Rad a města Berou n

Z Á P I S
z 4. sch ů ze Ra d y m ěs ta Be ro u n,
kt e rá se ko n al a d n e 9 .1 . 2 01 9
o d 1 4 :0 0 h o d in v m í st no st i ra d y mě st a
P ří tomn i:

Mg r . Il di kó Fr aňov á, p r áv ní k
In g. J i ří C ha lu pe c ký , taj e mní k
Mg r . Ev a Ch lum ská , ra d ní
Mg r . Ol g a Ch ocov á, ra d ní
Mg r . Iva n Ků s, ra d ní
In g. I re na Ma stn á, r ad ní
In g. M ic ha l Mi ši na , mís tosta rost a
Le ona P i nka sov á, za p i sova te lk a
Mg r . Duša n T omčo, m íst osta rosta

O mlu ve ni :

RN Dr. Soňa C ha l up ová , sta rost ka

Ne p ří tomn i:

<d le pr ez en ční l is tin y>

H ost é:

<d le pr ez en ční l is tin y>

P ře d se d aj í cí :

In g. M ic ha l Mi ši na , mís tosta rost a

O vě řov ate l é:

In g. I re na Ma stn á, r ad ní

Ná vr hov á komi se : <d le pr ez en ční l is tin y>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

1.

Zahájení
Schůzi rady města zahájil v 14.05 hod a jednání řídil místostarosta Ing. Mišina. Omluvil starostku
RNDr. Chalupovou z jednání rady města.
Ověřovatelkou byla stanovena Ing. Mastná.
Ing. Mišina připomněl termín příštího jednání rady města dne 23. 1. 2019.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

2.

Připomínky k zápisu z 3. zasedání Rady města
K zápisu z předešlé schůze rady města nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
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3.

1/4/RM/2019 Program schůze rady města
I. Rada města schvaluje
program schůze rady města konané dne 9. 2. 2019.

Ing. Mišina upozornil na volný návrh Smlouva o spolupráci při udílení cen TRILOBIT, který radní
obdrželi na jednací stoly před zahájením jednání. Navrhl projednání tohoto volného návrhu jako
bod 5. programu jednání. Radní s návrhem souhlasili.

4.

Předkladatel: Ing. Michal Mišina
Zpracovatel: Leona Pinkasová

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

Informace o plnění usnesení
K informacím o plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady města nebyly vzneseny žádné dotazy.
Rada města vzala informace na vědomí.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

5.

2/4/RM/2019 Smlouva o spolupráci při udílení cen TRILOBIT
I. Rada města souhlasí
s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun, Městským kulturním centrem
Beroun, IČ: 00335371, se sídlem Holandská 118, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun a Českým
filmovým a televizním svazem FITES, z.s, IČ: 00417530, se sídlem Korunovační 164/8, 170
00 Praha 7, v radou města upraveném znění.
II. Rada města ukládá
1. Zdeňkovi Veselému, řediteli MKC Beroun
1.1. zpracovat a předložit radě města vždy nejpozději do 30. 9. daného roku:
• statut audiovizuálních cen TRILOBIT
• návrh finančního rozpočtu na následující ročník udílení Cen
• písemnou dohodu na následující ročník udílení Cen
Termín: 30.9.2019
K projednání návrhu se dostavil ředitel Městského kulturního centra Beroun pan Veselý.
Pan Veselý připomněl, že Český filmový a televizní svaz FITES požádal o navýšení finanční podpory
na přípravné práce na slavnostní předání audiovizuálních cen TRILOBIT. Rada města souhlasila s
finanční podporou prostřednictvím MKC a zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. 5
na rok 2018, ve kterém bylo navýšení rozpočtové položky o 250 tis Kč uvedeno. Pan Veselý uvedl,
že finanční prostředky již MKC obdrželo.
Předmětem předložené smlouvy je stanovení podmínek spolupráce smluvních stran při pořádán
kulturních akcí a slavnostním udílení cen TRILOBIT.
Mgr. Tomčo uvedl, že předávání cen TRILOBIT je pro město Beroun důležitou kulturní událostí,
kterou bude vysílat i Česká televize na programu ČT ART. Nově bude také předána Cena diváků.
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Mgr. Kůs navrhl úpravy předloženého návrhu smlouvy, které rada města prodiskutovala.
Pan Veselý dále odpověděl na dotazy ohledně připravenosti akce a pozval přítomné, aby se
zúčastnili.

