Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 15. schůze

Rady města

Beroun,

která se konala dne 29. 4. 2019

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

Přítomni:

právník

Ing. Jiří Chalupecký, tajemník

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,

mistostarosta

Omluveni:

<dle prezenční listiny>

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedající:

RNDr. Soňa

Ověřovatelé:

Mgr. Olga Chocová, radní

Návrhová komise:

<dle prezenční listiny>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

l.

Zahájení

Chalupová, starostka

Schůzi rady města zahájila ve 14. 00 hod a jednání řídila starostka RNDr. Chalupová.
Ověřovatelkou stanovila Mgr. Chórovou.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Hlasování
Pro: Proti : Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasováni:

2.

Připomínky k zápisu z 14. zasedání Rady města
K zápisu z minulé schůze rady města nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Předkladatel:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

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

3.

209/15/RM/2019 Program schůze rady města
I. Rada města

schvaluje

program schůze rady města konané dne 29. 4. 2019.

RNDr. Chalupová předložila radě města návrh programu jednání. Upozornila na tři volné návrhy, které obdrželi
radní na své jednací stoly před zahájením jednání:
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• Přizváni dalšího odborníka poroty urbanisticko-architektonické soutěže "Řešení

Wagnerova náměstí,

Beroun"

• Rozhodnuti rady města o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Lávka přes D5 a Litavku v Berouně
(oprava)

• Rozhodnutí rady města o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavební úpravy venkovního
koupaliště v

Berouně na Velkém sídlišti"

Navrhla tyto návrhy projednat po bodu 36. programu.
Členové rady města s takto upraveným návrhem souhlasili.

Při hlasování nebyl jeden z radních přítomen v jednací místnosti.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová
Zpracovatel: Leona Pinkasová
Typ dokumentu: Usnesení
4.

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

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:
5.

210/15/RM/2019 Zápis č. 2 z jednání Komise školské Rady města Beroun konané dne 25.3. 2019
I. Rada města bere na vědomí

Zápis č. 2 z jednání Komise školské Rady města Beroun, které se konalo dne 25. 3. 2019.
K projednání bodů 5. až 14. programu se do jednání rady dostavila lna. Boldi, vedoucí odboru školství a
volnočasových aktivit.
Zápisem z jednání Komise školské provedla lna. Boldi.

Mař. Kus se dotázal na bližší informace o stop stavu na nové vodovodní přípojky, které údajně vyhlásil VaK.
RNDr. Chalupová uvedla, že město Beroun bylo informováno společností VaK, že v současné době nemá

přislíbené vyšší dodávky vody, proto nebude moci rozšiřovat vodovodní síť. Připravují se pracovní jednání
vedení města se zástupci společnosti, kde budou projednány podrobnosti.
Předkladatel:

6.

Ing. Simona Boldi

Zpracovatel: Mg r. Květuše Slavíková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

211/15/RM/2019 Žádost o vydání souhlasu zřizovatele školy - 2. ZŠ a MS Beroun
I. Rada města

souhlasí

se zapojenfm 2. základní školy a mateřské školy,

Beroun, Preislerova 1335, 266 Ol Beroun, IČ: 47515755

do projektu "Obědy do škol ve Středočeském kraji II" a podpisem "Souhlasu zřizovatele se zapojením do
projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera
s finančním příspěvkem" ve třech pare.
II. Rada města

ukládá

vedoucí odboru školsh/í a volnočasových aktivit Ing. Simoně Boldi:
• informovat ředitele 2. základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova 1335, 266 Ol Beroun, IČ:
47515755 o vydaném souhlasu k uvedenému návrhu a předat podepsaný Souhlas zřizovatele se
zapojením do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální
pomoci,

• zajistit zaslání finančních prostředků z
města

kraje na účet školy

neprodleně po jejich obdržení na účet

Beroun.
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lna. Boldi předložila radě města žádost o vydání souhlasu se zapojením 2. základní školy a mateřské školy
Beroun do projektu "Obědy do škol ve Středočeském kraji II" pro školní rok 2019/2020. Jedná se o zabezpečení
bezplatného školního stravování pro děti a žáky ve věku 3 -15 let.
upřesnila, že v současné době se mohou do projektu zapojit i mateřské školy.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Květuše

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

Slavíková

Usnesení bylo: Přijato

Typ dokumentu: Usnesení
7.

212/15/RM/2019 Žádost o vydáni souhlasu zřizovatele školy
I. Rada města

- Mateřská škola

Beroun, Tovární 44

souhlasí

se zapojením Mateřské školy Beroun, Tovární 44, 266 Ol Beroun, IC: 70974951 do projektu "Obědy do
škol ve Středočeském kraji II" a podpisem "Souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu kraje
financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním
příspěvkem" ve třech pare.
II. Rada města ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Ing. Simoně Boldi:
• informovat ředitelku

Mateřské školy

Beroun, Tovární 44, 266 Ol Beroun, IC: 70974951 o vydaném

souhlasu k uvedenému návrhu a předat podepsaný Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu
kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci,
• zajistit zaslání finančních prostředků z kraje na účet školy neprodleně po jejich obdržení na účet
města

Beroun.

lna. Boldi předložila žádost Mateřské školy Beroun, Tovární', o vydání souhlasu zřizovatele se zapojením do
projektu "Obědy do škol ve Středočeském kraji II". V rámci projektu, do kterého se v současné době mohou
zapojit i mateřské školy, je dětem v MS dotováno celodenní stravování včetně pitného režimu.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení bylo: Přijato

213/15/RM/2019 Žádost o vydání souhlasu zřizovatele školy - Jungmannova základní škola Beroun
I. Rada města souhlasí

se zapojením Jungmannovy základní školy Beroun, se sídlem Plzeňská 30/14, 266 Ol Beroun IČ:
70975019 do projektu "Obědy do škol ve Středočeském kraji II" a podpisem "Souhlasu zřizovatele se
zapojením do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na
pozici partnera s finančním příspěvkem" ve třech pare.
II. Rada města ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Ing. Simoně Boldi:

• informovat ředitele Jungmannovy základní školy Beroun, se sídlem Plzeňská 30/14, 266 Ol Beroun,
IČ: 70975019 o vydaném souhlasu k uvedenému návrhu a předat podepsaný Souhlas zřizovatele se
zapojením do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální
pomoci,

• zajistit zaslání finančních prostředků z

kraje na účet školy

neprodleně po jejich obdržení na účet

města Beroun.

