Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 10. schůze

Rady města

Beroun,

která se konala dne 20. 3. 2019

od 14:00 hodin v místnosti rady města
Mgr. Ildikó Fráňova, právník

Přítomni:

Ing. Jiří Chalupecký, tajemník
Mgr. Olga Chocová, radní

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

RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Mgr. Eva Chlumská, radní

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedající:

Ing. Michal Mišina, místostarosta

Ověřovatelé:

Mgr. Olga Chocová, radní

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

l.

Zahájení

Schůzi rady města zahájil ve 14.00 hod a jednání řídil místostarosta lna. Mišina.
Omluvil nepřítomnou starostku RNDr. Chalupovou a radní Mgr. Chlumskou a ověřovatelkou stanovil
Mgr. Chocovou.

Připomněl termín dalšího jednání rady města, které je stanoveno na 3. 4. 2019.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina
2.

Připomínky k zápisu z 9. zasedání Rady města
K zápisu z předešlé schůze rady města nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina

3.

132/10/RM/2019 Program schůze rady města
I. Rada města schvaluje
program schůze rady města konané dne 20. 3. 2019.
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Ing. Mišina upozornil radní na volný návrh Výpůjčka pozemku p.č. 1999/26 v k. ú. Beroun, který
obdrželi na pracovní stoly před zahájením jednání. Navrhl projednat tento volný návrh jako bod 30
programu. Dále lna. Mastná předložila "z ruky" Zápis ze schůze pracovní skupiny pro revitalizaci
sídlišť. Bylo navrženo projednat zápis jako bod 33 programu.
Radní s úpravou programu jednánísouhlasili.

4.

Předkladatel: Ing, Michal Mišina

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Informace o plnění usnesení

K informacím o plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady města vystoupil s dotazem Mař. Kus,
který se dotázal na důvod proč není podepsána smlouva s dodavatelem veřejné zakázky "Město
Beroun - stavební a dispoziční úpravy budovy čp. 813 - městská knihovna". Poznamenal, že je
nutné urychlit tento proces vzhledem k tomu, že dodavatel byl již vysoutěžen a jakékoliv úpravy či
průtahy by mohly zpochybnit výběrové řízení.
Ing. Mišina informoval, že není vydané stavební povolení. Přislíbil zjistit bližší informace a předat je
radě města

na příštím jednání.

Předkladatel: Ing. Michal Mišina
5. 1.

133/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města ZŠ a MS za
rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města

schvaluje

účetní závěrku za účetní období roku 2018 Jungmannovy základní školy Beroun, IČ:
70975019, se sídlem Plzeňská ulice čp. 30, 266 Ol Beroun 2

K projednání bodů 5 až 16 byla do jednání rady přizvána lna. Boldi, vedoucí odboru školství a
volnočasových aktivit.

Předložila radě města ke schválení účetní závěrky berounských základních a mateřských škol za rok
2018. Uvedla, že se jedná o každoroční zákonnou povinnost.
Mgr. Kus se dotázal na důvod velkých rozdílů mezi jednotlivými školami. Navrhl, že touto otázkou
by se mohl zabývat finanční výbor.

Mqr. Tomčo zdůvodnil rozdíly momentální situací školy vzhledem k plánovaným nebo právě
probíhajícím investicím do škol.

Z důvodu, že dokument schválení účetní závěrky bude součástí účetních dokladů každé organizace,
je třeba závěrku každé organizace schválit samostatným usnesením.

5. 2.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Jitka Zálomová

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Fyp dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

134/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových

organizací města ZŠ a MS za

rok 2018
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K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města schvaluje
účetní závěrku za účetní období roku 2018 2. základní školy a mateřské školy,
Preislerova 1335, IC: 47515775, se sídlem Preislerova 1335, 266 35 Beroun - Město

lna. Boldi předložila

radě města účetní

závěrku 2. základní a mateřské školy

Beroun,

Beroun. Uvedla, že z

důvodu, že dokument schválení účetní závěrky bude součástí účetních dokladů každé organizace,
je třeba závěrku každé organizace schválit samostatným usnesením.

5. 3.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Jitka Zálomová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

135/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města ZS a MS za
rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města schvaluje
účetní závěrku za účetní období roku 2018 Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458,
IC: 70975001, se sídlem Wagnerovo náměstí 458, 266 Ol Beroun 2

lna. Boldi předložila radě města účetní závěrku Základní školy Wagnerovo náměstí Beroun. Uvedla,
že z důvodu, že dokument schválení účetní závěrky bude součástí účetních dokladů každé
organizace,je třeba závěrku každé organizace schválit samostatným usnesením.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Jitka Zálomová
Typ dokumentu: Usnesení
5. 4.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

136/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města ZS a MS za
rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města

schvaluje

účetní závěrku za účetní období roku 2018 Základní školy, Beroun - Závodí, Komenského 249,

IČ: 47515767, se sídlem Komenského 249, 266 Ol Beroun - Závodí

lna. Boldi předložila radě města účetní

závěrku Základní školy Beroun - Závodí. Uvedla, že z

důvodu, že dokument schválení účetní závěrky bude součástí účetních dokladů každé organizace,
je třeba závěrku každé organizace schválit samostatným usnesením.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Jitka Zálomová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

5. 5.
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137/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových

organizací města ZŠ a MS za

rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi

I. Rada města schvaluje

účetní závěrku za účetní období roku 2018 Mateřské školy Sluníčko Beroun, Vladislava
Vančury 1154, příspěvkové organizace, IC: 70974993, se sídlem Vladislava Vančury čp. 1154,
266 Ol Beroun 2

lna. Boldi předložila

radě města účetní

závěrku Mateřské školy

Sluníčko Beroun. Uvedla, že z

důvodu, že dokument schválení účetní závěrky bude součástí účetních dokladů každé

organizace,

je třeba závěrku každé organizace schválit samostatným usnesením.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Jitka Zálomová

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

138/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových

organizací města ZŠ a MS za

rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města

schvaluje

účetní závěrku za účetní období roku 2018 Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun, IČ:
00498653, se sídlem Pod Homolkou 1601, 266 Ol Beroun

lna. Boldi předložila radě města účetní závěrku Mateřské školy Pod Homolkou Beroun. Uvedla, že
důvodu, že dokument schválení účetní závěrky bude součástí účetních dokladů každé organizace,
je třeba závěrku každé organizace schválit samostatným usnesením.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi

5. 7.

Zpracovatel: Jitka Zálomová

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

139/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města ZŠ a MS za
rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města

schvaluje

účetní závěrku za účetní období roku 2018 Mateřské školy Beroun, Tovární 44, příspěvkové
organizace, IC: 70974951, se sídlem Tovární čp. 44, 266 Ol Beroun 2

Ing. Boldi předložila radě města účetní

závěrku Mateřské školy Tovární úl., Beroun. Uvedla, že z

důvodu, že dokument schválení účetní závěrky bude součástí účetních dokladů každé organizace,
je třeba závěrku každé organizace schválit samostatným usnesením,

Stránka 4 z 25

5. 8.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Jitka Zálomová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

140/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových

organizací města ZS a MS za

rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města schvaluje
účetní závěrku

za účetní

období roku 2018 Mateřské školy

příspěvkové organizace, IC: 70974969, se sídlem Drašarova čp.