6.

Předkladatel: Zdeněk Veselý

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

3/4/RM/2019 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun na zajištění
akce "Nejúspěšnější sportovec roku 2018" AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč na financování akce "Nejúspěšnější sportovec
roku 2018" od AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská
1321/38a, Praha 10, 102 00, a s uzavřením darovací smlouvy o jeho poskytnutí, v
předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1.1. zajistit přijetí finančních prostředků a administraci při uzavírání darovací smlouvy.
Termín: 12.3.2019
Do jednání rady města se dostavila paní Zálomová, zástupkyně vedoucí odboru školství a
volnočasových aktivit. Předložila radě města návrhy darovacích smluv na poskytnutí finančního
daru městu Beroun na zajištění akce "Nejúspěšnější sportovec roku 2018".
Mgr. Tomčo uvedl, že tato akce má vysokou úroveň a velký ohlas mezi veřejností.
Ing. Mišina podotkl, že veřejné ocenění sportovce motivuje k další činnosti, akce je velmi prestižní.
Mgr. Tomčo upřesnil, že akci pořádá město Beroun spolu s Berounským deníkem a Českou unií
sportu.
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., daruje městu Beroun finanční částku 10 tis Kč
na zajištění výše uvedené akce.

7.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Michaela Zítová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

4/4/RM/2019 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun na zajištění
akce "Nejúspěšnější sportovec roku 2018" Beroun Golf Club, z. s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč na financování akce "Nejúspěšnější sportovec
roku 2018" od Beroun Golf Club, z. s., IČ: 26577399, se sídlem Na Veselou 909, BerounZávodí, 266 01 Beroun, a s uzavřením darovací smlouvy o jeho poskytnutí, v předloženém
znění.
II. Rada města ukládá
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1. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1.1. zajistit přijetí finančních prostředků a administraci při uzavírání darovací smlouvy.
Termín: 12.3.2019
Paní Zálomová předložila návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru na zajištění akce
"Nejúspěšnější sportovec roku 2018" společností Beroun Golf Club, z.s. Spolek daruje městu
Beroun finanční částku 10 tis Kč na zajištění akce a darů pro úspěšné sportovce.

8.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Zítová

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

5/4/RM/2019 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun na zajištění
akce "Nejúspěšnější sportovec roku 2018" Město Králův Dvůr
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč na financování akce "Nejúspěšnější
sportovec roku 2018" od města Králův Dvůr, IČ: 00509701, se sídlem náměstí Míru 139,
267 01 Králův Dvůr, a s uzavřením darovací smlouvy o jeho poskytnutí, v předloženém
znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1.1. zajistit přijetí finančních prostředků a administraci při uzavírání darovací smlouvy.
Termín: 12.3.2019
Paní Zálomová předložila návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru městem Králův
Dvůr na zajištění akce "Nejúspěšnější sportovec roku 2018". Jedná se o finanční částku 10 tis Kč na
zajištění akce a darů pro úspěšné sportovce.

9.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Zítová

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

6/4/RM/2019 Zápis č. 5 ze zasedání Komise pro sport a sportovní dotace Rady města
Beroun a Plán práce Komise pro sport a sportovní dotace pro rok 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 5/2018 ze zasedání Komise pro sport a sportovní dotace Rady města Beroun ze dne
10. 12. 2018.

II. Rada města schvaluje
Plán práce Komise pro sport a sportovní dotace pro rok 2019 v předloženém znění.
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Mgr. Tomčo provedl zápisem ze zasedání komise pro sport a sportovní dotace. Uvedl, že na
zasedání komise zdůrazňoval, aby se komise zabývala sportem a sportováním ve městě koncepčně.
Mgr. Kůs, Mgr. Tomčo a Ing. Mišina diskutovali o činnosti komise, o financování sportu a investicích
do sportovišť.