Jungmannova základní škola Beroun požádala o vydání souhlasu zřizovatele školy se zapojením do projektu
"Obědy do škol ve Středočeském kraji II". Jedná se o zabezpečení bezplatného školního stravování pro děti a
žáky ve věku 3-15 let, jejichž rodiny se ocitly ve hmotné nouzi. V rámci projektu je žákům základních škol
poskytnut zdarma oběd.
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9.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni bylo: Přijato

214/15/RM/2019 Projekt Řemeslo má zlaté dno - dodatek č. l
I. Rada města souhlasí

s uzavřením dodatku č. l ke smlouvě o spolupráci ev. č. 0110/2019/SPO/OŠVA ze dne 19. 2. 2019 mezi
městem Beroun a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm
Beroun - Hlinky, Okružní
1404, se sídlem Okružní 1404, 266 73 Beroun, IC: 00664740, v předloženém znění.

II. Rada města

pověřuje

vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Ing. Simonu Boldi:
zajistit uzavření dodatku č.

l ke smlouvě o spolupráci.
Termín: 10. 5. 2019

lna. Boldi připomněla, že
Střední odbornou školou

rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a
a Středním odborným učilištěm,
Beroun - Hlinky, na spolupráci v rámci projektu

"Řemeslo má zlaté dno". Na základě smlouvy poukázalo město Beroun na účet školy finanční částku ve výši
5. 000,- Kč na úhradu nákladů na nákup materiálu.
V letošním roce byl však vyšší počet zúčastněných žáků a to cca 200, kteří byly v rámci projektu podpořeni.

Škola proto požádala o navýšení původní částky na částku 7.098,- Kč. Z tohoto důvodu je radě města
předkládán dodatek č. l.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

10.

Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

215/15/RM/2019 Finanční dar města Beroun městu Dobřichovice na kulturní akci "Královský průvod
2019"
I. Rada města souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Beroun jako dárcem a městem Dobřichovice, se sídlem
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, IC: 00241181, jako obdarovaným na finanční' dar ve výši 20. 000 Kč,

určený na kulturní akci "Královský průvod 2019", v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit uzavření darovací smlouvy s městem Dobřichovice.
Termín: 15. 5. 2019

lna. Boldi informovala radu města o žádosti města

Dobřichovice o finanční příspěvek

na kulturní akci "Královský

průvod 2019", která se uskuteční ve dnech l. a 2. června 2019. Akce přispívá k zviditelnění regionu Dolní
Berounky. Průvod má dvě větve, z nichž jedna "Průvod císaře Karla IV. s korunovačními klenoty" vyráží z
Radotína do Karlštejna se zastávkou v Dobřichovicích. Druhá větev "Poselstvo vévody Štěpána II. " vyjíždí z
Králova Dvora přes Beroun na Tetín a do Karlštejna. Oba dny zakončí setkání představitelů obcí,

partnerských

měst a kraje.

lna. Boldi uvedla, že v loňském roce město Beroun přispělo částkou
příspěvek ve výši 20.000,- Kč.

18. 150, - Kč, v letošním roce navrhují

CQs podotkl, že v loňském roce byl příspěvek směrován na podporu "Poselstvo vévody Štěpána II. " lna.
Boldi uvedla, že v letošním roce se město Beroun také zúčastní této akce. Finance budou použity obdobně jako
v loňském

roce.
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11.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Ing. Pavla Dvořáková

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

216/15/RM/2019 Žádost

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

o záštitu starostky města

Beroun nad koncertem Hornického smíšeného

pěveckého sboru Kladno
I. Rada města a starosta města souhlasí
s poskytnutím Záštit/ starostky města

Beroun nad koncertem Hornického smíšeného pěveckého

sboru

Kladno, jehož organizátorem je Společnost Josefa Antonína Seydla z.s., sídlem Seydlovo nám. 24/5,
Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, IC: 27009611, který se uskuteční dne 4. 5. 2019 v kostele sv. Jakuba
v Berouně.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit zpracování a předání záštity nad koncertem Hornického smíšeného pěveckého sboru
Kladno, jehož organizátorem je Společnost Josefa Antonína Seydla z.s., sídlem Seydlovo nám.

24/5, Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, IČ: 27009611, kter/ se uskuteční dne 4. 5. 2019 v kostele
sv. Jakuba v Berouně.
Termín: 3. 5. 2019
lna. Boldi informovala radu města, že

Mgr. Petn/aldský, člen Společnosti J. A. Seydla z. s,, požádal starostku

města o Záštitu starostky města nad koncertem Hornického smíšeného pěveckého sboru Kladno. Koncert se
uskuteční dne 4. 5. 2019 v kostele sv. Jakuba v Berouně. Koncert je projektem podporujícím občanské a
kulturní aktivity. Hornický smíšený pěvecký

sbor Kladno si pro své vystoupení v Berouně připravil

Korunovační

mši W. A. Mozarta a ke spolupráci pozvali též několik sólistů z Národního divadla v Praze.
RNDr. Chalupová uvedla, že

velmi ráda souhlasila s poskytnutím Záštity starostky města

Beroun, a pozvala

přítomné na koncert.
Mař. Kus vyjádřil radost, že se podařilo pozvat tento vynikající pěvecký sbor do města Beroun.

12.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Ing. Pavla Dvořáková

Hlasováni

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení bylo: Přijato

217/15/RM/2019 Žádost

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

o záštitu města

Beroun nad celostátní konferencí Města budoucnosti 2019

I. Rada města souhlasí

s poskytnutím Záštity města

Beroun nad celostátní konferencí Města budoucnosti 2019, jejíž

organizátoremje BONAFIDE GROUP, SE, Wolkerova 965/15, 160 00 Praha 6, IČ: 29040621, která se koná
dne 30. září 2019.

II. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit zpracováni a předání záštity nad celostátní konferencí Města

budoucnosti 2019, jejíž

organizátorem je BONAFIDE GROUP, SE, Wolkerova 965/15, 160 00 Praha 6, IČ: 29040621, která
se koná dne 30. záři 2019.

