Č. 8
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 9. 2. 2016
konaného v kulturním domě Plzeňka

Přítomno:

19 zastupitelů města

Omluveni:

RNDr. Chalupová a Ing. Zelienková

Nepřítomni:

nikdo

1) Zahájení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání Zastupitelstva města (ZM) Beroun zahájil v 18.00 hodin místostarosta vykonávající
pravomoc starosty Mgr. Ivan Kůs.
Mgr. Kůs konstatoval, že zasedání ZM bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu s Jednacím řádem
ZM a zákonem o obcích. Dle prezenční listiny je přítomno 19 členů zastupitelstva, (z celkového
počtu 21), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z posledního zasedání ZM byl určenými
ověřovateli zápisu řádně ověřen a shledán bez závad. K zápisu nebyly podány žádné námitky.
Usnesení a zápis byly zveřejněny.

Ověřovateli byli určeni:

Josef Pavlis
MUDr. Dagmar Pěničková

Jako sčitatelé z řad zaměstnanců města byli určeni:

Zapisovatelkou byla určena:

Ing. Zdeňka Slivková
Mgr. Daria Hrabárová
Bc. Kamil Choc

Hana Tučková

Informoval o tom, že o průběhu zasedání se pořizuje videozáznam.
Celý průběh jednání zastupitelstva je přenášen on-line na internetových stránkách města
a jeho záznam je pak umístěn na internetových stránkách města k nahlédnutí.
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2)

Schválení programu zasedání zastupitelstva města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Kůs informoval, že 8. února 2016, obdržel písemnou rezignaci na funkci členky
zastupitelstva města od MUDr. Jany Besserové z volební strany PRO BEROUN. Ke dni 8. února
2016 tedy její mandát členky zastupitelstva města zanikl.
Podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje na uprázdněný mandát v zastupitelstvu,
následujícím dnem, tj. dnem 9. února 2016, náhradník z kandidátní listiny téže volební strany,
jímž je slečna Bc. Alžběta Táborská. Ta již byla vyrozuměna a je přítomna na dnešním zasedání
zastupitelstva. Podle zákona o obcích by měla na tomto zasedání zastupitelstva složit slib.
Navrhl doplnit navržený program zasedání tak, že za bod 2) se doplní body 3) a 4):
3) Zánik mandátu člena Zastupitelstva města Beroun a nastoupení náhradníka z kandidátní
listiny téže volební strany,
4) Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Beroun
a stávající body 3) a 4) návrhu programu se přečíslují na body 5) a 6).
Mgr. Kůs vyzval k podání připomínek k návrhu programu.
Nebyly vzneseny žádné připomínky k návrhu programu.
O předloženém pozměňovacím návrhu bylo hlasováno.
Usnesení č. 1/2016
Zastupitelstvo města Beroun s o u h l a s í s doplněním navrženého programu o body:
3) Zánik mandátu člena Zastupitelstva města Beroun a nastoupení náhradníka z kandidátní
listiny téže volební strany
a 4) Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Beroun
a s přečíslováním stávajících bodů 3) a 4) návrhu programu na body 5) a 6).
Výsledek hlasování: přítomno 19, pro - 18, proti - 0, zdržel se – 1.
Usnesení bylo přijato.
Mgr. Kůs dále seznámil s návrhem programu zasedání po schválení jeho doplnění.
Navržený program:
1) Zahájení
2) Schválení programu zasedání
3) Zánik mandátu člena Zastupitelstva města Beroun a nastoupení náhradníka z kandidátní
listiny téže volební strany
4) Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Beroun
5) Personální záležitosti – volba starosty a dalších členů rady města:
a) Volba volební komise
b) Volba starosty
c) Volba dalších členů rady města
6) Určení oddávajícího a pověření přijímáním projevu vůle snoubenců o vstupu
do manželství
Mgr. Kůs vyzval k podání připomínek.
Nebyly vzneseny žádné připomínky a o navrženém programu bylo hlasováno.
Usnesení č. 2/2016
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování: přítomno 19, pro - 18, proti - 0, zdržel se - 1.
Usnesení bylo přijato.
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3)