10.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Michaela Zítová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7/4/RM/2019 Stipendia na zájmové volnočasové aktivity dětí z nízkopříjmových rodin ve
městě Beroun
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Mgr. Markéta Jansová
I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků - stipendií na zájmové volnočasové aktivity pro děti z
nízkopříjmových rodin ve městě Beroun pro období leden až prosinec 2019 žadatelům zákonným zástupcům těchto dětí
1. Č░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ , 266 01 Beroun
2. Č░░░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun
3. K░░ R░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 266 01 Beroun
4. K░░ J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 266 01 Beroun
5. K░░░ A░░░░ ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░ , 266 01 Beroun
6. K░░░░ A░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░ 266 01 Beroun
7. B░░ A░░░░ ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░ 266 01 Beroun
8. T░░ J░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun
9. N░░░ D░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun
10. Š░░ L░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun
11. H░░░░ El░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ 266 01 Beroun
12. S░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ 266 01 Beroun

II. Rada města schvaluje
s uzavřením Veřejnoprávních smluv o poskytnutí stipendia z rozpočtu města na zájmové
volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun mezi městem Beroun
jako poskytovatelem finančního příspěvku, a
1.

H░░░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun, jako žadatelem o
finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilé K░░░░ Č░░░ ,░░░░ ░░░░ bytem
░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun, jejíž členský příspěvek na období leden až prosinec 2019
činí 11 500 Kč a spoluúčast zákonného zástupce je ve výši 6 500 Kč, a TC R.A.K., z.s.,
IČ: 26648032, se sídlem Levín 34, 267 01 Králův Dvůr, jako příjemcem finančního

2.

příspěvku ve výši 5 000 Kč
H░░░ Č░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun, jako žadatelem o
finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilé V░░░░ ░ Č░░░░ ░░░░ ░░░
bytem ░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun, jejíž členský příspěvek na období leden až prosinec
2019 činí 11 500 Kč a spoluúčast zákonného zástupce je ve výši 6 500 Kč, a TC R.A.K.,
z.s., IČ: 26648032, se sídlem Levín 34, 267 01 Králův Dvůr, jako příjemcem finančního
příspěvku ve výši 5 000 Kč
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3.

L░░ M░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 266 01 Beroun, jako
žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého R░░░░ K░░░░
░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 266 01 Beroun, jehož členský příspěvek na období
leden až prosinec 2019 činí 4 800 Kč a spoluúčast zákonného zástupce je ve výši 480
Kč, a Českým lvem - Union Beroun, z.s., IČ: 28560353, se sídlem Na Máchovně
644, Beroun - Město, 266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 4
320 Kč

4.

L░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 266 01 Beroun, jako
žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého J░░ K░░░░ ░░░░
░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 266 01 Beroun, jehož členský příspěvek na období leden
až prosinec 2019 činí 2 000 Kč a spoluúčast zákonného zástupce je ve výši 200 Kč, a
Českým lvem - Union Beroun, z.s., IČ: 28560353, se sídlem Na Máchovně 644,
Beroun - Město, 266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 1 800 Kč

5.

I░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░ 266 01 Beroun, jako
žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého A░░░ K░░░░
░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░ 266 01 Beroun, jehož členský příspěvek na období
leden až prosinec 2019 činí 4 000 Kč a spoluúčast zákonného zástupce je ve výši 400
Kč, a SK Kelti 2008 z.s., IČ: 22732713, se sídlem Slunečná 1745, Beroun - Město, 266
01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 3 600 Kč

6.

I░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░ 266 01 Beroun, jako žadatelem
o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilé A░░░░ K░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
bytem ░░░░ ░░░ 266 01 Beroun, jejíž členský příspěvek na období leden až prosinec
2019 činí 2 000 Kč a spoluúčast zákonného zástupce je ve výši 200 Kč, a SK Kelti
2008 z.s., IČ: 22732713, se sídlem Slunečná 1745, Beroun - Město, 266 01 Beroun,
jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 1 800 Kč

7.

P░░░ F░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░ 266 01 Beroun, jako žadatelem
o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého A░░░ B░░░░ ░░░░ ░░
bytem ░░░░ ░░ 266 01 Beroun, jehož členský příspěvek na období leden až prosinec
2018 činí 11 000 Kč a spoluúčast zákonného zástupce je ve výši 6 000 Kč, a HC
Berounští medvědi, z.s., IČ: 47513071, se sídlem Na Ostrově 816, Závodí, 266 01,
Beroun jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč

8.