Termín: 31. 5. 2019

[na. Boldi uvedla, že společnost BONAFIDE GROUP, SE, Praha 6 požádala o udělení Záštity města Beroun a o
souhlas s použitím loga města

Beroun v rámci celostátní konference Města

konat dne 30. 9. 2019. Konference je určena zástupcům měst
přístup k řízení svého města. Město

budoucnosti 2019, která se bude

a obcí České republiky, které mají inovativní

Beroun by se rádo konference zúčastnilo a prezentovalo se na celostátní

úrovni.
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13.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Ing. Pavla Dvořáková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni bylo: Přijato

218/15/RM/2019 Zápis č. 2 ze zasedání Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun
I. Rada města

bere na vědomí

zápis č. 2 ze zasedání Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun ze dne 2. 4. 2019.
II. Rada města

schvaluje

Plán práce Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun na rok 2019.
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 ze dne 29. 4. 2019.
Termín: 31. 5. 2019

[na. Boldi předložila radě města zápis z jednání Komise pro cestovní ruch.
Mař. Kus, místopředseda komise, kvitoval pracovní nasazení členů komise

i podporu odboru školství a

volnočasových aktivit.

RNDr. Chalupová vyjádřila potřebu možnosti ubytování velké skupiny lidí. Připomněla
orchestru z Goslaru, pro které bylo potřeba zajistit cenově dostupné ubytování.
Předkladatel:

14.

Ing. Simona Boldi

návštěvu

studentského

tiasování

Zpracovatel: Bc. Eliška Švandová

Pro: 7 Proti: O Zdrzelo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

219/15/RM/2019 Návrh na vystoupení města Beroun ze sdružení Bohemia Centralis, s.p.o.
I. Rada města souhlasí

s vystoupením města Beroun ze sdružení Bohemia Centralis, s. p. o., IC: 71246070, se sídlem Husovo nám.
68, Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, a zasláním písemné výpovědi radě sdružení nejpozději do 30. 6.
2019.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s vystoupením města Beroun ze sdružení Bohemia Centralis, s. p. o., IČ: 71246070, se sídlem
Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, a zasláním písemné výpovědi radě sdružení nejpozději
do 30. 6. 2019.
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: 14. 6. 2019

1. 2. v případě schválení

návrhu Zastupitelstvem města

Beroun zajistit zaslání písemné výpovědi

ukončující členství města Beroun ve sdružení Bohemia Centralis, s. p. o., IČ: 71246070, se sídlem
Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun
Termín: 30.6. 2019

lna. Boldi předložila radě města návrh na vystoupení města Beroun ze sdružení Bohemia Centralis. Sdružení je
zaměřeno

na spolupráci v oblasti rozvoje území a podpory cestovního ruchu, propagaci a ochranu přírodního a

kulturního dědictví. Sdružení v průběhu své existence mělo více než 30 členů, v současné době má 6 členů.
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Město Beroun je jedním ze zakládajících členů.
li připomněla, že město
Beroun je členem i jiných spolků, účast v nich je v současné době přínosnější.
Uvedla, že vystoupení města Beroun ze spolku bylo již dlouho avizováno.
Mař. Kus uvedl, že vystoupení města ze sdružení doporučila i Komise pro cestovní ruch. Dotázal se další
používání ochranné známky sdružení Bohemia Centralte. lna. Boldi přislíbila zjistit bližší informace a informovat
radu města při příštím jednání.
Předkladatel:

15.

Ing. Simona Boldi

Hlasováni

Zpracovatel: Michaela Zftová

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení bylo: Přijato

220/15/RM/2019Zápis č. 2/2019 ze zasedání Komise životního prostředí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
RNDr. Jitka Ciroková
I. Rada města bere na vědomí

Zápis č. 2/2019 ze zasedání Komise životního prostředí, konaného dne 25. března 2019.
II. Rada města

schvaluje

Plán práce Komise životního prostředí na rok 2019 (aktualizovaný k 25. 3. 2019).

Do jednání rady města se dostavila RNDr. Ciroková, vedoucí odboru životního prostředí, a provedla zápisem ze
zasedání Komise životního prostředí. Uvedla, že komise měla připomínky k činnosti společnosti AVE, projednala
informace o připravenosti údržby zeleně a plán práce na rok 2019. Byl prodiskutován i záměr vybudováni
lanového centra v lokalitě Brdatka.

RNDr. Chalupová uvedla, že podala Komisi životního prostředí námět, aby se zabývala problematikou soužiti

obyvatel a zvffat ve městě (psí exkrementy apod. ) a problematikou světelného smogu.
Do diskuze se zapojila lna. Mastná s námětem, aby rada města požádala Komisi životního prostředí o vyjádřeni
k podnětům vzešlým z diskuze na jednání zastupitelstva (výsadba a údržba zeleně, především stromů apod. ).
Přivítala by i doporučení komise k dalšímu postupu.

Mař. Chocová uvedla, že úklid nepořádku v lokalitě v Mlíkách, kter/ byl vícekrát urgován, je proveden.
Upozornila však, že již několikrát žádala o instalováni' odpadkových košů na Městskou horu na cestu vedoucí
kolem Medicentra, ale stále nebylo realizováno.

Mqr. Kus požádal, aby byla radě města předložena
Zpracovatel: Ing. Jan Marek

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení bylo: Přijato

Předkladatel:

16.

informace o plnění a dodržování vyhlášky o regulaci reklam.

RNDr. Jitka Ciroková

221/15/RM/2019 Zápis č. 3 z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí, konaného dne 10. 4.
2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Bc. Marie Marková, Mgr. Alžběta Táborská
I. Rada města bere na vědomi

Zápis č. 3 z jednáníKomise zdravotnictví a sociálních věcí, konaného dne 10. 4. 2019.
Do jednání rady města se dostavila Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a MflTi
Táborská, předsedkyně Komise

zdravotnictví a sociálních věcí.

Zápisem z jednání komise provedla Mař. Táborská. Uvedla, že komise se zabývala mimo jiné sociálním bydlení
ve městě Beroun

a informacemi o projektu Střednědobý

plán rozvoje sociálních služeb města

Berouna

spádového území 2019 - 2023.

Na dotaz Mař. Chocové informovala Mař. Táborská o dopravní službě pro senior/. Uvedla, že ve městě Beroun
byly tři společnosti, které se zabývaly dopravou seniorů např. k lékaři, nyní funguje jen jedna. Nejedná se o

registrovanou službu, proto společnost musí být výdělečná.

Pro některé skupiny seniorů je finančně

nedostupná, problém jsou i čekací lhůty.
Předkladatel: Bc. Marie Marková

Hlasováni

Zpracovatel: Zuzana Zelenková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato
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17.