Beroun,

Drašarova

1447,

1447, 266 Ol Beroun 2

lna. Boldi předložila radě města účetní závěrku Mateřské školy Drašarova úl., Beroun. Uvedla, že z
důvodu, že dokument schválení účetní závěrky bude součástí účetních dokladů každé organizace,
je třeba závěrku každé organizace schválit samostatným usnesením.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Jitka Zálomová
Typ dokumentu: Usnesení
5. 9.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

141/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových

organizací města ZS a MS za

rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města schvaluje
účetní závěrku za účetní období roku 2018 Mateřské školy Vrchlického 63, Beroun, IC:
47514256, se sídlem Vrchlického 63, 266 Ol Beroun 3

lna. Boldi předložila radě města účetní závěrku Mateřské školy Vrchlického úl., Beroun. Uvedla,

že z důvodu, že

dokument schválení účetní závěrky bude součástí účetních dokladů každé

organizace,je třeba závěrku každé organizace schválit samostatným usnesením.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Jitka Zálomová
Typ dokumentu: Usneseni
5. 10.

Hlasováni
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

142/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města ZS a MS za
rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Ing. Simoně Boldi:

informovat ředitele a ředitelky uvedených příspěvkových organizacích o schválení účetní
závěrky jejich organizací za rok 2018.
Termín: do 31. 3. 2019

Ředitelé a ředitelky základních a mateřských škol

budou o schválení účetní závěrky svých

organizací za rok 2018 informováni.
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Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Jitka Zálomová

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

143/10/RM/2019 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku právních
subjektů ve školství za rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing, Simona Boldi
I. Rada města souhlasí

s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku právních subjektů - příspěvkových
organizací ZS a MS města

Beroun za rok 2018 do fondů dle návrhu v souladu se zákonem č.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a s převodem
finančních prostředků z rezervního do investičního fondu uvedených příspěvkových organizací
dle předložených žádostí v radou města upraveném znění.
II. Rada města

ukládá

vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Ing. Simoně Boldi:

Informovat ředitele příspěvkových

organizací ZŠ a MS města Beroun o rozdělení zlepšeného

hospodářského výsledku jejich organizací za rok 2018 do fondů a o převodu finančních
prostředků z rezervního do investičního fondu dle předložených

návrhů a žádostí v radou

města upraveném znění.
Termín:

do

31.

3.

2019

lna. Boldi předložila radě města návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku základních
a mateřských škol města Beroun. Konstatovala, že příděly do fondů jsou navrženy v souladu se
zákonem. Prostředky z rezervního a investičního fontu jsou využívány zejména na opravy a údržbu
objektů škol. Upozornila na žádost MS Drašarova o převod prostředků z rezervního fondu do
investičního z důvodu jeho využití v letošním roce.

lna. Boldi vysvětlila výši fondu rezerv MS Drašarova, kterou chtějí v budoucnu využít na
rekonstrukci rozvodů a kanalizace.

Do diskuze se přihlásil Mař. Kus s návrhem, aby volný návrh na rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku právních subjektů ve školství v dalším období předkládal finanční odbor.
Dále poukázal na návrh MS Drašarova o navýšení fondu odměn o 50 tis Kč. Mař. Kus navrhl, aby

byl o tuto částku raději posílen rezervní fond, s čímž rada města

souhlasila. Rezervní fond byl

navýšen o 50 tis Kč na hodnotu 2640 tis Kč.

Mgr, Kus dále poukázal na nutnost sledování fondů škol tak, aby byly zejména využity pro rozvoj
škol, a také na rozdíly ve výši fondů mezi jednotlivými školami.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Jitka Zálomová
Typ dokumentu: Usnesení
7.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

144/10/RM/2019 Zápis č. l ze zasedání Komise pro sport a sportovní dotace Rady města
Beroun
I. Rada města

bere na vědomí

zápis č. l ze zasedání Komise pro sport a sportovní dotace Rady města Beroun ze dne 25. 2.
2019.
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II. Rada města

bere na vědomí

návrh Komise pro sport a sportovní dotace o navýšeni finančních prostředků na podporu
sportovní činnosti pro rok 2020.
III. Rada města

bere na vědomi

návrh Komise pro sport a sportovní dotace, aby se po doplacení úvěru na plavecký bazén

ponechala finanční alokace v rozpočtu města Beroun na další výdaje ve sportovní oblasti:
l. přímá podpora spolků působících ve městě Beroun,
2. provoz městských sportovišť,
3. investice do sportovišť.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. informovat členy Komise pro sport a sportovní dotace o výsledku zasedáni Rady
města

Beroun

Termín: 19. 4. 2019

K projednání bodů 7 a 8 programu byl do jednání rady přizván Mař. Piskáček, předseda komise pro
sport a sportovní dotace.

Mgr. Piskáček provedl zápisem z jednání komise. Komise projednala rozdělení dotací na rok 2019,
žádost o příspěvek na studium, žádost o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol a Spolku
Centrum zdravých dětí. Dále uvedl, že komise doporučila zvážit navýšení položky na sportovní
dotace v následujícíchletech a po doplacení úvěru na plavecký bazén ponechala finanční alokace v
rozpočtu města

na výdaje ve sportovní oblasti.

Mař. Piskáček zdůraznil, že roste počet sportujících a při zachování stejné výše dotace klesá
částka na jednotlivce.

Mař. Tomčo a Mař. Piskáček kvitovali systém rozdělování dotací na sport.

lna. Mišina vyjádřil názor, že podpora města v oblasti sportu jde správným směrem, roste počet
sportujících,což vyvolává větší potřebu sportovišť. Podpora města by tudíž měla směřovat na
budování sportovišť.

Mař. Kus vyjádřil souhlas s filozofiíposilovat výdaje na sport, ale současně upozornil na očekávané
snížení příjmů města v budoucích letech, což může tento záměr významně regulovat. Přivítal

podnět komise, resp. zástupce klubu CLU na možnost poskytnutí pozemku v lokalitě Na Máchovně
pro výstavbu víceúčelové haly podle závěrů koncepcí sportu a kultury. Navrhl ve spolupráci s
odborem územního plánování a regionálního rozvoje prověřit možnost získání pozemku a jeho
vhodnost pro záměry města.

lna. Mišina připomněl, že se připravují návrhy na realizace sportovní haly v dalších lokalitách.
Vyjádřil nutnost posoudit, zda budou všechny využité.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Zítová
Typ dokumentu: Usnesení
8.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

145/10/RM/2019 Vyhodnocení žádostí podaných na základě dotačního
"Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2019"

programu

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Mgr. Jan Piskáček
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I. Rada města

souhlasí

s návrhem Komise pro sport a sportovní dotace s poskytnutím dotací z rozpočtu města
Beroun na sportovní činnost pro rok 2019 v celkové výši 4. 399. 800,- Kč, v předloženém
zněni.

II. Rada města

doporučuje zastupitelstvu města

na návrh Komise pro sport a sportovní dotace souhlasit s poskytnutím dotací na sportovní
činnost v roce 2019 z rozpočtu města Beroun v celkové výši 4. 399. 800,- Kč, v předloženém
znění, včetně uzavření

veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli.