░░░ D░░░░ ░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun,
jako žadatelem o finanční příspěvek a pěstounem nezletilého J░░░ T░░░░ ░░░░
░░░ bytem ░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun, jehož členský příspěvek na období leden až
prosinec 2019 činí 4 000 Kč a spoluúčast zákonného zástupce je ve výši 400 Kč, a SK
Kelti 2008 z.s., IČ: 22732713, se sídlem Slunečná 1745, Beroun - Město, 266 01
Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 3 600 Kč

9.

N░░░░ ░ N░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun,
jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého D░░░░
N░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun, jehož členský
příspěvek na období leden až prosinec 2019 činí 4 750 Kč a spoluúčast zákonného
zástupce je ve výši 475 Kč, a SPORT EDEN BEROUN, z.s., IČ: 03226751, se sídlem
Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 4

10.

275 Kč
P░░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun, jako žadatelem o
finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého L░░░ Š░░░░ ░░░░ ░░░ bytem
░░░░ ░░░░ 266 01 Beroun, jehož členský příspěvek na období leden až prosinec 2019
činí 3 000 Kč a spoluúčast zákonného zástupce je ve výši 300 Kč, a SK Kelti 2008 z.s.,
IČ: 22732713, se sídlem Slunečná 1745, Beroun - Města, 266 01 Beroun, jako
příjemcem finančního příspěvku ve výši 2 700 Kč
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11.

P░░░ H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ 266 01 Beroun, jako
žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilé E░░░ H░░░░ ░░░░
░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ 266 01 Beroun, jehož členský příspěvek na období leden
až prosinec 2019 činí 5 000 Kč a spoluúčast zákonného zástupce je ve výši 500 Kč, a
Basketbalový klub Beroun, z.s., IČ: 47560720 se sídlem Slavašovská 575/18,

Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 4 500 Kč
12.
L░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ 266 01 Beroun, jako
žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého S░░░░ S░░░░
░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ 266 01 Beroun, jehož členský příspěvek na období
leden až prosinec 2019 činí 2 000 Kč a spoluúčast zákonného zástupce je ve výši 200
Kč, JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, IČ: 70975019, se sídlem Plzeňská 30, 266
01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 1 800 Kč
III. Rada města ukládá
1. Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
1.1. zajistit uzavření smluv pro schválená stipendia na volnočasové aktivity pro děti z
nízkopříjmových rodin
Termín: 30.6.2019
Do jednání rady města byla přizvána Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a
Mgr. Jansová, předsedkyně komise pro prevenci kriminality.
Bc. Marková předložila návrh na poskytnutí stipendia na zájmové volnočasové aktivity pro děti z
nízkopříjmových rodin. Uvedla, že jednotlivé žádosti hodnotila komise.
Mgr. Jansová vysvětlila, že při hodnocení žádostí vycházejí ze stanovených kritérií, která se
osvědčila, a zabrání tak možnosti subjektivního hodnocení.

11.

Předkladatel: Bc. Marie Marková
Zpracovatel: Jana Plavcová

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

8/4/RM/2019 Informace o plnění Programu prevence kriminality města Beroun za rok
2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Mgr. Markéta Jansová
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí Informace o plnění programu prevence kriminality města
Beroun za rok 2018.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
1.1. zajistit předložení Informací o plnění programu prevence kriminality města Beroun za
rok 2018 zastupitelstvu města.
Termín: 20.2.2019
Bc. Marková předložila radě města informace o plnění Programu prevence kriminality za rok 2018.
Informovala o jednotlivých projektech, které se v minulém roce uskutečnily.
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12.

Předkladatel: Bc. Marie Marková

Hlasování

Zpracovatel: Jana Plavcová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

9/4/RM/2019 Program prevence kriminality města Beroun na rok 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Mgr. Markéta Jansová
I. Rada města schvaluje
Program prevence kriminality města Beroun na rok 2019 v předloženém znění.
II. Rada města souhlasí
1. s podáním žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019,
vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, na projekt "Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin" realizovaný ve spolupráci s městem Hořovice
2. s finanční spoluúčastí na tomto projektu ve výši 28 000 Kč, tj. 18,59% z celkových nákladů
III. Rada města ukládá
1. Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
1.1. zajistit realizaci Programu prevence kriminality města Beroun na rok 2019.
Termín: 31.12.2019
1.2.

zajistit předložení návrhu smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a městem Hořovice
příslušným orgánům města.
Termín: 11.4.2019

zajistit podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok
1.3. 2019, vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, na projekt "Pobytový tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin".
Termín: 15.2.2019
Bc. Marková dále předložila Program prevence kriminality na rok 2019 a představila připravované
projekty. Jedním z projektů je pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, na
který jsou využívány dotace z programu prevence kriminality vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR.
Dalšími projekty je poskytnutí stipendií na volnočasové aktivity dětí z nízkopříjmových rodin, Den
bezpečí, kurz sebeobrany, projekt Bezpečný nákup a nově mapování aktivit primární prevence
kriminality.

