Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 19. schůze Rady města

Beroun,

která se konala dne 19. 6. 2019
od 15:45 hodin v místnosti rady města
Mgr. Ildikó Fráňova, právník
Ing. Jiří Chalupecký, tajemník

Přítomni:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Mgr. Eva Chlumská, radní
Mgr. Olga Chocová, radní

Mgr. Ivan Kus, radní
Ing. Irena Mastná, radní
Ing. Michal Mišina, místostarosta
Leona Pinkasová, zapisovatelka
Mgr. Dušan

Tomčo,

místostarosta

Omluveni:

<dle prezenční listiny>

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedající:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ověřovatelé:

Mgr. Dušan

Tomčo,

místostarosta

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

l.

Zahájeni

Schůzi rady města zahájila v 15. 50 hod a jednání řídila starostka RNDr. Chalupová.
Ověřovatelem

stanovila Mgr. Tomča.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
2.

329/19/RM/2019 Program schůze rady města
I. Rada města

schvaluje

program schůze rady města konané dne 19. 6. 2019.

Starostka RNDr. Chalupová předložila radě města návrh programu jednáni.
Radní s takto navrženým programem souhlasili.
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Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová
Zpracovatel: Leona Pinkasová
Typ dokumentu: Usnesení
330/19/RM/2019 Námitky

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

proti postupu

architektonickésoutěže "Řešení

zadavatele

a

poroty ideové urbanisticko-

Wagnerova náměstí, Beroun"

I. Rada města bere na vědomí
námitky proti postupu zadavatele a poroty ideové urbanisticko-architektonické soutěže

"Řešení Wagnerova náměstí, Beroun", podané účastníky soutěže Ing. arch. Pavlem Hanzalem
a Ing. arch. Helenou Sváčkovou Urbánkovou, kteří jsou autory soutěžního návrhu č. 7, a
Igorem Sivicekem, který je autorem soutěžního návrhu č. 9, a svěřuje podle § 102 odst. 3

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o
těchto námitkách starostce města.

RNDr. Chalupová připomněla, že
architektonické soutěže "Řešení

rada města dne 29. 5. 2019 schválila výsledky urbanistickoWagnerova náměstí, Beroun". Výsledky vycházely z hodnocení

porot/ uvedeného v Protokolu o průběhu soutěže. Oznámení o výsledku soutěže a rozhodnutí o
vyloučení účastníka a výběru nejvhodnějšího návrhu bylo doručeno všem účastníkům soutěže.
Účastníci soutěže Ing. arch. Pavel Hanzal a Ing. arch. Helena Sváčková Urbánková (autoři
soutěžního návrhu č. 7) podali námitky k hodnocení soutěže, a Igor Sivicek (autor vyřazeného
návrhu č. 9) podal námitky proti rozhodnutí o vyřazení návrhu z posuzování.

Do diskuze se přihlásila lna. Mastná s dotazem, zda v porotě byl i odborník na dopravu. MQT
Chocová vyjádřila názor, že námitky autorů soutěžního návrhu č. 7 ohledně vyřešení dopravní
situace a umístění kruhového objezdu jsou rozumné.

RNDr. Chalupová konstatovala, že město Beroun uspořádalo architektonickou soutěž proto, aby
bylo architektonické řešení co nejvhodnější. V porotě byli odborníci ze všech oblastí včetně
dopravy.

lna. Mišina vysvětlil důvody

rozhodnutí porot/ o nevhodnosti posunutí kruhového objezdu do

blízkosti úl. Bezručova.

RNDr. Chalupová dále uvedla, že k vyloučení účastníka

soutěže

došlo

z důvodu

formálních

nedostatkfi.

Mqr. Fráňova vysvětlila, že dle soutěžního řádu musí zadavatel ve spolupráci s porotou přezkoumat
podané námitky a do 10 dnů ode dne jejich obdržení odeslat písemné rozhodnutí o tom, zda se

námitkách vyhovuje či nikoliv. Vzhledem k tomu, že nebude dostatek času projednat rozhodnutí
poroty v radě města,

se navrhuje, aby rada svěřila rozhodnutí o námitkách starostce města.

Mqr. Kus požádal o informace o výsledku rozhodnutí poroty až to bude možné. RNDr. Chalupová
uvedla, že rozhodnutí musí být odeslané nejpozději 24. 6. 2019, o výsledku bude radu města
informovat na jejím příštím jednání dne 26. 6. 2019.

Starostka RNDr. Chalupová zdůraznila, že město

Beroun věnovalo architektonické soutěži a její

přípravě spoustu času a úsilíve snaze o co nejlepší řešení prostoru Wagnerova náměstí. Uvedla, že
součástí soutěže je i výstava všech soutěžních návrhů, která bude umístěna v budově Městské
knihovny Beroun.
Předkladatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová
Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova
Typ dokumentu: Usnesení
4.

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

Stránka 2 z 3

Starostka RNDr. Chalupová informovala radu města o Setkání vedení Středočeského kraje se

starosty středočeských obcí, jehož se zúčastnila spolu s místostarostou Ing. Mišinou. Uvedla, že
setkání bylo přínosné, zvláště rozhovory s ostatními starosty. RNDr. Chalupová také prodiskutovala
se zástupci Kraje jejich stanovisko k žádosti města Beroun o zpětné získánípozemku v lokalitě u
hřbitova od Domova pro seniory TGM.

RNDr. Chalupová informovala o úspěchu města Beroun v celostátní soutěži v třídění odpadů za rok
2018, kdy město Beroun zvítězilo ve své kategorii. Navíc se stalo absolutním vítězem a získalo
putovní cenu. Křišťálovou popelnici. Tato cena je vystavena ve výloze vedle vchodu do Informací.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
5.

Závěr

Starostka RNDr. Chalupová ukončila jednánírady města v 16. 15 hodin.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ing. Michal Mišina

RNDr. Soňa Chalupová

mistostarosta

starostka

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová

zapisovatelka

Ověřovatelé:

Mgr. Dušan Tomčo
mistostarosta
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