III. Rada města ukládá
l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty, kterým byla přidělena
Zastupitelstvem města

dotace

Beroun.
Termín: 8. 5. 2019

l. 2. zajistit převedení dotace na bankovní účet příjemců dotace,

kter/m byla dotace

přidělena Zastupitelstvem města Beroun.
Termín: 7. 6. 2019

Mař. Piskáček uvedl, že ve stanoveném termínu bylo přijato 24 žádostí o poskytnutí dotace na rok

2019. Jedním ze žadatelů byl i Spolek Centrum zdravých dětí Beroun. Jelikož jeho žádost
nesplňovala kritéria dotačního programu, byl vyzván k opravě a následně od žádosti odstoupil.
Návrh dotací pro jednotlivé žadatele byl vypočítán na základě pravidel dotačního programu. Komise
navrhla podpořit všech 23 žadatelů. Položka v rozpoftu na dotace na sportovní činnost bude
vyčerpána v plné výši.

lna. Mastná se dotázala na systém rozdělování dotací. Mař. Tomčo uvedl, že systém rozdělování
dotací byl vytvořen na základě zkušeností a stále se upravuje. Připomněl, že dne 3. 10. 2018 rada
města schválila dotační program Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun

v roce

2019.

Mař. Kus zdůraznil, že dotační program vychází z Obecných zásad pro poskytování dotací z
rozpočtu města Beroun, které schválila rada města v roce 2017. Upozornil na existenci rámcových
pravidel pro poskytování dotací města všeho druhu, ze kterých musí odvětvové zásady pro jejich
poskytování vycházet.

9.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Michaela Zítová

Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: l Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

146/10/RM/2019 Žádost o poskytnutí finanční dotace a Záštity města

Beroun nad akcí

"GrandPrix Beroun 2019"
I. Rada města

souhlasí

s poskytnutím dotace České asociaci skateboardingu, z. s., IČ: 22820752, se sídlem Šternova
133/12, Jinonice, 158 00 Praha, ve výši 200.000,- Kč na akci GrandPrix Beroun 2019 ze sk.

34-Tělovýchova a zájmová činnost, §19, org. 3781 - GrandPrix včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
II. Rada města souhlasí
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s poskytnutím Záštity města

Beroun nad akcí "GrandPrix Beroun 2019" pořádanou Českou

asociacf skateboardingu, z. s., IČ: 22820752, se sídlem Šternova 133/12, Jinonice, 158 00
Praha, která se uskuteční ve dnech 21. a 22. 6. 2019 v areálu skateparku u vlakového
nádraží.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s poskytnutím dotace České asociaci skateboardingu, z. s., IC: 22820752, se sídlem
Sternova 133/12, Jinonice, 158 00 Praha, ve výši 200. 000, - Kč na akci GrandPrix Beroun 2019
ze sk. 34-Tělovýchova a zájmová činnost, §19, org. 3781 - GrandPrix včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. v případě schválení
dotace Zastupitelstvem města
Beroun zajistit uzavření
veřejnoprávní smlouvy s Českou asociací skateboardingu z. s., IC: 22820752, se
sídlem Sternova 133/12, Jinonice, 158 00 Praha.
Termín: 31. 5. 2019

l. 2. zajistit poskytnutí dotace na bankovní účet příjemce, kterému byla schválena dotace
Zastupitelstvem města Beroun.
Termín: 14. 6. 2019

Dále byla radě města předložena žádost

o dotace a žádost o záštitu města Beroun nad akcí

GrandPrix Beroun 2019.

Mař. Tomčo uvedl, že se jedná o 10. ročník skateboardových závodů. Každoročně přivádí

do

Berouna profesionálnísportovce z celého světa, ale i velké množství diváků. Po ukončení závodů
navazuje hudební produkce, kdy budou vystupovat známí čeští hudebnici.

Mař. Kus potvrdil, že se jedná o významnou sportovní a společenskou událost ve městě Beroun.
Připomněl, že ve schváleném rozpočtu města je již zařazena položka určená výhradně na tuto akci.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Zítová
Typ dokumentu: Usneseni
10.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usneseni: Přijato

147/10/RM/2019 Poskytnutí finančního daru a Záštity města

Beroun nad sportovním

projektem "Na kole dětem"
I. Rada města

souhlasí

s poskytnutím finančního daru ve výši 10. 000,-Kč na financování sportovního projektu "Na
kolem dětem" jehož pořadatelem je NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka a s
uzavřením darovací smlouvy mezi městem Beroun jako dárcem a NA KOLE DĚTEM nadačním fondem Josefa Zimovčáka, IC: 29235715, se sídlem Na Hrázi 244, Milokošť, 6988

Ol Veselá nad Moravou, jako obdarovaným, v předloženém znění.

II. Rada města souhlasí

s poskytnutím Záštity města Beroun nad sportovním projektem "Na kole dětem", jehož
pořadatelem je NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, IC: 29235715, Na Hrázi
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244, Milokošť, 698 Ol Veselí nad Moravou, který se uskuteční dne l. 6. 2019 na Husově
náměstí v Berouně.

III. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit

1. 1. zajistitzpracovánía předání Záštity nad sportovním projektem "Na kole dětem", jehož
pořadatelem je NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, IČ: 29235715, Na
Hrázi 244, Milokošť,

698 Ol Veselí nad Moravou, který se uskuteční dne l. 6. 2019

na Husově náměstí v Berouně.
Termín: 30. 4. 2019

lna. Boldi předložila návrh na poskytnutí finančního daru a záštity města Beroun nad sportovním
projektem "Na kole dětem". Účelem nadačního fondu je zvyšování úrovně vybavení pro diagnostiku
a léčbu onkologicky nemocných dětí, poukázat na jejich problémy a zlepšit jejich návrat do
běžného života. Nadační fond pořádá sportovní projekt "Na kole dětem". Během jízdy cyklisté
navštíví téměř všechny kraje republiky, zastaví se v některých městech.
lna. Boldi uvedla, že peloton dorazí do Berouna na Husovo náměstí dne l. 6. 2019. Předcházet
tomu budou vzdělávací programy pro děti berounských základních škol.

Mař. Tomčo doplnil, že projekt podporuje řada významných osobností a úspěšných sportovců,
mimo jiné jmenoval MUDr. Pirka a MUDr. Pafka.

11.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Michaela Zítová

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

148/10/RM/2019 Žádost o záštitu a podporu projektu "Na kole jen s přilbou"
I. Rada města

nesouhlasí

s poskytnutím Záštity města Beroun nad projektem "Na kole jen s přilbou", jehož
pořadatelem je Bezpečně na silnicích o. p.s.. Valdštejnská 381/6, 460 Ol Liberec 2, IČ:
28733932, který se koná od l. 4. 2019 do 31. 10. 2019.
II. Rada města

nesouhlasí

s poskytnutím finančního příspěvku na projekt "Na kole jen s přilbou", jehož pořadatelem je
Bezpečně na silnicích o. p. s.. Valdštejnská 381/6, 460 Ol Liberec 2, IČ: 28733932, který se
koná od l. 4. 2019 do 31. 10. 2019.

III. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. informovat žadatele o výsledku zasedání Rady města Beroun.
Termín: 30. 4. 2019

lna. Boldi předložila radě města žádost o záštitu a finanční podporu projektu "Na kole jen s
přilbou . Uvedla, že se jedná o projekt s cílem snížení nehodovosti a následků dopravních nehod

cyklistů. Konstatovala, že žádosti o záštitu města nelze vyhovět, neboť se jedná o celorepublikovou
akci. Dále uvedla, že město

Beroun pořádá každoročně akci

s obdobnou tématikou, tj. Den
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bezpečí, jehož součástí je výuka dopravní výchovy. Město Beroun se na této akci podílí finanční
částkou 25 tis Kč.

12.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Pavla Dvořáková
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

149/10/RM/2019 Informace - Berounský bikemaraton 2019, závod horských kol
I. Rada města

bere na vědomí

informaci o připravovaném závodu horských kol "Berounský bikemaraton 2019", který se
uskuteční 22. 9. 2019.

Mař. Tomčo

informoval radu města

o chystaném závodu horských kol Berounský bikemaraton

2019. Uskuteční se dne 22. 9. 2019 v Berouně a jeho okolí, je určen pro všechny věkové kategorie
včetně dětí.

Start a cíl závodu bude na Husově náměstí.

Mař. Tomce dále uvedl, že

spolupořadatelem akce bude Berounská sportovní, a. s. Plánovaný

finanční příspěvek města je ve výši 300 tis Kč. Z tohoto důvodu se navrhuje navýšit v Rozpočtovém
opatření č. 2 rozpočet Berounské sportovní o tuto částku, která pak bude použita na výdaje
spojené s pořádáním závodu.

Do diskuze se zapojil Mař. Kus. Uvedl, že záměr kvituje, a dotázal se na výši příspěvku,
předpokládaný počet účastníků a na trasu závodu.
Mař. Tomčo odpověděl, že vycházejíza zkušeností pořadatele závodu MIKAZS Group, předpokládá
se podíl sponzorů na financování a příjem ze startovného. Počet účastníků se předpokládá cca 200.
Trasy závodu budou konzultovány s odborem dopravy, aby byly eliminovány případné komplikace.
Mař. Kus upozornil na zkušenosti z minulých let, kdy základnou akce z dopravně bezpečnostních
důvodů a z důvodů nespokojenosti veřejnosti přestalo být náměstí, ale stal se jí kemp na
Závodí. Připomněl nutnost projednat organizaci s příslušnými odbory a s policií. V souvislosti s
otázkou finančního krytí akce upozornil na nutnost, aby posílení příspěvku

Berounské sportovní

bylo po ukončení akce řádně vyúčtováno.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi

13.

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Simona Boldi

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

150/10/RM/2019 Žádost o finanční příspěvek na plavání a studium v USA
I. Rada města nesouhlasí

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 250.000,- Kč na studium v USA pro Tadeáše
Nelibuiiiiťii:iKi^:;::mííM bytem mMM ÍM 266 Ol Beroun.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nesouhlasit s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 250.000,- Kč na studium v USA pro
Tadeáše Nelibu^i:i<::iii::^MM. bytem t::!;;i;:|i!i;;;|:|;|;i266 Ol Beroun.
III. Rada města ukládá
l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit

1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení

podkladů k tomuto usnesení na jednání

Zastupitelstva města Beroun.
Termín: 12. 4. 2019

Stránka 11 z 25

l. 2. informovat žadatele o výsledku zasedáníZastupitelstva města Beroun.
Termín: 30. 4. 2019

lna. Boldi předložila

radě města žádost

o finanční příspěvek

na plavání a studium v USA pro

Tadeáše Nelibu ve výši 250 tis Kč. Komise pro sport a sportovní dotace žádost projednala a s
ohledem na Obecné zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města neshledala důvod k vyhovění
žádosti. lna. Boldi dále uvedla, že TJ Lokomotiva Beroun je každoročním příjemcem dotace, který
uplatňuje i dotaci pro plavce, mezi kterými Tadeáš Nelibá takaje. Rozpočet města nedisponuje
položkou kterou by bylo možné využít na tuto žádost.
Mař. Chocová zahájila diskuzi a navrhla zkusit najít řešení poskytnutí příspěvku.

Mař. Tomčo a Mař. Kus vyjádřili souhlas s obavou komise, že by se mohlo jednat o precedens.
Mqr. Kus zpochybnil objektivnost požadavku také z hlediska hrazení vysokých nákladů na studium s
tím, že ve města byla a je řada minimálně srovnatelně úspěšných sportovců.
V široké diskuzi radní zvažovali možnost podpory pro žadatele jinou formou, což bude avizováno
zákonnézástupkyni Tadeáše Nelibý.

14.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Zítová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

151/10/RM/2019 Žádost od pobočného spolku Tělocvičná

jednota Sokol Beroun o

poskytnutí finanční dotace na výměnu oken
I. Rada města

nesouhlasí

s poskytnutím finanční dotace na výměnu oken v budově č. p. 510, která je součástí pozemku
p.č. 1171/1 v obci a k. ú. Beroun, pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Beroun, IČ:
14799472, se sídlem Nábřeží U sokolovny 510/1, Beroun-Město, 266 Ol Beroun.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

nesouhlasit s poskytnutím finanční dotace na výměnu oken v budově č. p. 510, která je
součástí pozemku p.č. 1171/1 v obci a k. ú. Beroun, pobočnému spolku Tělocvičná jednota
Sokol Beroun, IC: 14799472, se sídlem Nábřeží U sokolovny 510/1, Beroun-Město, 266 Ol
Beroun.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení

podkladů k

tomuto usnesení na jednání

Zastupitelstva města Beroun.
Termín: 12. 4. 2019

1. 2. informovat žadatele o výsledku rozhodnutí Zastupitelstva města Beroun.
Termín: 30. 4. 2019

lna. Boldi předložila žádost Tělocvičné

jednoty Sokol Beroun o poskytnutí finanční dotace na

výměnu oken v budově sokolovny. Žádost projednala komise pro sport a sportovní dotace a zaujala
negativní stanovisko vzhledem k tomu, že subjekty mohou dle schválených zásad žádat o pokrytí

neinvestičních výdajů. lna. Boldi upozornila, že Sokol Beroun je každoročním příjemcem dotací na
:eloroční sportovní činnost. Město Beroun v současné době investuje do vlastních sportovních
zařízeni a v rozpočtu není položka, z které by bylo možné vyhovět žádosti.
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lna. Mišina podotkl, že tělocvičná jednota může využít některý z programů Operačního programu
Životního prostředí. Připomněl taktéž, že město
podlah v budově sokolovny.

Beroun poskytlo po povodních finance na opravu

Mař. Kus řekl, že si je vědom, že sokolovna je v majetku jiného vlastníka, ale současně upozornil
na význam Sokola pro společensko-kulturní život města v minulosti s tím, že Sokolovna je určitou
dominantou města a také jeho symbolem. Město
jeho majetku po povodních v roce 2002.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Zítová
Typ dokumentu: Usnesení
15.

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: l Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

152/10/RM/2019 Žádosti o Záštitu města
I. Rada města

se Sokolem spolupracovalo při eliminaci škod na

a starostky města

Beroun

souhlasí

s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí "V. ročník RETRO CUP 2019 - hokejový turnaj
legend" konanou dne 13. 4. 2019, kterou pořádá
bydlištěm - ,
Beroun.

