Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 6. schůze Rady města

Beroun,

která se konala dne 28. 1. 2019

od 14:00 hodin v místnosti rady města
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.

Přítomni:

Ildikó Fráňova, právník
Jiří Chalupecký, tajemník
Eva Chlumská, radní
Olga Chocová, radní
Ivan Kus, radní
Irena Mastná, radní

Ing. Michal Mišina, mfstostarosta
Leona Pinkasová, zapisovatelka
Mgr. Dušan

Tomčo,

mistostarosta

Omluveni:

RNDr. Soňa

Chalupová, starostka

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedající:

Ing. Michal Mišina, mfstostarosta

Ověřovatelé:

Mgr. Eva Chlumská, radní

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

l.

Zahájeni

Jednání rady města zahájit ve 14.00 hod a jednání řídil místostarosta lna. Mišina.
Omluvil nepřítomnou starostku RNDr. Chalupovou a ověřovatelkou stanovil Mgr. Chlumskou.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina
2.

57/6/RM/2019 Program schůze rady města
I. Rada města

schvaluje

program schůze rady města konané dne 28. l,. 2019.

lna. Mišina předložil radě města

program 6. schůze Rady města Beroun.

Radní s navrženým programem souhlasili.
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Předkladatel: Ing. Michal Mišina

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

58/6/RM/2019 Žádost
mateřskou školu,

Usneseni: Přijato

o vydání souhlasu zřizovatele školy

pro 2. základní školu a

Beroun, Preislerova 1335

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města souhlasí
s tím, aby 2. základní škola a mateřská škola,
dotaci ze Středočeského
II. Rada města

Beroun, Preislerova 1335 podala žádost o

Fondu sportu, volného času a primární prevence.

ukládá

vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Ing. Simoně Boldi:
informovat ředitele 2. základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova 1335 o vydaném
souhlasu k uvedenému návrhu.
Termín: do 31. l. 2019

lna. Boldi předložila radě města žádost
souhlasu s podáním žádosti

2. základní školy a mateřské školy Beroun o vydání

o dotaci z rozponu Středočeského

kraje ze Středočeského

Fondu

sportu, volného času a primární prevence. Dotace by byla využita na opravu podlahy v tělocvičně
této školy. Předpokládaná výše dotace by činila maximálně 200 000,- Kč, spoluúčast bude hrazena
z rozpočtu školy.

lna. Boldi uvedla, že odbor školství a volnočasových aktivit doporučuje žádosti školy o souhlas
zřizovatele vyhovět z důvodu zlepšení podmínek pro sportování žáků.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Jitka Zálomová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

59/6/RM/2019 Uzavření dodatku č. l ke Smlouvě o úvěru č 0400/18/5641 ze dne
25.4.2018 a přijetí nové Smlouvy o úvěru č. 2019001111.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s uzavřením Dodatku č. l ke Smlouvě o úvěru č. 0400/18/5641 s Československou
obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350,
v předloženém

znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s uzavřením Smlouvy o úvěru č. 2019001111, s Československou obchodní bankou,
a.s.,se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IC: 00001350, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá
l. Ing. Marcele Maršíkové, vedoucí finančního odboru

1. 1. zajistit přípravu a včasnost podkladů k těmto
města

usnesením na jednání Zastupitelstva

Beroun.
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Termín: 5. 2. 2019

:na. Maršíková připomněla, že

zastupitelstvo města

schválili dne 11. 4. 2018 úvěr od

Československé obchodní banky na předfinancování a spolufinancování projektů podpořených z EU,

státních zdrojů a na rekonstrukci Městské knihovny Beroun. Vzhledem k investičním potřebám
města a posunutí některých investičních akcí bylo dohodnutu s ČSOB, že puvodnf úvěrová smlouva
bude ukončena dodatkem č. l. Tento úvěr nebyl dosud čerpán ani částečné.

lna. Maršíková dále uvedla, že zastupitelstvu města bude doporučeno přijmout obdobný úvěr s

novými parametr/. Proto bude zastupitelstvu předložen ke schválení uzavření Dodatku č. l k
Důvodní smlouvě o úvěru a současně uzavření nové smlouvy dle nových podmínek.

lMař. Kus vznesl dotaz, jakým způsobem bude splácen zůstatek 70 mil Kč po ukončeni čerpáni,
resp. jak je finančně zajištěno

spláceni.

lna. Chalupecky uvedl, že v současné době je splácen obdobný úvěr od ČSOB roční splátkou cca

lO^nil Kč (bude splacen v roce 2020) a dále byl v roce 2018 splacen úvěr od Komerční banky na
Kanalizaci v aglomeraci Beroun (splátka 5 mil Kč). Tyto dvě částky by byly použity na splátku

zůstatku úvěru.

5.

Předkladatel: Ing. Marcela Maršíková

Hlasováni

Zpracovatel: Ing. Marcela Maršíková

Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usneseni

Usneseni: Přijato

Závěr

Po projednání všech bodů jednání ukončil mfstostarosta Inq. Mišina schůzi rady města v 14. 25 hod
Předkladatel: Ing. Michal Mišina

Ing. Michal Mišina
místostarosta

Mgr. Dušan Tomčo
mistostarosta

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová

zapisovatelka
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Ověřovatelé:

Mgr. Eva Chlumská
radní

V Berouně dne 4. 2. 2019
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