Zánik mandátu člena Zastupitelstva města Beroun a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny
téže volební strany
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Kůs informoval, že důvod k zařazení tohoto bodu programu byl již vysvětlen a otevřel
rozpravu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 3/2016
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zánik mandátu členky Zastupitelstva města Beroun
MUDr. Jany Besserové, volební strana PRO BEROUN, ke dni 8. 2. 2016 a nastoupení náhradníka
z kandidátní listiny téže volební stany Bc. Alžběty Táborské za členku Zastupitelstva města
Beroun dnem 9. 2. 2016.
Výsledek hlasování: přítomno 19, pro - 18, proti - 0, zdržel se - 1.
Usnesení bylo přijato.

4)

Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Beroun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Kůs připomněl, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má podle zákona
o volbách do zastupitelstev obcí za následek zánik mandátu. Vysvětlil průběh složení slibu.
Požádal všechny přítomné, aby povstali.
Mgr. Chlumská přečetla znění slibu:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Bc. Alžběta Táborská složila předepsaný slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu.
Mgr. Kůs konstatoval, že zastupitelka Bc. Alžběta Táborská řádně složila předepsaný slib.
Popřál Bc. Táborské hodně úspěchů v práci pro naše město a dále informoval, že Bc. Táborská
pracuje aktivně v komisi sociálních věcí a zdravotnictví.

5)

Personální záležitosti – volba starosty a dalších členů rady města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Kůs zrekapituloval důvod volby starosty – rezignaci Ing. Šárky Endrlové dne 16.12.2015,
připomněl, že tuto funkci od té doby vykonává v zastoupení sám.
K volbě dalších členů rady města (RM) připomněl, že ustavující zastupitelstvo určilo, že rada
města bude mít 7 členů.
Uvedl, že po odstoupení Mgr. Lidinského z funkce člena RM, Ing. Endrlové z funkce starostky,
po odstoupení dalšího člena RM MUDr. Hojky ke dni 31. ledna a po odstoupení P. Brodana, BBA
ke dni 8. února má RM nyní jen 3 členy. Sdělil, že počet členů rady města je proto třeba doplnit,
jinak by rada nemohla dál vykonávat svou pravomoc a tu by vykonávalo zastupitelstvo.
Mgr. Kůs vysvětlil způsob volby, připomněl, že podle jednacího řádu zastupitelstva se při volbě
postupuje podle volebního řádu zastupitelstva města.
Uvedl, že nerozhodne-li zastupitelstvo jinak, volby se budou konat veřejným hlasováním
(aklamací) a hlasovat se bude podle jmen zastupitelů.
Požádal zastupitele o případné připomínky nebo návrhy ke způsobu volby.
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Ke způsobu volby nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy.
Mgr. Kůs sdělil, že volba proběhne podle platného volebního řádu a jednacího řádu aklamací.

a) Volba volební komise
Mgr. Kůs uvedl, podle volebního řádu se pro volby konané zastupitelstvem zřizuje tříčlenná
volební komise, o jejímž složení rozhoduje zastupitelstvo na základě návrhů předložených
jeho členy. Předsedu a další členy volební komise volí zastupitelstvo z řad přítomných členů
zastupitelstva, přičemž dalším členem volební komise může být i někdo z přítomných
zaměstnanců města zařazených do městského úřadu nebo zaměstnanců městem založených
a zřízených právnických osob.
Mgr. Kůs přednesl návrh na složení volební komise:
předseda paní MUDr. Táborská, další členové Bc. Choc a Ing. Slivková.
Dotázal se, zda má někdo ze zastupitelů jiný návrh.
Žádný jiný návrh nebyl podán.
Mgr. Kůs se dotázal navržených osob, zda souhlasí s členstvím ve volební komisi.
MUDr. Táborská, Bc. Choc a Ing. Slivková vyslovili souhlas.
Usnesení č. 4/2016
Zastupitelstvo města Beroun volí volební komisi ve složení: předsedkyně MUDr. Kateřina
Táborská, členové: Ing. Zdeňka Slivková a Bc. Kamil Choc.
Výsledek hlasování: přítomno 19, pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato.
Mgr. Kůs konstatoval, že volební komise byla zvolena jednomyslně.
Mgr. Kůs požádal volební komisi aby se ujala své funkce.