Miloslav Křesťan, •

II. Rada města souhlasí

s poskytnutím Záštity města

Beroun nad akcí "BEROUN RÁČE" konanou dne 4. 5. 2019,

kterou pořádá MIKASZ GROUP s. r.o., IČ: 07461089, se sídlem Brožíkova 284/8, BerounZávodí, Beroun, 266 Ol.
III. Rada města

a starostka města

souhlasí

s poskytnutím Záštity starostky města Beroun nad akcí "Hokejbal proti drogám 2019"
konanou ve dnech 3. 4. - 12. 4. 2019, kterou pořádá SK Kelti 2008 z.s., IC: 22732713, se
sídlem Slunečná 1745, Beroun-Město, 266 Ol, Beroun.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit předání záštit nad uvedenými akcemi
Termín: 29. 3. 2019

lna. Boldi předložila radě města žádosti o záštitu města a záštitu starostky města Beroun. Uvedení
žadatelé podali žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města na významné sportovní akce konané
v l. pololetí roku 2019, které rada města schválila. Současně podali také žádost o poskytnutí
záštity. Žádosti odpovídají podmínkám pro udělování čestných poct města Beroun.

16.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Zítová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

153/10/RM/2019 Zápis č. l ze zasedání Komise pro cestovní ruch Rady města

Beroun

I. Rada města bere na vědomi

zápis č. l ze zasedání Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun ze dne 21. 2. 2019.
II. Rada města

souhlasí

Stránka 13z2 5

s přípravou Koncepce cestovního ruchu města Beroun.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit

1. 1. informovat členy Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun o výsledku zasedání
Rady města Beroun.
Termín: 30. 4. 2019

lna. Boldi provedla zápisem ze zasedání komise pro cestovní ruch. Uvedla, že se jednalo o první
zasedánítéto komise, kde byl zvolen místopředsedou komise Mgr. Kus. Členové komise diskutovali
nad rámcem Koncepce cestovního ruchu města Beroun a přípravou plánu práce komise.

Mař. Kus, místopředseda komise pro cestovní ruch, kvitoval personální složení komise a aktivitu
členů komise.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Zpráva o činnosti Městského kulturního centra Beroun za rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Zdeněk Veselý
I. Rada města

bere na vědomí

zprávu ředitele MKC Beroun Zdeňka Veselého o činnosti této příspěvkové organizace v roce

2018.
Do jednání rady města se dostavil ředitel MKC pan Veselý.

Mař. Kus navrhl stáhnout projednání bodu Zpráva o činnosti Městského kulturního centra Beroun
za rok 2018 z důvodu, že zprávu o činnosti dosud neprojednala komise pro kulturu a kulturní
dotace.

Radní hlasovali o návrhu Mor. Kuse: 5 pro
Předkladatel: Zdeněk Veselý

Zpracovatel: Bc. Alena Šustrová
Typ dokumentu: Usnesení
18.

154/10/RM/2019 Zápis z jednání pracovní skupiny - letopisecká komise, konaného dne
27. 2. 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Zdeňka Slivková
I. Rada města bere na vědomí

Zápis z jednání pracovní skupiny - letopisecká komise, konaného dne 27. 2. 2019.
II. Rada města

schvaluje

Rámcový plán práce pracovní skupiny - letopisecká komise na rok 2019.
Zápisem z jednání pracovní skupiny - letopisecká komise provedl její předseda Mqr. Kus.
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Mař. Kus uvedl, že letopisecká komise projednala názvy nových ulic v několika lokalitách města.
Komise se shodla na nutnosti úpravy elektronického formuláře pro podávání návrhů na udělení cen
města, což bude dále projednáno. Komise také připravila Rámcový plán práce komise na rok 2019.
Hlasování

Předkladatel: Ing. Zdeňka Slivková
Zpracovatel: Kamila Benáková
Typ dokumentu: Usnesení
19.

155/10/RM/2019 Den Země 2019

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato
ve městě Beroun

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
RNDr. Jitka Ciroková
I. Rada města bere na vědomi

informaci o pořádaných akcích při příležitosti Dne Země 2019 ve městě Beroun.
Do jednání rady města se k projednání bodů 19 a 20 dostavila RNDr. Ciroková, vedoucí odboru
životního prostředí.
RNDr. Ciroková představila připravované

akce k příležitosti oslav Dne Země. Ve dnech 5. a 6. 4.

2019 proběhne akce "Ukliďme Beroun", do níž se mohou zapojit školy, organizace i jednotlivci.
Dále je připravena soutěž pod názvem "Krasovým kaňonem Berounky", která bude probíhat
formou autobusové exkurze. Autobus zdarma poskytla společnost

ARRIVA, akce se zúčastní

družstva berounských základních škol a Střední škola a Základní škola Beroun. Dne 25. 4. 2019
proběhne na Husově náměstí informační kampaň na podporu ochrany životního prostředí. A na
měsíc květen je připravena pro mateřské školy a základní školy interaktivní divadelní představení
na téma třídění odpadu.
Předkladatel:

20.

RNDr. Jitka Ciroková

Hlasováni

Zpracovatel: Lenka Hadáčková

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

156/10/RM/2019 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun na účely
ekologické výchovy ve školách města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
RNDr. Jitka Či roková
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na účely
ekologické výchovy ve školách města Beroun mezi městem Beroun jako obdarovaným a
společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., IC: 493 56 089 se sídlem Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10 jako dárcem, v předloženém
II. Rada města

zněni.

ukládá

l. RNDr. Jitce Cirokové, vedoucí odboru životního prostředí
1. 1. zajistit podpis smlouvy smluvními stranami
Termín: 29. 3. 2019

RNDr. Ciroková předložila radě města

darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru na účely

ekologické výchovy ve školách mezi městem

Beroun a společností AVE CZ. Uvedla, že dar bude

použit na pokrytí nákladů soutěžní akce "Krasovým kaňonem Berounky".
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Předkladatel:

RNDr. Jitka Ciroková

Zpracovatel: Lenka Hadáčková
Typ dokumentu: Usnesení
21. 1.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

157/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Beroun za
rok 2018 a návrhu rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření:
Městské knihovny Beroun, Městského kulturního centra Beroun, Domova penzionu pro
důchodce Beroun
I. Rada města schvaluje

účetní závěrku Městské knihovny Beroun, IČ: 00065285, se sídlem U Kasáren 813, 266 Ol
Beroun, za účetní období roku 2018.

K projednání bodu 21 se dostavila do jednání rady města lna. Maršíková, vedoucí finančního
odboru.

lna. Maršíková předložila ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací města, a to Městské
knihovny Beroun, Městského kulturního centra Beroun a Domova penzionu pro důchodce Beroun.

Doplnila, že Domov penzion pro důchodce nerozděluje zlepšený výsledek hospodaření za rok 2018,
neboť organizace vykázala na hlavní činnosti nulový zlepšený výsledek hospodaření,
protože bylo plánováno využití rezervního fondu a krytí nákladů organizace z tohoto fondu.

21. 2.