222/15/RM/2019 Komunitní plánovánísociálníchslužeb
I. Rada města

schvaluje

Priority Střednědobého
II. Rada města

plánu rozvoje sociálních služeb města

Beroun a spádového území 2019-2023.

schvaluje

Akční plán na rok 2019.
III. Rada města bere na vědomí

Organizační řád procesu Komunitního plánovánísociálníchslužeb města Beroun a spádových obcí, včetně
příloh
K projednání bodu 17. programu se do jednání rady dostavila Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví, a Mař. Ludvíkova, koordinátorka komunitního plánování.
Mař. Ludvíkova uvedla, že město Beroun se zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních služeb v roce

2004. Proces probíhá ve spolupráci uživatelů, poskytovatelů služeb, zadavatele i veřejnosti. V současné době
probíhá aktualizace střednědobého plánu, je schválen akční plán na rok 2019 a priority střednědobého plánu.
RNDr. Chalupová uvedla, že město Beroun organizuje komunitní plánováníi pro okolní obce, které by se měly
zúčastňovat alespoň finančně.
Mař. Tomčo uvedl, že při pracovních jednáních se starosty okolnfch obcí tyto otázky již projednávali. Obce si
uvědomují nutnost spolupráce a spolufinancování, město Beroun však musí být koordinátorem.
Bc. Marková konstatovala, že potřeby jednotlivých obcí jsou zmapované.
RNDr. Chalupová ocenila práci odboru, jehož pracovnice věnují komunitnímu plánování hodně času.

18.

Předkladatel: Bc. Marie Marková

Hlasováni

Zpracovatel: Mgr. Iva Ludvíkové

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

223/15/RM/2019 Zápis z komise pro prevenci kriminality
I. Rada města

bere na vědomí

zápis z jednání komise pro prevenci kriminality č. 2/2019 ze dne 27. 3. 2019.

Zápisem z jednání Komise pro prevenci kriminalit/ provedla paní Plavcova, koordinátorka sociálního bydlení a
manager prevence kriminality.

Mař. Kus k bodu 3 zápisu - web Bezpeční Beroun - připomněl diskuzi při zasedání zastupitelstva města, kde
vyjádřil Mgr. Zálom připomínky a náměty k webovým stránkám města.

Paní Plavcova uvedla, že proběhla pracovní schůzka s Mgr. Zálomem, při které se domluvili na změnách

webových stránek a jejich úpravě. Konstatovala, že stránky chtějí zachovat, ale zlepšit jejich kvalitu. Připravuje
se také nová rubrika pro dotazy veřejnosti.

lna. Mastná navrhla uvažovat o propojení stránek s Facebookem a Instagramem. Zdůraznila, že stránky
by měly mít atraktivní obsah.
Předkladatel:

19.

Bc. Marie Marková

Hlasování

Zpracovatel: Jana Plavcova

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usneseni bylo: Přijato

224/15/RM/2019 Informace o bytové situaci v Berouně, pro seniory a nízkopříjmové obyvatele.
I. Rada města bere na vědomí

Informaci o bytové situaci v Berouně, pro seniory a nízkopříjmové obyvatele.
K projednáni bodu 19. programu byly přizvány Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, eam

wa, koordinátorka sociálního bydleni' a manager prevence kriminality, a Mař. Táborská, předsedkyně
komise zdravotnictví a sociálních věcí.

Bc. Marková konstatovala, že Centrum pro komunitní práci západní Čechy zpracovalo Analýzu sociálníhobydlení
ve městě Beroun, zmapovalo situaci v této oblastí a navrhlo postup vedoucí k zavedení fungujícíhosystému
sociálníhobydlení. Z analýzy vyplynula stále větší potřeba levnějšího bydlení a bydlení pro sociálně slabé.
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Místostarosta lna. Mišina připomněl

skutečnost, že město

byty mělo. O realizaci nových bytů se uvažuje v

prostoru Komunitního centra, ale vzhledem k vysoké ceně je nutno zvážit možnost využití dotace. Dále se jedná

s developery o možnosti společné výstavby bytů, kdy by bylo možno

umístit také byty pro seniory i tzv.

startovací byty.

Bc. Marková uvedla skutečnost, že byty v Domově penzionu pro důchodce byly původně plánovány pro
obyvatele s potřebou sociální a zdravotní služby. V současné době v DPD i v domě na Třídě Míru 1280 je
většina osob, které sociální služby nepotřebují.

lna. Mastná vyjádřila názor, že tato klíčová otázka by měla být zapracována do programového prohlášení rady
města. Navrhla, aby město mělo připravenu studii domu pro mezigenerační bydlení pro případ vyhlášení
vhodného dotačního titulu.

Paní Plavcové uvedla, že problém nedostatku sociálního bydlení se projevuje hlavně u seniorů, kteří jsou již v
důchodu delší dobu a výše jejich důchodu nestačí na všechny jejich potřeby. Dále upozornila na to, že město
Beroun nemá krizový byt.

Mař. Táborská a paní Plavcova uvedly, že existují dotační výzvy na připravené projekty sociálního bydlení i na
koupi pozemků.

Mař. Kus připomněl, že vedení města postupně plní harmonogram realizace plánu sociálníhobydlení a příslušné
odbor/ sledují možnosti dotace.
RNDr. Chalupová ocenila skvělou práci odboru v oblasti sociálního bydleni.
Předkladatel: Bc. Marie Marková

20.

Hlasováni

Zpracovatel: Jana Plavcova

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení bylo: Přijato

225/15/RM/2019 Schválení zadávacích podmínek k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky "Nové
funkce IS města Beroun"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Ing. Jaroslav Beran
I. Rada města

schvaluje

předložené zadávací podmínky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky "Nové funkce IS města Beroun" a
souhlasí s případným zapracováním změn vzešlých z kontroly poskytovatele dotace.
II. Rada města

jmenuje

pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která
bude současně plnit funkci hodnotící komise, a to v následujícím složení:
náhradník: Mgr. Dušan Tomčo
náhradník: Ing. Zdeňka Slivková

člen: Ing. Michal Mišina
člen: Ing. Jiří Chalupecký

náhradník: Luděk Kratochvíl

člen: Zdeněk Štěpán
člen: Ing. Jaroslav Beran

náhradník: Ing. Marcela Maršíková
náhradník: Ing. Viktor Burkert ml.

člen: Jiří Pokorný
III. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Beranovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
1. 1. zajistit plnění tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2019

Do jednání rady města se dostavil lna. Beran, vedoucí odboru hospodářské soráw, a pan Štěpán, vedoucí
oddělení informatiky. Předložili radě města k odsouhlasení zadávací podmínky k veřejné zakázce na dodávky
"Nové funkce informačního systému města

Beroun".