b) Volba starosty
MUDr. Táborská požádala členy zastupitelstva o podání návrhů na funkci starosty.
Člen zastupitelstva Ing. Trejbal navrhl zvolit do funkce starosty dosavadního místostarostu
Mgr. Kůse.
Žádný další návrh nebyl podán.
MUDr. Táborská se zeptala Mgr. Kůse, zda souhlasí se svou kandidaturou.
Mgr. Kůs sdělil, že kandidaturu přijímá.
Proběhla volba aklamací.
Pro byli:

Proti byl:
Zdrželi se:

Mgr. Emil Šnaidauf, Ing. Michal Mišina, Josef Pavlis, MUDr. Dagmar
Pěničková, Jiří Pokorný, Ing. Zdeněk Trejbal, MUDr. Kateřina Táborská,
Mgr. Ivan Kůs, Mgr. Eva Chlumská, Ing. Šárka Endrlová, Josef Štěpánek,
Mgr. Stanislav Lidinský, MUDr. Ivo Hojka a Ing. Vratislav Randa.
Ing. Tomáš Havel.
Ing. arch. Martin Patera, Patrik Brodan, BBA, Mgr. Olga Chocová
a Bc. Alžběta Táborská.

Usnesení č. 5/2016
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Zastupitelstvo města Beroun v o l í starostou města Beroun Mgr. Ivana Kůse.
Výsledek hlasování: přítomno 19, pro - 14, proti - 1, zdrželi se - 4
Usnesení bylo přijato.
MUDr. Táborská konstatovala, že Zastupitelstvo města Beroun zvolilo starostou Mgr. Ivana
Kůse.
Poblahopřála Mgr. Kůsovi ke zvolení do funkce starosty města Beroun.
Mgr. Kůs poděkoval za důvěru a uvedl, že by rád navázal na vše, co se v poslední době pod
vedením Ing. Endrlové podařilo, co je rozpracované a sdělil, že by rád vytvořil ze
zastupitelstva dělný tým. Nabídl zastupitelům setkání za účelem probrání námětů a názorů.
Dále uvedl, že k práci starosty přistupuje s velkou pokorou.
Mgr. Kůs s ohledem na výsledek volby starosty, vysvětlil nutnost volby místostarosty a též
proč volba místostarosty nebyla zařazena do programu ZM.
Navrhnul, aby zastupitelstvo před volbou dalších členů rady schválilo zařazení volby
místostarosty na program zasedání zastupitelstva a požádal zastupitele o připomínky.
Do diskuze se přihlásil Ing. Havel.
Ing. Havel vznesl připomínku, že volba místostarosty měla být součástí programu, případně
zařazená do programu na začátku jednání. Dle jednacího řádu změny v programu mohou být
jen na začátku. Připomněl, že svolání zastupitelstva bylo sporné, protože zasedání
zastupitelstva nebylo svoláno v termínu dle jednacího řádu.
Mgr. Kůs vysvětlil, že sdělení o termínu ZM je upraveno v čl. 3 Jednacího řádu zastupitelstva
města – „Příprava zasedání zastupitelstva“ má být dle jednacího řádu 22 dnů předem. Jedná
se o pořádkovou a ne zákonnou lhůtu. Oznámení o termínu zasedání ZM bylo dopisem
oznámeno 18 dnů předem. Vysvětlil důvod proč se tak stalo, jímž mj. bylo urychleně vyřešit
složení vedení města. Na svolání ZM a jeho vyvěšení je 10 denní zákonná lhůta, která byla
splněna. Zároveň uvedl, že změna programu z tohoto důvodu je v souladu se zákonem, neboť
je to věcí volné úvahy ZM.
Požádal o další připomínky.
Žádné další připomínky nebyly podány a bylo hlasováno o zařazení volby místostarosty do
programu zasedání ZM.
Usnesení č. 6/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí se zařazením volby místostarosty do programu
zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: přítomno 19, pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato.
Mgr. Kůs předal slovo předsedkyni volební komise MUDr. Táborské.