Předkladatel: Ing. Marcela Maršíková
Zpracovatel: Ing. Marcela Maršíková

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo; O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

158/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Beroun za
rok 2018 a návrhu rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření:

Městské knihovny Beroun, Městského kulturního centra Beroun, Domova penzionu pro
důchodce Beroun
I. Rada města

schvaluje

účetní závěrku Městského kulturního centra, IC: 00335371, se sídlem Holandská 118, 266 Ol
Beroun - Centrum, za účetní období roku 2018.

lna. Maršíková předložila radě města účetní závěrku Městského kulturního centra Beroun. Uvedla,
že z důvodu, že dokument schválení účetní závěrky bude součástí účetních dokladů každé
organizace,je třeba závěrku každé organizace schválit samostatným usnesením.
Předkladatel: Ing. Marcela Maršíková
Zpracovatel: Ing. Marcela Maršíková
Typ dokumentu: Usnesení
21. 3.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

159/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Beroun za
rok 2018 a návrhu rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření:
Městské knihovny Beroun, Městského kulturního centra Beroun, Domova penzionu pro
důchodce Beroun
I. Rada města

schvaluje

účetní závěrku Domova penzionu pro důchodce Beroun, IČ: 47559969, se sídlem Na Parkaně
č. p. lil, 266 Ol Beroun - Město, za účetní období roku 2018.
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lna. Maršíková předložila radě města účetní závěrku Domova penzionu pro důchodce Beroun.
Uvedla, že z důvodu, že dokument schválení účetní závěrky bude součástí účetních dokladů každé
organizace, je třeba závěrku každé organizace schválit samostatným usnesením.

21. 4.

Předkladatel: Ing, Marcela Maršíková

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Marcela Maršfková

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

160/10/RM/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Beroun za
rok 2018 a návrhu rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření:

Městské knihovny Beroun, Městského kulturního centra Beroun, Domova penzionu pro
důchodce Beroun
I. Rada města

souhlasí

s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření Městského kulturního centra Beroun, IC:
00335371, Městské knihovny Beroun, IČ: 00065285 a Domova - penzionu pro důchodce
Beroun, IČ: 47559969, za rok 2018 do fondů, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění.
II. Rada města

ukládá

vedoucí finančního odboru Ing. Marcele Maršíkové seznámit ředitele příspěvkových
organizacích se schválením/neschválením účetní závěrky za rok 2018.
Ředitel a ředitelky příspěvkových

organizací města Beroun budou se schválením účetní závěrky za

rok 2018 seznámeni.

22.

Předkladatel: Ing. Marcela Maršíková
Zpracovatel: Ing. Marcela Maršíková

Hlasování

Typ dokumentu: Usneseni

Usneseni: Přijato

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

161/10/RM/2019 Přijetí dotace z Programu regenerace MIPZ pro rok 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. arch. Dana Vilhelmová
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s přidělením dotace ve výši 185 tis. Ke z Programu regenerace
MPZ na rok 2019 dle zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory

v Programu regenerace MPR a MPZ na komplexní obnovu východní části fasády domu čp. 86

(Jenštejnský dům), kter/ je ve vlastnictví Středočeského kraje, IC: 70891095 a v němž sídlí
Muzeum Českého krasu.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. arch. Daně Vilhelmové, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
1. 1. zajistit plnění tohoto usnesení.

Termín: 25.3. 2019
K projednání bodů 22 až 24 byla přizvána do jednání rady města
plánovánía regionálníhorozvoje lna. arch. Vilhelmová.
Ing. arch. Vilhelmová připomněla, že město

vedoucí odboru územního

Beroun je dlouhodobě zapojeno

do Programu

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dotace se rozděluje
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vlastníkům nemovitých kulturních památek nebo na opravu památkových objektů ve vlastnictví
města. V letošním roce se finanční prostředky využijí na opravu východní fasády Jenštejnského
domu, ve kterém sídlí Muzeum Českého krasu. Spoluúčast města není v tomto případě žádná.
Mař. Kus poznamenal, že se příliš nedodržuje nařízení města
Vilhelmová přislíbila se na tuto problematiku více zaměřit.

o regulaci reklam. lna. arch.

lna. Mišina upozornil na nutnost oprav hradeb v některých místech. lna. arch. Vilhelmová navrhla

projednat možnosti řešení v pracovní skupině Program regenerace MPZ a případně využít dotace.

Předkladatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová
Zpracovatel: Eliška Bělohoubková
Typ dokumentu: Usnesení
23.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

162/10/RM/2019 Lanové centrum a 3D bludiště v lokalitě Brdatka, Beroun - souhlas se
zpracováním studie

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. arch. Dana Vilhelmová
I. Rada města souhlasí

se zařazením položky ve výši 106 tis. Kč bez DPH do II. úpravy rozpočtu na rok 2019, částka
bude určena na zpracování studie řešení Lanového centra a 3D bludiště v lokalitě Brdatka,
Beroun.

II. Rada města

ukládá

vedení města začít pracovat na celkovém koncepčním řešení lokality Brdatka.
III. Rada města

ukládá

Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic, aby poté, kdy zastupitelstvo
města schválí položku Lanové centrum a 3D bludiště Beroun ve výši 106 tis. Kč bez DPH
ve II. úpravě rozpočtu na rok 2019, zadal zpracování této studie společnosti Zabloudil, Xtrem,
s. r.o., se sídlem Lidická 4, 602 00 Brno.
lna. arch. Vilhelmová předložila

radě města

návrh na vybudování lanového centra a 3D bludiště v

lokalitě Brdatka. Uvedla, že se jedná o nabídkovou studii, která umožní objektivně posoudit
vhodnost záměru v daném území, prezentovat studii občanům a předložit ji k posouzení dotčeným
orgánům.

Mař. Tomčo uvedl, že vedení města se zabývalo myšlenkou zatraktivnění lokality Brdatek, která
byla vždy oddechovou zónou. Sdělil, že bylo poptáno více společností na vypracováni studie
lanového centra, požadavkem bylo jeho využití nejen pro děti, ale i mládež a dospělé.
lna. Mišina připomněl nutnost jednání se soukromými vlastníky okolních nemovitosti a s obyvateli
lokality. Vyjádřil myšlenku, že celá lokalita Brdatka by se měla řešit jako celek.
lna. arch. Vilhelmová informovala, že lokalita je územním plánem určena pro sportovní využití.

Mař. Kus upozornil, že s lanovým centrem bylo předběžně počítáno mezi vzrostlými stromy mezi
jezem a Brankami. S umístěním v Talichově údolí také nemá problém, ovšem za podmínky, že
bude koncepčně řešeno

celé údolí a centrum bude jedním z jeho řešených častí. Připomněl, že

se

jedná o klidovou lokalitu s dlouhodobě zanedbanou infrastrukturou, bude nutné se zabývat
dopravním řešení (parkování), obsluhou areálu, přívodem vody, kanalizacía projednat názory zde
žijících obyvatel.
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Ze široké diskuze vyplynul úkol pro vedení města začít pracovat na přípravě celkového koncepčního
řešení lokality Brdatka.
Předkladatel: Mgr. Dušan Tomčo
Zpracovatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová
Typ dokumentu: Usneseni
24.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

163/10/RM/2019 Projekt sdílených elektrokol (Beroun - Králův Dvůr - Hýskov - Tetín) Informace

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. arch. Dana Vilhelmová
I. Rada města

bere na vědomí

informaci o připravovaném projektu sdílených elektrokol.
II. Rada města pověřuje

místostarostu Mgr. Dušana Tomča řídit další potřebné kroky, které by vedly k realizaci
projektu, a průběžně informovat radu města.
Mař. Tomčo představil projekt sdílených elektrokol a uvedl, že je snahou vedení města nabídnout
obyvatelům města jiné alternativy dopravy po městě a přilehlých obcích. Projekt byl již diskutován
se zástupci Králova Dvora, Hýskova a Tetfna, kteří jej kvitovali. Dále popsal fungování projektu.
lna. Mišina upozornil, že společnost

Nextbike, která bude projekt po dobu 3 let zajišťovat,

předpokládá, že město Beroun připraví místa pro stanice se zpevněnou plochou a elektrickou
přípojkou. Doplnil, že zatím nejsou známy podmínky úhrady za elektřinu a další podrobnosti.