13.

Předkladatel: Bc. Marie Marková
Zpracovatel: Jana Plavcová

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

10/4/RM/2019 Zápis z komise pro prevenci kriminality
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Mgr. Markéta Jansová
I. Rada města bere na vědomí
zápis z jednání komise pro prevenci kriminality č. 6/2018 ze dne 13. 12. 2018.
II. Rada města schvaluje
plán práce komise pro prevenci kriminality pro rok 2019
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Zápisem z jednání komise pro prevenci kriminality provedla její předsedkyně Mgr. Jansová. Uvedla,
že komise se zabývala projednáním žádostí o přidělení stipendia, vyhodnocením programu
prevence kriminality za rok 2018 a prodiskutovala připravovaný program prevence kriminality na
rok 2019.
Na dotaz Mgr. Kůse uvedla, že chtějí dále provozovat webové stránky Bezpečný Beroun, kde
chtějí více informovat o své činnosti.

14.

Předkladatel: Bc. Marie Marková
Zpracovatel: Jana Plavcová

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

11/4/RM/2019 Zápis č. 5/2018 z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí,
konaného dne 18. 12. 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Bc. Marie Marková
I. Rada města bere na vědomí
Zápis č. 5/2018 z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí, konaného dne 18. 12. 2018.
Zápisem z jednání komise zdravotnictví a sociálních věcí provedla Bc. Marková, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví. Uvedla, že komise se sešla poprvé v novém složení, nejdříve
se zabývala organizačními záležitostmi a dále projednala žádosti o přidělení bytu zvláštního
určení. Členové komise diskutovali o postupech hodnocení žádostí o dotace na aktivity v sociálnězdravotní oblasti.
Mgr. Tomčo kvitoval přístup členů komise, kteří se chtějí aktivně podílet na práci komise.
Mgr. Kůs připomněl, že jsou schváleny zásady a pravidla pro rozdělování dotací. Podotkl, že město
vynakládá velké finanční náklady na tuto oblast.

15.

Předkladatel: Bc. Marie Marková
Zpracovatel: Zuzana Zelenková

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

12/4/RM/2019 Prodej částí pozemků p.č. 2227/4 a p.č. 2226/1, oba v k.ú. Beroun.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nesouhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 2227/4 a p.č. 2226/1, oba v k.ú. Beroun.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1.1. zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání
zastupitelstva města.
Termín: 20.2.2019
Ing. Mišina informoval o žádosti o prodej části pozemku v lokalitě Lištice. Žadatel má s městem
Beroun na tento pozemek uzavřenu nájemní smlouvu. Porada k majetku žádost projednala a
nedoporučila prodej z důvodu plánované výstavby kanalizace odpadních vod.
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16.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš

Hlasování

Zpracovatel: Marcela Kvapilová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

13/4/RM/2019 Uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ev. č. 0374/2017/PACH/OMI
ze dne 30. 6. 2017.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ev. č. 0374/2017/PACH/OMI ze dne 30. 6.
2017 na pacht městských sportovišť mezi městem Beroun jako propachtovatelem a
Berounskou sportovní, a.s., IČ: 25627406, se sídlem Beroun-Závodí, Na Ostrově 900, 266 01
jako pachtýřem. Předmětem dodatku je rozšíření inventáře o hokejbalové mantinely, včetně
příslušenství, které jsou umístěné na multifunkčním hřišti v Hlinkách.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1.1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 31.1.2019
Ing. Ureš uvedl, že na základě darovací smlouvy získalo město Beroun od SK Kelti 2008 do svého
vlastnictví hokejbalové mantinely včetně příslušenství umístěné na Městském školním hřišti Beroun
- Hlinky. Z důvodu, že Berounská sportovní, a.s., na základě pachtovní smlouvy provozuje městské
hřiště v Hlinkách, je předložen radě města návrh na přidání hokejbalových mantinelů s
příslušenstvím do předmětu pachtu. To bude předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu.