Pan Štěpán uvedl, že cílem je zkvalitnění elektronické interní a externí komunikace úřadu, zefektivněni činnosti
úřadu a zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy.
RNDr. Chalupová uvedla, že modernizace systému je nutná.

lna. Chalupecký, tajemník úřadu, upozornil, že se jedná o poslední výzvu na dotace. Modernizaci bude nutné
udělat i v případě, že

dotace nebude získána.
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Předkladatel:

Ing. Jaroslav Beran

Hlasování

Zpracovatel: Zdeněk Štěpán
Typ dokumentu: Usnesení
21.

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení bylo: Přijato

226/15/RM/2019 Prodej části pozemku p.č. 1999/26 v k. ú. Beroun - NA VYVĚŠENÍ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města

souhlasí

se zveřejněním

záměru města

prodat část pozemku p.č. 1999/26 v k. ú. Beroun, podle předloženého

zákresu.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 1. 5. 2018

K projednání bodů 21. až 30. programu byla do jednání rady města přizvána paní Daňnová, která zastupovala
vedoucího odboru majetku a investic.

Pani Daňnová předložila žádost

o koupi části pozemku v lokalitě Na Šibenci. Žadatel

v žádosti uvádí, že

požadovaná část pozemku byla jeho rodiči připlacená již v polovině 70. let 20. století po dostavbě rodinného
domu. Skutečnost, že pozemek nebyl řádně odkoupen se dozvěděli při vypořádání dědictví. Dne 29. 8. 2018

rada města souhlasila se zveřejněním záměru města prodat uvedenou část pozemku. Při vyhotovení
geometrického plánu byl při zaměření skutečného stavu zjištěn nesoulad u sousedních pozemků, které bylo
nutno projednat s vlastníky okolních pozemků. Vzhledem k tomu, že záměr prodeje byl zveřejněn již v loňském
roce, navrhuje se v zájmu právní jistoty záměr zveřejnit opětovně.
Předkladatel:

22.

Ing. Miloslav Dřeš

Zpracovatel: Marcela Kvapilová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

227/15/RM/2019 Výpůjčka pozemku p.č. 1999/26 v k.ú. Beroun.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

s výpůjčkou pozemku p.č. 1999/26 v k. ú. Beroun za účelem provádění opatření na ochranu přírody, tj.
obnovení ovocného sadu Na Veselé a s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Beroun jako

půjčitelem a ZO ČSOP Ekologickou servisníorganizací, IČ: 68406088, se sídlem Zlešická 1846/1, Chodov,
148 00 Praha 4, jako vypůjčitelem,

na dobu určitou 10 let.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištěni realizace tohoto usnesení.
Termín: 24. 5. 2019

lna. Mišina připomněl, že rada města projednávala žádost ZO ČSOP Ekologické servisní organizace
dlouhodobý pronájem bývalé višňovky na Závodí. Ekologická organizace se zavazuje veškerá opatření (ruční
kosení trávy, pastvu ovcí a koz, průřez ovocných stromů, umístění laviček a ptačích budek, pořádání akcí pro
veřejnost apod. ) provádět v souladu se standarty Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a to na vlastní
náklady.

Záměr města pozemek vypůjčit byl zveřejněn a nebyly k němu podány žádné nabídky ani vyjádření.
Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš Hlasování
Zpracovatel: Alena Dařinová
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení bylo: Přijato
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23.

228/15/RM/2019 Pronájem pozemků p.č. st. 4394/1 a p.č. st. 4394/2 v k. ú. Beroun.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 0034/2005/NAJ/MM ze dne 11. 6. 2003, ve zněni
pozdějších dodatků č. l -3 na pronájem systému CZT (centrální zásobováni' teplem) mezi městem Beroun
jako pronajímatelem a společností innogy Energo, s. r. o., IC: 25115171, se sídlem Limuzská 3135/12,
Strašnice, 108 00 Praha 10 jako nájemcem. Předmětem dodatku je rozšířeni' předmětu pronájmu o část

pozemku p.č. st. 4394/1 v k. ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če a zúžení předmětu pronájmu o
část prostor v budově, která je součástí pozemku p.č. st. 4394/1 v k. ú. Beroun, podle předloženého
zákresu.
II. Rada města souhlasí

s pronájmem pozemku p.č. st. 4394/2 v k. ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če a části prostor v
budově, která je součástí pozemku p.č. st. 4394/1 v k. ú. Beroun, podle předloženého zákresu za cenu
10, - Kč/m2/měsíc,

a dále s pronájmem tří mobilních kontejnerů za cenu 12, - Kč/rok/1

kontejner a

s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a Farní charitou Beroun, IČ:
47514329, se sídlem Cajthamlova 169, 266 Ol Beroun - Beroun-Zavadilka jako nájemcem, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace těchto usneseních.
Termín: 24.5. 2019

lna. Mišina uvedl, že město

Beroun má uzavřenu nájemní smlouvu se společností innogy Energo na systém

centrální zásobováníteplem, který je tvořen souborem nemovitostí, technologických zařízení a příslušensh/í.

Předmětem pronájmu je mimo jiné i kotelna centrum v lokalitě u vlakového nádraží CD. V současné době
probíhá oprava přístavby kotelny, která bude sloužit pro potřeby Charity Beroun, která zde umístí denní
stacionář pro lidi bez domova. Aby bylo možné jednotlivé části kotelny pronajímat rozdílným subjektům, byla
budova a příslušné pozemku rozděleny a zapsány do katastru nemovitostí.

Z tohoto důvodu je radě města předložena změna nájemní smlouvy se společností innogy Energo a pronájem
pozemku, stavby a části prostor Charitě Beroun pro poskytování sociálních služeb. Charita má též zájem o
pronájem tří mobilních kontejnerů pro uskladnění oblečení a trvanlivých potravin.
Záměr města uzavřít dodatek ke smlouvě se společností innogy Energo a pronajmout výše uvedené nemovitosti

společnosti Charita Beroun byl zveřejněn. Nebyly k němu podány žádné nabídky ani vyjádření.
Zpracovatel: Alena Dařinová

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení bylo: Přijato

Předkladatel:

24.