Do diskuze se zapojil Mař. Kus, který se ohradil proti formulaci volného návrhu, kde v důvodové
zprávě bylo uvedeno, že snaha řešit nevyhovující stav dopravy v Berouně je jedním z nosných
bodů volebního programu Nezávislých Berouňáků. Uvedl, že řešení dopravní situace byla jednou z
priorit všech koaličních stran, nejen Nezávislých Berouňáků. Připomněl, že
tato problematika
se promítla i do jednání o programovém prohlášení rady, které ale bohužel ještě nebylo
projednáno, resp. schváleno.

Mař. Kus vyjádřil názor, že se mu myšlenka sdílených elektrokol líbí. Dotázal se na některé další
informace.

Mař. Tomčo se omluvil za nešťastnou formulaci důvodové zprávy. Informoval o přípravě projektu a

předpokládaných termínech realizace.
Do široké diskuze se zapojili všichni radní.

lna. Mišina připomněl potřebu informovat zastupitelstvo města o předpokládaných nákladech na
tento projekt.

Mař. Kus navrhl projednat s Osadním výborem Zavadilka možnost zřízení stanice elektrokol z
důvodu poměrně vysokého počtu obyvatel v této lokalitě.

25.

Předkladatel: Mgr. Dušan Tomčo

Hlasování

Zpracovatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

164/10/RM/2019 Rozhodnutí rady města o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Elektronická spisová služba města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jaroslav Beran

Beroun

I. Rada města vybírá
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k

uzavření

smlouvy

na

veřejnou

zakázku

"Elektronická

spisová

služba města

Beroun" účastníka zadávacího řízeníICZ a. s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00
Praha - Nusle, IC: 25145444.
II. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností ICZ a. s., se sídlem Na

Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha - Nusle, IC: 25145444, dle návrhu předloženého v
zadávacím řízení na veřejnou zakázku, za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána
žádná námitka. Cena díla bez servisní podpory je l 919 350, servisní podpory je 12 192,- Kč bez DPH.
III. Rada města

Kč bez DPH, cena měsíční

ukládá

l. Ing. Jaroslavu Beranovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
1. 1. zajistit plnění tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2019

K projednání bodu 25 se do jednání rady dostavili lna. Beran, vedoucí odboru hospodářské správy,
a Zdeněk Štěpán, vedoucí oddělení informatiky.

Předložili radě města zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Elektronická
spisová služba města Beroun". Uvedli, že proběhlo výběrové řízení, do nějž se přihlásila jedna
firma. Firma splňuje požadované parametry.

26.

Předkladatel: Ing. Jaroslav Beran

Hlasování

Zpracovatel: Zdeněk Štěpán

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

165/10/RM/2019Výpověď z nájemní smlouvy - Petr Bělohlávek.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města

rozhoduje

o vypovězení nájmu pozemku p.č. 1125/13 v k. ú. Beroun, který byl pronajat na základě
nájemní smlouvy ze dne 31. 10. 2010, ve znění dodatku č. 2 ze dne 5. 5. 2011, uzavřené s

Petrem Bělohlávkem, IC: 67677045, se sídlem 267 Ol Králův Dvůr - Počaply, Fibichova 220.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 5. 4. 2019

Dále se do jednánírady města dostavil lna. Ureš, vedoucí odboru majetku a investic.
lna. Mišina uvedl, že město Beroun je vlastníkem pozemku v místě, kde je plánovaná stavba

komunikace u areálu společnosti Franken Maxit. Tento pozemek je na základě nájemní smlouvy
pronajat. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní doba jednoměsíční, a to vždy jen k l.

říjnu běžného roku. Porada k majetku doporučila projednat s nájemcem ukončení smlouvy.
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Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení
27.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usneseni: Přijato

Žádost o změnu smlouvy o poskytnutí dotace ze SFRB na výstavbu bytů v lokalitě
Palouček, v k. ú. Beroun
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

s podáním žádosti města

Beroun na Státní fond rozvoje bydlení, se sídlem Vinohradská

1896/46,120 00 Praha 2, IČ: 70856788 o změnu smlouvy č. 9255920763 ze dne 13. 11. 2003
o poskytnuti dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení v souladu s podmínkami § 3
odst. 2 nařízení vlády č. 481/2000 Sb.

II. Rada města

ukládá

l. místostarostovi Ing. Michalu Mišinovi
1. 1. zajištění plnění tohoto usnesení
Termín: 30. 4. 2019

III. Rada města

pověřuje

místostarostu Ing. Michala Mišinu k jednání se zástupci BD Palouček, týkajícíhose aktuálního
znění Smlouvy o sdružení, uzavřené mezi městem
Beroun a BD Palouček, bytovým
družstvem, IC: 26720795, se sídlem Palouček 1709, Beroun - Město, 266 Ol Beroun, po

zkrácenívázacídoby SFRB a ohledně podmínek majetkoprávního vypořádání účastníků po 16.
9. 2024.
Z diskuze vyplynul návrh na stažení tohoto bodu z programu jednání rady města.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina
Zpracovatel: Dagmar Mlčochova
Typ dokumentu: Usnesení
28.

166/10/RM/2019 Informace o zadání zakázky "Oprava sociálního zařízení v Autokempu
Beroun Na Hrázi" napřímo jednomu oslovenému dodavateli
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města

bere na vědomí

informaci o zadání veřejné zakázky "Oprava sociálního zařízení v Autokempu Beroun Na
Hrázi" napřímo jednomu oslovenému dodavateli

lna. Ureš informoval radu města o zadání veřejné zakázky "Oprava sociálního zařízení v
Autokempu Beroun Na Hrázi" napřímo oslovenému dodavateli, a to z důvodu urychlení realizace. S
dodavatelem jsou dobré zkušenosti z loňského roku.
Na dotaz Mař. Kuse, zda je toto rozhodnutí v souladu s nájemní smlouvou, konstatoval lna. Mišina,
že ano.
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Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Martin Kopřiva
Typ dokumentu: Usnesení
29.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

167/10/RM/2019 Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Přestavba komunitního

centra na mateřskou školu Bezručova 928" a jeho opětovné vyhlášení
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města schvaluje

zrušení zadávacího řízenína veřejnou zakázku "Přestavba komunitního centra na mateřskou
školu Bezručova 928" z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná
nabídka.