17.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Alena Dařinová

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

14/4/RM/2019 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ev. č.
0442/2011/NAJ/MM ze dne 1. 8. 2011, ve znění pozdějších dodatků č. 1 a 2.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku 3 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ev. č. 0442/2011/NAJ/MM
ze dne 1. 8. 2011, ve znění pozdějších dodatků č. 1 a 2 na pronájem prostoru v budově bez
čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 4083/1 v k.ú. Beroun mezi městem Beroun jako
pronajímatelem a panem Z░░░░ K░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 266 01 Beroun-Město
jako nájemcem. Předmětem dodatku je změna parkovaného vozidla a výše nájemného.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1.1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 31.1.2019
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Ing. Mišina připomněl žádost o změnu ve smlouvě o nájmu garážového stání v budově bývalé
kotelny v Hlinkách, kterou rada města projednávala 28. 11. 2018. Žadatel zde původně parkoval
motocykl, v současné době žádá o možnost parkování automobilu. Záměr města uzavřít dodatek ke
smlouvě, jehož předmětem je výše uvedená změna, byl na základě usnesení rady zveřejněn. K
tomuto záměru nebyly podány žádné nabídky ani vyjádření.

18.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš

Hlasování

Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

15/4/RM/2019 Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - Dobromysl,
z.ú. - NA VYVĚŠENÍ; uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
- Farní charita Beroun
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.
14/2006/NAJ/OMI ze dne 31. 3. 2006 ve znění pozdějších dodatků, nacházejících se v budově
Komunitního centra, Bezručova 928, Beroun-Město, stojící na pozemku p.č. st. 2068/15 o
výměře 968 m2, v k.ú. Beroun s Dobromyslí, z.ú., IČ: 24198412, se sídlem Bezručova 928,
Beroun-Město, 266 01 Beroun, s účinností od 16. 5. 2019. Dodatkem dojde k zúžení
předmětu nájmu a snížení nájemného.
II. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. NP v budově
Komunitního centra, Bezručova 928, Beroun-Město ze dne 31. 3. 2006, ve znění pozdějších
dodatků, uzavřené mezi městem Beroun a Farní charitou Beroun, IČ: 47514329, se sídlem
Cajthamlova 169, Beroun-Zavadilka, 266 01 Beroun ke dni 15. 5. 2019.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1.1. zajištění realizace tohoto usnesení
Termín: 28.2.2019
Ing. Mišina uvedl, že město Beroun je vlastníkem budovy Komunitního centra, kterou pronajímá
neziskovým organizacím za účelem poskytování služeb v sociálně-zdravotní oblasti. Část budovy
užívá i Mateřská škola Beroun - Hlinky k provozování dvou tříd MŠ. V souvislosti s rozšířením
kapacity MŠ plánuje město vybudovat nové dvě třídy v prostorách, které dosud užívá Farní charita
a společnost Dobromysl. Vedení města projednalo plánované změny s dotčenými společnostmi a
bylo dohodnuto ukončení nájemní smlouvy s Farní charitou Beroun a uzavření dodatku ke smlouvě
se společností Dobromysl.
Ing. Mišina upřesnil, že přestěhování Farní charity do nových prostor je plánováno na květen 2019.
Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Dagmar Mlčochová