Ing. Miloslav Ureš

229/15/RM/2019 Pronájem pozemku p.č. 1985/116 v k. ú. Beroun - NA VYVĚŠENI.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru města pronajmout pozemek p.č. 1985/116 v k. ú. Beroun, za účelem využiti jako
zahrada.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usneseni.
Termín: 3. 5. 2019
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Pani Daňnová uvedla, že město Beroun je vlastníkem pozemku p.č. 1985/116 v lokalitě Pod Šibencem, Beroun Závodí'. V roce 2012 žadatel požádal o prodej tohoto pozemku, ale porada k majetku nedoporučila prodej z

důvodu, že se jedná o pozemek využívaný na stávající komunikaci a jako jediný přístup na pozemek p.č.
1985/117 ve vlastnictví jiného vlastníka. Bylo zjištěno, že vlastník pozemku je nedostatečně identifikovaný.
V současné době bylo zjištěno, že pozemek využívá spoluvlastnice sousedního pozemku. Ta byla kontaktována
a po projednání na odboru majetku a investic projevila zájem o pronájem pozemku.
Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš

25.

Hlasování

Zpracovatel: Alena Dařinová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

230/15/RM/2019 Pronájem části pozemku p.č. st. 1949/2 v k. ú. Beroun - NA VYVĚŠENÍ.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru města pronajmout id. ,4 pozemku p.č. st. 1949/2 v k. ú. Beroun.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištěni realizace tohoto usnesení.
Termín: 3. 5. 2019

lna. Mišina uvedl, že město Beroun je vlastníkem pozemku u bytového domu čp. 924 v úl. Dobrovského,
Beroun. V domě se nacházejí čtyři bytové jednotky a město Beroun má s jednotlivými vlastníky bytů uzavřeny

smlouvy o nájmu pozemku na ideální 1/4 pozemku. Nájemci pozemek užívají jako zahradu. Nový vlastník
bytové jednotky žádá o pronájem částí pozemku tak, jak jej měla pronajatý předchozí vlastnice bytu.

26.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš

Hlasování

Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení

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

Usnesení bylo: Přijato

231/15/RM/2019 Prodej pozemku p.č. st. 55/6 v k. ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če NA VYVĚŠENÍ.

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru města
čp/če, technickéhovybavení.

prodat pozemek p.č. st. 55/6 v k. ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez

II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 3. 5. 2019

Ing. Mišina uvedl, že město Beroun je vlastníkem pozemku p.č. st. 55/6 v k. ú. Beroun, jehož součástí je stavba
trafostanice v ulici Biňcká. Společnost ČEZ Distribuce zaslala žádost o odprodej trafostanice, včetně zařízení v ní
a pozemku pod budovou. Dle zákona musí mít ČEZ k energetickému zařízení vlastnické nebo jiné užívací právo.
Porada k majetku doporučila souhlasit s prodejem.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Alena Dařinová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

27.
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Prodej části pozemku p.č. 1053/22 v k. ú. Beroun
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města

doporučuje zastupitelstvu města

nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1053/22 v k. u. Beroun.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení

podkladů k tomuto usnesení na jednáni zastupitelstva města.
Termín: 26.6. 2019

lna. Mišina informoval radu města o žádosti o prodej části pozemku p.č. 1053/22 v k. ú. Beroun, lokalita Beroun
- Zavadilka, za účelem zpřístupnění parcely a zajištění odstupových vzdáleností na vlastním pozemku, aby mohli
vybudovat kolem objektu dostatečnou drenáž a řádné odvodnění. Porada k majetku nedoporučila prodej části
pozemku, protože by tím došlo k znehodnoceni městského pozemku.

lna. Mastná nahlásila střet zájmu. Uvedla, že v rámci své profese zná situaci ohledně nemovitosti a důvody
žádosti. Uvedla, že z technických důvodů (odvodnění, drenáž, fasáda domu apod. ) by majitelé nemovitosti
potřebovali odkoupit část pozemku.
Z následné diskuze vyplynula nutnost opětovného projednání se žadateli.
Volný návrh byl stažen z programu.

28.

Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Marcela Kvapilová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo:

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

232/15/RM/2019 Žádost o souhlas s provedením úprav v areálu Autokempu.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

s provedením úprav v areálu Autokempu Na Hrázi - s umístěním jednoramenné závor/ na pozemku p.č.
1974/6 v k. ú. Beroun (na úrovni recepce), a to na náklady pachtýře Petra Nejepsy, IC: 67744133, se
sídlem 266 Ol Beroun-Beroun-Závodí, Zborovského nábřeží 48/25.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic

1. 1. seznámit pachtýře s rozhodnutím rady města ohledně provedení úprav v areálu Autokempu Na
Hrázi.

Termín: 10.5. 2019

Paní Dařinová informovala radu města, že

pachtýř areálu Autokempu Na Hrázi požádal město

Beroun o souhlas

s instalacíjednoramenné závory, která by byla umístěna za vjezdovou bránou na úrovni recepce. Bylo by tak
možno kontrolovat vjezd vozidel do areálu. Porada k majetku doporučila souhlasit. Odbor životního prostředí
upozornil, že instalací nesmí být poškozena protipovodňová ochrana.
Předkladatel:

Ing. Miloslav Dřeš

Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usneseni
29.

Hlasováni

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

Usnesení bylo: Přijato

233/15/RM/2019 Uzavření smlouvy o účasti v Programu antigraffiti.

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

Stránka 13z21

s uzavřením smlouvy o účasti v Programu antigraffiti mezi městem

Beroun a Římskokatolickou farností,

IČ: 43762590, se sídlem Seydlovo nám. 24/5, 266 Ol Beroun, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 17. 5. 2019

Paní Daňnová uvedla, že v rámci Programu antigraffiti je jedním z opatření proti nelegálnígraffiti tvorbě i její
odstraňování na objektech ve vlastnictví třetích osob.
Římskokatolická farnost Beroun podala přihlášku k účasti v Programu antigraffiti. Poškozeným objektem je zeď
okolo farní zahrady na Seydlově náměstí a fasáda budovy čp. 24 v ulici Kolářská.

30.

Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš

Hlasování

Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usneseni bylo: Přijato

234/15/RM/2019 Zápis č. 2/2019, z jednání Komise bytové, konaného dne 11. 4. 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města

bere na vědomí

zápis č. 2/2019, z jednání Komise bytové, konaného dne 11, 4. 2019.
II. Rada města

bere na vědomí

předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska
města

Komise bytové Rady

Beroun.