II. Rada města schvaluje
předložené zadávací podmínky pro opětovné vyhlášeni zadávacího řízení na veřejnou zakázku
"Přestavba komunitního centra na mateřskou školu Bezručova 928".
III. Rada města jmenuje

pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevíráníobálek s nabídkami a náhradníky členů této
komise, která bude současně plnit funkci hodnotícíkomise||||||||||| |||||;|:|| i||||||||| |||||||||| II

IV. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajistit plnění tohoto usnesení.
Termín: 29. 4. 2019

lna. Mišina uvedl, že do zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Přestavba komunitního centra na
mateřskou školu Bezručova 928" nebyly podány žádné nabídky. Z toho důvodu se ruší zadávací
řízení a je žádáno o schválení zadávacích podmínek pro jeho opětovné vyhlášení.
lna. Mišina upozornil, že termín realizace není ohrožen, počátek prací je plánován na 15. 5. 2019.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Martin Kopřiva
Typ dokumentu: Usnesení
30.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

168/10/RM/2019Výpůjčka pozemku p.č. 1999/26 v k. ú. Beroun.
I. Rada města

souhlasí

se zveřejněním záměru města

vypůjčit pozemek p.č. 1999/26 v k. ú. Beroun ZO ČSOP

Ekologické servisní organizaci, IČ: 68406088, se sídlem Zlešická 1846/1, Chodov, 148 00
Praha 4, za účelem provádění opatření na ochranu přírody, tj. obnovení ovocného sadu na
Veselé.
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II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 25. 3. 2019
lna. Dřeš připomněl, že
rada města projednávala dne 20. 2. 2019 na návrh zastupitele Mgr.
Voldána žádost o dlouhodobý pronájem bývalé višňovky v Berouně Závodí. V žádosti ZO CSOP

Ekologická servisní organizace uvedla, že by rádi obnovili ovocný sad do dřívější

podoby.

Organizace má možnost získat na akci dotaci za podmínky dlouhodobého pronájmu nebo souhlasu
vlastníka nemovité věci. V případě, že organizace dotaci získá, bude zpracována podrobná smlouva
vymezující podmínky, majetkové vztahy a možnosti výpovědi smlouvy.
Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení
31.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

169/10/RM/2019 Souhrnná zpráva o stížnostech a peticích za rok 2018
I. Rada města bere na vědomí

Souhrnnou zprávu o stSnostech a peticích za rok 2018 předloženou tajemníkem MěU Beroun.
Tajemník úřadu lna. Chalupecký předložil radě města Souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích za
rok 2018. Konstatoval, že bylo podáno 19 stĚností a 2 petice, což nijak nevybočuje z průměru
předchozích období. Stížnosti a petice byly vyřízeny v průměru do 43 dní (lhůta je stanovena
správním řádem na 60 dní).
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova
Typ dokumentu: Usnesení
32.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usneseni: Přijato

170/10/RM/2019 Informace o podaném dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze
I. Rada města bere na vědomi

o podaném dovolání žalobce Milana Křesla proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 20
Co 274/2018-368 ze dne 14. 1istopadu 2018 k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím
Okresního soudu v Berouně, včetně písemného
vyjádření města Beroun jako žalovaného
k podanému dovolání.
lna. Chalupeckv podal informace o dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byl

potvrzen rozsudek Okresního soudu v Berouně ve věci žaloby

proti městu

Beroun o určení

vlastnictví.

Předkladatel: Ing. Jiří Chal u pecký
Zpracovatel: Mgr. Daria Hrabárová
Typ dokumentu: Usneseni
33.

Hlasováni
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

171/10/RM/2019 Zápis ze schůze pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť konané dne 12.
3. 2019
I. Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť ze dne 12. 3. 2019.
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lna. Mastná předložila radě města zápis ze schůze pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť, jejíž je
vedoucí. Informovala o činnosti pracovní skupiny, zmapování lokality Velkého Sídliště, vytvoření
evidence mobiliáře k odstranění nebo doplnění. Navrhují postupně odstranit staré poškozená
klepadla, doplnit odpadkové koše, upravit kontejnerová stání. Skupina navrhuje zvážit zřízení

zkušebních podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad.
lna. Mastná požádala Ing. Mišinu, aby se členy pracovní skupiny prodiskutoval jejich připomínky ke
studii prostoru před areálem Hvězda.

34.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Leona Pinkasová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
V bodě Různé informoval lna. Mišina, že:
• se připravuje volný návrh na schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Stavební
úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém Sídlišti". Byl domluven termín, kdy bude
návrh projednán, a to dne 25. 3. 2019 ve 13 hodin.
• byly doručeny dvě žádosti o zřízení Osadního výboru Zdejcina. Tajemník úřadu
Chalupecký konstatoval, že je třeba, aby se žadatelé domluvili mezi sebou.
• do 15. 5. 2019 by měl být hotov nový objekt pro lidi bez domova

Dále lna. Mišina přislíbil při příštím jednání rady města předložit

lna.

informace o možnosti dotace na

chodníky na ulici Plzeňská.
Na dotaz Mař. Chocové na propojovací chodník z Plzeňské uvedl Inq. Mišina, že

projekt se

připravuje.

Mař. Kus podotkl, že by se nemělo zapomínat, co vše se již na sídlištích zrealizovalo za minulého
vedení města, popřípadě připravilo (studie prostoru před Hvězdou, nová parkoviště, nové povrchy
některých ulic, prosazení rekonstrukce venkovního bazénu, nové lavičky, rozšíření vánoční i
květinové výzdoby). Kvitoval zmapování situace na Velkém Sídlišti, ocenil odvedenou práci členů
pracovní skupiny.
Mař. Kus
• připomněl nutnost úpravy obřadní síně na hřbitově. Předal členům
úpravu dispozice místnosti.

rady vlastní návrh na

• dotázal se na zadržení dalšího sprejera, lna. Mišina potvrdil, že byl zadržen.
• ocenil úroveň slavnostního předávání cen Nejlepší sportovec roku 2018

• poznamenal, že dotazy zastupitelů nestačí evidovat, ale musí se také řešit. Jako příklad uvedl
několikero upozornění na úklid schodů v Hlinkách, které stále nejsou uklizené.
lna. Mastná vyjádřila svůj názor o šíření informací některými zastupiteli jak na zasedání
zastupitelstva města, tak mezi veřejností, o tom, že městská policie dostala za úkol chodit po
městě a pokutovat.

Mař. Tomčo informoval členy rady o svých jednání se starosty okolních obcí o příspěvku na
financování škol. Jednal již se starosty z Hýskova, Nižbora, Tetína a Trubína. Jejich reakce jsou
pozitivní, sdělili svoje představy i finanční možnosti. K tomuto tématu bylo diskutováno i o nutnosti
řešit v budoucnosti i spádovost škol v Berouně.

Inq. Mišina sdělil, že se pracuje na přípravě podkladů k

dotacím. Dále uvedl, že programové

prohlášení rady je předpřipraveno.
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Předkladatel: Ing. Michal Mišina

35.

Závěr

Po projednání všech bodů programu ukončil lna. Mišina jednání rady města v 18.20 hod.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina

Mgr. Dušan Tomčo

Ing. Michal Mišina

mistostarosta

mistostarosta

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová
zapisovatelka

Ověřovatelé:

Mgr. Olga Chocová
radní
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