění občanů na úmrtí ptáků v souvislosti s nárazy do skleněných ploch
zastávek na novém autobusovém nádraží.
Navrhl provést opatření k nápravě, místostarostovi Ing. Mišinovi předal odkaz na profesní
organizaci, která řeší polep ploch.
Pan Pokorný
upozornil na vylepené staré plakáty na výlepových plochách a na špatný technický stav
městských výlepových ploch. Zeptal se, kdo má polep na starosti.
Starosta Mgr. Kůs uvedl, že výlep na městských plakátovacích plochách nyní provádí Městské
kulturní centrum. Technický stav výlepových ploch je městu známý, konstrukce jsou dlouhodobě
neudržované, na hraně životnosti. V souvislosti se skončením smlouvy s firmou Inform převzalo
výlepy Městské kulturní centrum. Vedení se plochami opakovaně zabývalo, odbor hospodářské
správy již zpracoval návrh na komplexní řešení postupné opravy všech plakátovacích ploch.
K lepení plakátů vybídl MKC k lepší péči.
JUDr. Bergerová k výlepu uvedla, že s postupnou výměnou plakátovacích ploch bude i lepší
výlep. U některých plakátovacích ploch nelze strhnout staré plakáty, protože vrstva plakátů drží
v podstatě plochu pohromadě.
Starosta Mgr. Kůs doplnil, že za nynější stav může dlouhodobá neúdržba.
P. Brodan, BBA
vyjádřil uspokojení, že Zimní stadion je pod provozem města, po provedení oprav bude opět
chloubou města.
K zimnímu stadionu uvedl, že prý proběhla kontrola, při které se našlo zařízení, které
propojovalo Hotel Na Ostrově se Zimním stadionem, co se týče elektřiny.
Zeptal se, zda je to pravda a zda byla zpracována nějaká dokumentace o tom a jak se bude
dál postupovat. Totéž se prý týká i užitkové vody.
Starosta Mgr. Kůs uvedl, že formálně právně do konce září provozuje město prostřednictvím
odboru hospodářské správy, který úzce spolupracuje s Aquaparkem.
Ing. Beran, vedoucí odboru hospodářské správy sdělil, že informace o elektřině se nezakládá
na pravdě. Úkoly, které odbor obdržel, jsou splněny. Další úkoly budou od 1.10.2016.
Pí Káchová, osadní výbor Zavadilka
Přednesla žádost, aby na náměstí byla zřízena pěší zóna.
Upozornila na katastrofální stav parku u Zábranského hřbitova.
Starosta Mgr. Kůs sdělil, že ředitel Technických služeb garantoval, že celý Beroun bude posekán
Nejpozději do středy minulého týdne. Na otázku proč není park posekán, zjistí skutečnosti.
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K návrhu na pěší zónu na náměstí sdělil, že podnět probere s odborem územního plánu.
Uvedl, že udělat pěší zónu na náměstí asi nepůjde, ale regulaci parkování ano. Vše je nutné
zvážit, aby se neumrtvil obchodní ruch. Informoval, že místostarosta Ing. Mišina připravuje
koncepci parkování ve městě.
Ing. Havel potvrdil, že se to diskutovalo mockrát, taktéž zda mají být na náměstí trhy.
Upozornil na riziko uzavření provozoven.
13) Dotazy, připomínky a podněty
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V bodu Dotazy, připomínky a podněty nebyl podán žádný další podnět.
14) Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta Mgr. Kůs po vyčerpání programu poděkoval za aktivní účast, avizoval konání řádného
zastupitelstva dne 21. 9. 2016.
Ukončil zasedání zastupitelstva města v 18.05 hodin.

Mgr. Ivan K ů s
starosta města Beroun

Zapsala :
V Berouně dne 28. 6. 2016
Diskuze byla zaznamenána stručnou formou, s plným zněním diskuze se lze seznámit v archivu
přenosů zastupitelstva na webových stránkách města, nebo ze zvukového záznamu na sekretariátu
starosty města.

Ověřili :

Ing. Tomáš Havel

……………………………….

Josef Štěpánek

……………………………….
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