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

19.
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16/4/RM/2019 Pojistné smlouvy pro Autopojištění Combi Plus III
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města souhlasí
s uzavřením pojistné smlouvy pro Autopojištění Combi Plus III č. 3235207171 na předmět
pojištění osobní automobil tovární značky Nissan E-NV200, VIN: VSKTAAME0U0604355 mezi
městem Beroun jako pojistníkem a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna
Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, jako pojistitelem, v
předloženém znění. Roční pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla činí
1.250,- Kč.
II. Rada města souhlasí
s uzavřením pojistné smlouvy pro Autopojištění Combi Plus III č. 3235207597 na předmět
pojištění osobní automobil Nissan E-NV200 VIN: VSKTAAME0U0604467 mezi městem Beroun
jako pojistníkem a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group,
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, v předloženém znění. Roční pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla činí 1.250,- Kč.
III. Rada města souhlasí
s uzavřením pojistné smlouvy pro Autopojištění Combi Plus III č. 3235207481 na osobní
automobil Nissan E-NV200 VIN: VSKTAAME0U0604415 mezi městem Beroun jako pojistníkem
a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186
00 Praha 8, IČ: 63998530, jako pojistitelem, v předloženém znění. Roční pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla činí 1.250,- Kč.
IV. Rada města ukládá
1. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1.1. zajištění realizace těchto usnesení
Termín: 23.1.2019
Ing. Mišina připomněl, že město Beroun zakoupilo tři elektromobily, jejichž nákup byl
spolufinancován ze státního fondu životního prostředí ČR na akci Elektromobily pro zdravější
Beroun. Jedno osobní vozidlo bude užívat společnost Parkování Beroun s.r.o. a dvě vozidla bude
užívat Domov penzion pro důchodce na základě smluv o výpůjčce.
Tajemník městského úřadu Ing. Chalupecký upřesnil, že smlouvy budou radě města předloženy po
přihlášení těchto vozidel do evidence motorových vozidel a přidělení registračních značek.

20.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš

Hlasování

Zpracovatel: Dominika Kulhánková
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

17/4/RM/2019 Zápis č. 6/2018, z jednání Komise bytové, konaného dne 20. 12. 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 6/2018, z jednání Komise bytové, konaného dne 20. 12. 2018.
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II. Rada města bere na vědomí
předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska Komise
bytové Rady města Beroun.
Ing. Mišina provedl zápisem z jednání komise bytové, která projednávala nové žádosti o nájem
bytů pro příjmově vymezené osoby a prodloužení stávajících nájemních smluv.

21.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Dagmar Mlčochová

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

18/4/RM/2019 Informace o výsledku soudního řízení ve věci podané žaloby Milana Kresla
proti městu Beroun o určení vlastnictví
I. Rada města bere na vědomí
rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 20 Co 274/2018-368 ze dne 14. 11. 2018, kterým byl
potvrzen v napadených výrocích rozsudek Okresního soudu v Berouně č.j. 6C 314/2016-318
ze dne 9. 5. 2018 ve věci žaloby Milana Kresla proti městu Beroun o určení vlastnictví.

Ing. Chalupecký, tajemník městského úřadu, předložil radě města informaci o výsledku soudního
řízení ve věci podané žaloby proti městu Beroun o určení vlastnictví.
Ing. Chalupecký připomněl, že Okresní soud v Berouně určil, že žalobce je vlastníkem ideální
poloviny částí pozemků p.č. 1226/1 a p.č. 2255/1, ohledně druhé ideální poloviny těchto částí
pozemků žalobu zamítl. Žalobce podal odvolání proti rozsudku ke Krajskému soudu v Praze, který
potvrdil rozsudek soudu I. stupně.

22.1.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Daria Hrabárová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

19/4/RM/2019 Jmenování člena pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť
I. Rada města jmenuje
členem pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť Mgr. Adama Voldána.

Ing. Chalupecký předložil návrhy na jmenování dalších členů pracovní skupiny pro revitalizaci
sídlišť, komise životního prostředí a komise pro likvidaci majetku na základě jejich nominací.
Ing. Mišina konstatoval, že návrhy byly konzultovány i se starostkou města RNDr. Chalupovou.
Mgr. Tomčo zdůraznil, že práce komisí a pracovních skupin ovlivňuje práci rady města, jsou
poradním orgánem rady města, ale jejich doporučení musí mít smysl.
Rada města prodiskutovala navržené členy a hlasovala o jednotlivých kandidátech.
Mgr. Voldán byl jmenován členem pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť.

22.2.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Hlasování

Zpracovatel: Hana Tučková
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Jmenování člena pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť
I. Rada města jmenuje
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členem pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť Ing. Martina Veselého.
Ing. Martin Veselý nebyl jmenován členem pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť.

22.3.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Hlasování

Zpracovatel: Hana Tučková
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 0 Proti: 1 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

Jmenování člena komise životního prostředí
I. Rada města jmenuje
členem komise životního prostředí Ing. Martina Veselého.
Ing. Martin Veselý nebyl jmenován členem komise životního prostředí.