Volba místostarosty
MUDr. Táborská požádala členy zastupitelstva o podávání návrhů na funkci místostarosty.
Člen zastupitelstva Mgr. Šnaidauf navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Michala Mišinu.
Žádný další návrh nebyl podán.
MUDr. Táborská se zeptala Ing. Mišiny, zda souhlasí se svou kandidaturou.
Ing. Mišina vyslovil souhlas.
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Proběhla volba aklamací.
Pro byli:

Proti byl:
Zdrželi se:

Ing. arch. Martin Patera, Ing. Tomáš Havel, Mgr. Emil Šnaidauf,
Ing. Michal Mišina, Josef Pavlis, Jiří Pokorný, MUDr. Dagmar Pěničková,
Ing. Zdeněk Trejbal, MUDr. Kateřina Táborská, Mgr. Ivan Kůs,
Mgr. Eva Chlumská, Ing. Šárka Endrlová, Josef Štěpánek,
Mgr. Stanislav Lidinský, MUDr. Ivo Hojka a Ing. Vratislav Randa.
nikdo
Patrik Brodan, BBA, Mgr. Olga Chocová a Bc. Alžběta Táborská.

Usnesení č. 7/2016
Zastupitelstvo města Beroun v o l í místostarostou města Beroun Ing. Michala Mišinu.
Výsledek hlasování: přítomno 19, pro - 16, proti - 0 zdrželi se - 3.
Usnesení bylo přijato.
MUDr. Táborská konstatovala, že Zastupitelstvo města Beroun zvolilo místostarostou
Ing. Michala Mišinu.
Poblahopřála Ing. Mišinovi ke zvolení do funkce místostarosty města Beroun.
Ing. Mišina poděkoval za důvěru, vyjádřil snahu pracovat co nejlépe, dle svých schopností.
Mgr. Kůs poblahopřál novému místostarostovi ke zvolení.

c) Volba dalších členů rady města
Mgr. Kůs vysvětlil, že po obsazení funkce starosty a místostarosty, kteří jsou členy rady města
přímo ze zákona, má rada nyní 4 členy (starosta, místostarosta, MUDr. Pěničková a p.
Štěpánek). Do zastupitelstvem schváleného počtu 7 členů tedy zbývá zvolit ještě 3 další členy
rady.
Mgr. Kůs předal slovo předsedkyni volební komise MUDr. Táborské.
MUDr. Táborská připomněla, že se budou volit 3 členové rady města.
Požádala členy zastupitelstva o podání návrhů na další členy rady města.
Členka ZM Ing. Endrlová navrhla zvolit do funkce člena rady města
Člen ZM pan Štěpánek navrhl zvolit do funkce člena rady města
Člen ZM P. Brodan, BBA navrhl zvolit do funkce člena rady města

Ing. Vratislava Randu.
Ing. Šárku Endrlovou.
Mgr. Evu Chlumskou.