22.4.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Hlasování

Zpracovatel: Hana Tučková
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 0 Proti: 1 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

20/4/RM/2019 Jmenování člena komise pro likvidaci majetku
I. Rada města jmenuje
členem komise pro likvidaci majetku Mgr. Tomáše Petříčka.
Mgr. Tomáš Petříček byl jmenován členem komise pro likvidaci majetku.

23.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Hana Tučková

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

21/4/RM/2019 Návrh na změnu tajemníka Komise pro územní plán a návrh na změnu
tajemníka Komise výstavby
I. Rada města odvolává
paní Ing. arch. Danu Vilhelmovou z funkcí tajemnice Komise pro územní plán a Komise
výstavby.
II. Rada města jmenuje
paní Zuzanu Holečkovou tajemnicí Komise pro územní plán a pana Tomáše Kolowrata
tajemníkem Komise výstavby.
Ing. Chalupecký předložil radě města návrh na změnu tajemníka komise pro územní plán a
tajemníka komise výstavby. Z důvodu velkého pracovního vytížení Ing. arch. Vilhelmové, vedoucí
odboru územního plánování a regionálního rozvoje, která byla tajemnicí obou výše jmenovaných
komisí, se doporučuje její odvolání. Navrhuje se jmenovat tajemnicí komise pro územní plán paní
Zuzanu Holečkovou. Tajemníkem komise výstavby je navržen pan Tomáš Kolowrat.

24.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Hana Tučková

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

22/4/RM/2019 Harmonogram projednání návrhů v RM a ZM v 1. pololetí 2019
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I. Rada města schvaluje
Rámcový harmonogram projednávání návrhů v zastupitelstvu a v radě města v 1. pololetí
roku 2019, podle předloženého návrhu.
II. Rada města ukládá
předsedům komisí a vedoucím odborů, aby v plánu práce komisí zohlednili návrhy
předkládané radě města a zastupitelstvu města dle schváleného harmonogramu projednávání
návrhů v RM a v ZM.
Ing. Chalupecký dále předložil radě města harmonogram projednávání návrhů v radě města a v
zastupitelstvu města v 1. pololetí roku 2019. Zároveň předložil návrh termínů konání jejich
zasedání. Uvedl, že v dřívější praxi se harmonogram osvědčil.
Mgr. Kůs navrhl doplnit do usnesení úkol pro předsedy komisí, aby v plánu práce komisí zohlednili
harmonogram projednávání návrhů a návrhy ve svých komisích prodiskutovali.
Z další diskuze vyplynul návrh tento úkol dát i vedoucím odborů.

25.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Hana Tučková

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
V bodě Různé Mgr. Tomčo vystoupil s technickou připomínkou ohledně projekce map, případně i
znění usnesení, při zasedání zastupitelstva města. Dále upozornil na nutnost zlepšit komunikaci s
občany města a jejich větší informovanost prostřednictvím webových stránek města.
Ing. Mišina informoval o:
• přípravě rozpočtu, pozval přítomné na projednání v rozšířeném vedení dne 15. 1. 2019 od
9.00 hod
• výpovědi třech strážníků Městské policie Beroun z pracovního poměru
• chystané schůzce ohledně skládky Lištice iniciované panem Šebelou
• dopadení pachatele loupežných přepadení Policií ČR ve spolupráci s městskou policií
• opravách veřejného osvětlení
• dopisu z ministerstva financí o zaslání dotace na ZŠ Beroun - Závodí
Mgr. Kůs se dotázal na:
• zda bude vyplacena odměna za pomoc při dopadení sprejerů
• jak pokračuje práce na programovém prohlášení rady města.
Mgr. Kůs vyzval k přípravě nominace členů komise cestovního ruchu.
Mgr. Kůs a Ing. Mišina informovali radu města o průběhu návštěvy partnerského města Goslar.
Představitelé obou měst plánovali další spolupráci a Mgr. Kůs získal čestné ocenění za vynikající
angažovanost pro partnerství měst mezi Berounem a Goslarem.

Předkladatel: Ing. Michal Mišina

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
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26.

Závěr
Po projednání všech bodů programu ukončil Ing. Mišina jednání rady města v 17.15 hod.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Ing. Michal Mišina

Mgr. Dušan Tomčo

místostarosta

místostarosta

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová
zapisovatelka

Ověřovatelé:

Ing. Irena Mastná
radní
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