Žádný další návrh nebyl podán.
MUDr. Táborská se zeptala navržených kandidátů na jejich souhlas se zvolením za členy rady
města.
Všichni navržení kandidáti vyslovili souhlas.
Proběhlo hlasování jednotlivě o každém navrženém kandidátovi v abecedním pořadí.
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Volba Ing. Šárky Endrlové
Pro byli:
Ing. Michal Mišina, Jiří Pokorný, MUDr. Dagmar Pěničková,
Ing. Zdeněk Trejbal, MUDr. Kateřina Táborská, Mgr. Ivan Kůs,
Patrik Brodan, BBA, Mgr. Olga Chocová a Bc. Alžběta Táborská,
Mgr. Eva Chlumská, Ing. Šárka Endrlová, Josef Štěpánek,
Mgr. Stanislav Lidinský, MUDr. Ivo Hojka a Ing. Vratislav Randa.
Proti byli:
Ing. arch. Martin Patera a Ing. Tomáš Havel,
Zdrželi se:
Mgr. Emil Šnaidauf a Josef Pavlis.
Výsledek hlasování: přítomno 19, pro - 15, proti - 2, zdržel se - 2
MUDr. Táborská konstatovala, že zastupitelka Ing. Endrlová byla zvolena členkou rady města.
Volba Mgr. Evy Chlumské
Pro byli:
Mgr. Emil Šnaidauf, Ing. Michal Mišina, Josef Pavlis, Jiří Pokorný,
MUDr. Dagmar Pěničková, Ing. Zdeněk Trejbal, MUDr. Kateřina Táborská,
Mgr. Ivan Kůs, Patrik Brodan, BBA, Mgr. Olga Chocová, Bc. Alžběta Táborská,
Mgr. Eva Chlumská, Ing. Šárka Endrlová, Josef Štěpánek,
Mgr. Stanislav Lidinský, MUDr. Ivo Hojka a Ing. Vratislav Randa.
Proti byli:
nikdo
Zdrželi se:
Ing. arch. Martin Patera a Ing. Tomáš Havel,
Výsledek hlasování: přítomno 19, pro - 17, proti - 0, zdržel se - 2
MUDr. Táborská konstatovala, že zastupitelka Mgr. Chlumská byla zvolena členkou rady
města.
Volba Ing. Vratislava Randy
Pro byli:
Ing. arch. Martin Patera, Ing. Tomáš Havel, Mgr. Emil Šnaidauf,
Ing. Michal Mišina, Josef Pavlis, Jiří Pokorný, MUDr. Dagmar Pěničková,
Ing. Zdeněk Trejbal, MUDr. Kateřina Táborská, Mgr. Ivan Kůs, Patrik Brodan,
BBA, Mgr. Olga Chocová, Bc. Alžběta Táborská, Mgr. Eva Chlumská,
Ing. Šárka Endrlová, Josef Štěpánek, Mgr. Stanislav Lidinský, MUDr. Ivo Hojka
a Ing. Vratislav Randa.
Proti byli:
nikdo
Zdrželi se:
nikdo
Výsledek hlasování: přítomno 19, pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
MUDr. Táborská konstatovala, že zastupitel Ing. Randa byl zvolen členem rady města.
Usnesení č. 8/2016
Zastupitelstvo města Beroun v o l í dalšími členy Rady města Beroun: Ing. Šárku Endrlovou,
Mgr. Evu Chlumskou a Ing. Vratislava Randu.
Usnesení bylo přijato.
Mgr. Kůs požádal členy rady o účast na pracovní poradě dne 11.2.2016 v 16 hod v radniční
místnosti. Poděkoval volební komisi za odvedenou práci.
Mgr. Kůs reagoval na zvolení Ing. Mišiny místostarostou města a upozornil na členství
Ing. Mišiny ve finančním výboru - podle zákona o obcích, místostarosta nemůže být členem
finančním výboru.
Mgr. Kůs se dotázal Ing. Mišiny na jeho stanovisko, zda může na místě oznámit své
odstoupení z funkce člena finančního výboru.
Ing. Mišina sdělil, že tímto odstupuje z funkce člena finančního výboru.
Mgr. Kůs oznámil, že volba nového člena finančního výboru bude provedena na příštím
zasedání zastupitelstva města.
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6)

Určení oddávajícího a pověření přijímáním projevu vůle snoubenců o vstupu do manželství
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Kůs vysvětlit důvod pro určení Ing. Šárky Endrlové jako dalšího oddávajícího, jímž je
zajištění dostatečné zastupitelnosti oddávajících.
Otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 9/2016
Zastupitelstvo města Beroun určuje jako oddávající členku zastupitelstva města Ing. Šárku
Endrlovou a pověřuje ji přijímáním projevu vůle snoubenců o vstupu do manželství.
Výsledek hlasování: přítomno: 19, pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato.

Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Kůs po vyčerpání programu ukončil zasedání zastupitelstva města v 18.50 hodin. Avizoval
pravděpodobný termín konání zastupitelstva města první týden v dubnu.

Mgr. Ivan Kůs
starosta města Beroun
Zapsala :
V Berouně dne 12. 2. 2016
S plným zněním se lze seznámit v archivu přenosů zastupitelstva na webových stránkách města, nebo
ze zvukového záznamu na sekretariátu starosty města.

Ověřili :

Josef Pavlis

……………………………….

MUDr. Dagmar Pěničková

……………………………….
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