Paní Daňnová provedla zápisem Komise bytové, která na svém jednání projednala nové žádosti o nájem bytů
pro příjmově vymezené

31.

osoby v Talichově ulici.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Dagmar Mlčochova

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

235/15/RM/2019 Rozhodnutí rady města o uzavření dodatku č. l ke smlouvě o dílo na veřejnou
zakázku "MS MÁCHOVNA - PROJEKTANT"

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dres
I. Rada města souhlasí

s uzavřením dodatku č. l ke smlouvě o dílo ze dne 17. 8. 2018 na veřejnou zakázku "MS MÁCHOVNA PROJEKTANT" se zhotovitelem Ing. arch. Karlem Musilem, se sídlem Budovcova 614/11, 370 Ol České
Budějovice, IC: 75231964, v předloženém znění, kterým se upravuje obsahová náplň díla a navyšuje se
cena díla na 930.000,00 Kč bez DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usnesení.
Termín: 13. 5. 2019

Dále se do jednání rady města dostavila lna. Nová, v zastoupení vedoucího odboru majetku a investic.
lna. Mišina připomněl, že město
Beroun uzavřelo smlouvu o dílo na veřejnou zakázku "MS MÁCHOVNA PROJEKTANT". V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že na výstavbu nové mateřské školy by mohla být
využita dotace k výstavbě veřejných budov v pasivním energetickém standartu. Jiné dotační výzvy plánované

Stránka 14z21

nejsou. Z důvodu, aby projektová dokumentace odpovídala požadavkům

dotační výzvy, je nutná úprava

obsahové náplně díla.
RNDr. Chalupová navrhla, aby se u stavby počítalo s využitím dešťové vody. lna. Nová odpověděla, že
využitím dešťovky počítá na splachováníWC.
Na dotaz Mař. Kuse odpověděla lna. Nová, že se počítá i s realizaci hřiště pro veřejnost.

se s

lna. Mišina zdůraznil, že budova bude koncipovánatak, aby měla širokou možnost využití.
'ředkladatel: Ing. Miloslav Ureš Hlasování

32.

Zpracovatel: Jakub Zelinka

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

236/15/RM/2019 Schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Dodávka vnitřního vybaveni pro
2. ZS Beroun"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města

schvaluje

předložené zadávací podmínky veřejné zakázky "Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZS Beroun'
II. Rada města

jmenuje

pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevíráníobálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která
bude současně plnit

funkci hodnotící komise::::iK|i;|;; S№ WwKf
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III. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usneseni.
Termín: 28. 6. 2019

Radě města byly předloženy k odsouhlasenízadávacípodmínky zakázky "Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZS
Beroun". Současně je jmenována komise pro otevíráníobálek a náhradníci členů této komise.
lna. Mišina informoval o průběhu stavby. Konstatoval, že termín dohotovení v září 2019 by měl být dodržen.

33.

Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Jakub Zelinka

Hlasováni

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení bylo: Přijato

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

237/15/RM/2019 Rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky, souhlas s uzavřením
smlouvy - "ZŠ Wagnerovo nám. - úprava kotelny, měření a regulace"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města

vybírá
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k uzavření smlouvy

na veřejnou

zakázku "ZŠ Wagnerovo

nám. -

úprava kotelny, měření a

regulace" účastníka výběrového řízení - společnost FLEA s. r.o., Vilémovská 1602, 347 Ol Tachov, IČO
28049802, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
II. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem - společností FLEA s. r.o., Vilémovská 1602, 347 Ol Tachov, IČO
28049802, dle návrhu předloženého ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku. Cena díla je 2.858.052,- Kč
bez DPH.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2019

lna. Mišina informoval, že dne 16. 4. 2019 proběhlo otevíráníobálek a hodnocení nabídek na výběr zhotovitele
díla veřejné zakázky "ZŠ Wagnerovo nám. - úprava kotelny, měření a regulace". Hodnotící komise doporučila
společnost FLEA Tachov, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Předkladatel:

34.

Ing. Miloslav Dřeš

Zpracovatel: Marek Hubený

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni bylo: Přijato

238/15/RM/2019 Rozhodnutí rady města o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Přestavba
komunitního centra na mateřskou školu

Bezručova 928"

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš

I. Rada města vybírá
k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Přestavba

komunitního centra na mateřskou školu

Bezručova

928" účastníka zadávacího řízení společnost Royal Diamond s. r. o., se sídlem Na Zavadilce 3/1936, 160 00

Praha 6 - Dejvice, IČ: 47122439, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
II. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Royal Diamond s. r. o., se sídlem Na Zavadilce 3/1936, 160 00
Praha 6 - Dejvice, IC: 47122439, dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, za
podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. Cena díla je 5. 315. 165, - Kč bez DPH.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usneseni.
Termín: 31. 5. 2019

lna. Nová uvedla, že dne 10. 4. 2019 proběhlo otevírání nabídek na veřejnou zakázku "Přestavba komunitního

centra na mateřskou školu Bezručova 928" a hodnocení nabídek. Ze čtyř nabídek vybrala hodnotící komise jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti Royal Diamond Praha 6 - Dejvice.
lna. Mišina uvedl, že s touto společností má město dobré zkušenosti. Prováděli již úpravy mateřské školy v
Tovární ulici i v mateřské škole na Závodí.

Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Martin Kopřiva
Typ dokumentu: Usnesení
35.

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení bylo: Přijato

239/15/RM/2019 Informace o připravenosti údržby zeleně v sezóně 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
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[. Rada města bere na vědomí
předloženou Informaci o připravenosti údržby zeleně v sezóně 2019.

Dále byla radě města předložena

informace o připravenosti údržby zeleně v sezóně 2019.

RNDr. Chalupová a Mař. Tomčo ocenili práci pracovnice odboru, která má zeleň ve své gesci. Navrhli více

nformovat o péči města o zeleň, výsadbě květinových záhonů, mobilních nádob a péči o vzrostlé stromy.
[na. Mastná navrhla uveřejňovat fotografie se stavem "před a po" realizaci úpravy nebo výsadby.
Mař. Kus ocenil množství odvedené práce, připomněl však, že je nutná další péče po výsadbě. Zdůraznil také
nutnost důsledné kontroly faktur oproti odvedené práci..

36.

>ředkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Mgr. Pavlína Poborská

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usneseni bylo: Přijato

240/15/RM/2019Zhodnocení připravenosti investičních akci pro rok 2019
tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureě
I. Rada města bere na vědomi

předloženou Informaci o připravenosti investičních akcí pro rok 2019
Radě města bylo předloženo zhodnocení připravenosti investičních akcí pro rok 2019.

lna. Mišina doplnil informaci, že na realizaci úprav městské knihovny zatím není vydáno stavební povolení z
důvodu

odvolání účastníka řízeni.

Na dotaz Mař. Chocové proč je z rozpočtu města

odstraněna položka na úpravu prostoru před hřbitovem

odpověděla RNDr. Chalupová, že jsou problémy se zpětným získáním části pozemku. Je zpracována projektová
dokumentace a bez pozemku ji nelze realizovat.
Zpracovatel: Mgr. Pavlína Poborská

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usneseni bylo: Přijato

Předkladatel:

37.

Ing. Miloslav Ureš

241/15/RM/2019 Přizvání dalšího odborníka poroty urbanisticko-architektonické soutěže "Řešeni
Wagnerova náměstí, Beroun"
I. Rada města jmenuje

dalším přizvaným odborníkem poroty urbanisticko-architektonickésoutěže "Řešení Wagnerova namésti,
Beroun" pani Ivu Kermesovou.
II. Rada města ukládá

l. Ing. arch. Daně Vilhelmové, vedoucí odboru územního plánovánía regionálního rozvoje
1. 1. informovat paní Ivu Kermesovou o jejím jmenování přizvaným odborníkem porot/ soutěže.
Termín: 3. 5. 2019

lina. Mišina připomněl, že rada města dne 23. l. 2019 odsouhlasila vyhlášení urbanisticko-architektonické
soutěže "Řešení Wagnerova náměstí, Beroun" a jmenovala porotu a přizvané odborníky. Porota odsouhlasila
soutěžní podmínky dne 12. 2. 2019. Jedním z kritérií hodnocení návrhů je i posouzení jejich ekonomické
přiměřenosti. Z tohoto důvodu porota požádala o přizvání odborníka na ekonomiku. Navrhuje se jmenovat
dalším přizvaným odborníkem paní Ivu Kermesovou, která má bohaté zkušenosti s realizací investičních akci
města. Paní Kermesová souhlasí.

Předkladatel: Ing.arch. Dana Vilhelmová

38.

Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usneseni bylo: Přijato

242/15/RM/2019 Rozhodnutí rady města o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Lávka přes D5
Litavku v Berouně (oprava)"
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K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města

vybírá

k uzavřenf smlouvy na veřejnou zakázku "Lávka přes D5 a Litavku v Berouně (oprava)" účastníka
zadávacího řízení společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
II. Rada města

souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ:
60838744, dle návrhu předloženého v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku, za podmínky, že v zákonné
lhůtě nebude podána žádná námitka. Cena díla je 14.400.507,11 Kč bez DPH.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2019

Dne 25. 4. 2019 proběhlo otevíráníobálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Lávka přes D5 a Litavku
v Berouně (oprava)". Ve lhůtě byla podána jedna nabídka, a to společnosti STRABAG. Nabídka splnila všechny
požadavky stanovené zadavatelem.
Předkladatel:

39.

Ing. Miloslav Ureš

Zpracovatel: Martin Kopřiva

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

243/15/RM/2019 Rozhodnutí rady města o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavební
úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš

I. Rada města rozhoduje

o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na
Velkém sídlišti" podle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištěni' plnění tohoto usneseni'
Termín: 2. 5. 2019

lna. Mišina informoval o otevíránía hodnocení nabídek na výběr zhotovitele díla na veřejnou zakázku "Stavební

úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti", které proběhlo dne 26. 4. 2019. Byla podána jen
1'edna nabídka, jejíž nabídková cena překračuje zákonný limit pro zjednodušené podlimitnf řízení a v zadávacím
řízeni proto nelze pokračovat. Navrhuje se tedy zadávací řízení zrušit.
Předkladatel:

Ing. Miloslav Ureš

Zpracovatel: Marek Hubený
Fyp dokumentu: Usnesení

40.

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení bylo: Přijato

244/15/RM/2019 Zásady činnosti pracovních skupin města
I. Rada města schvaluje
Zásady činnosti pracovních skupin města v předloženém znění.

Inq. Chalupecký,tajemník úřadu, předložil radě města návrh Zásad činnosti pracovních skupin města.
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41.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Ing. Jiří Chalupecký

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení bylo: Přijato

245/15/RM/2019 Nabídka finančního daru od pana Ing. Viktora Burkerta
I. Rada města souhlasí

s přijetím finančního daru 9 267,- Kč od pana Ing. Viktora Burkerta, :í:||;:Í;|

bytem

^s ^:;:w 266 01 Beroun, a s uzavřením darovací smlouvy na tuto částku.

lna. Chalupeckv uvedl, že předseda finančního výboru Zastupitelstva města Beroun nabídl částku 9. 267,- Kč
jako finanční dar městu. Jedná se o část odměny, která mu náležela po dobu jeho plánovaného soukromého
pobytu mimo Českou republiku.

42.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Ing. Zdeňka Slivková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

246/15/RM/2019 Nabídka finančního daru od paní RNDr. Soni Chalupové
I. Rada města souhlasí

s přijetím finančního daru 85 436, - Kč od pani RNDr. Soni Chalupové, ;|^;|i;|l |:|;;;Hi|i; bytem mmm swi':;i:;;::::!i
ví 266 01 Beroun, a s uzavřením darovací smlouvy na tuto částku.
II. Rada města pověřuje

místostarostu Ing. Michala Mišinu podpisem darovací smlouvy.
lna. Chaluoeckv uvedl, že starostka města Beroun nabídla finanční dar městu. Jedná se o část odměny, která jí

náležela po dobu jejíhosoukromého pobytu mimo Českou republiku nad rámec doby čerpání dovolené.
Ing. Chalupecký se omluvil a opustil jednání rady města v 17. 25 hod.
Předkladatel:

43.

Ing. Jiří Chalupecký

Zpracovatel: Ing. Zdeňka Slivková

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení bylo: Přijato

247/15/RM/2019 Souhlas s realizací projektu sdílených elektrokol - E-BIKE SHARING společností
nextbike Czech Republic s.r.o. na územi města Beroun
I. Rada města

souhlasí

s realizací čtyřletého projektu sdOených elektrokol - E-BIKE SHARING (půjčování elektrokol) společností
nextbike Czech Republic s. r. o., se sídlem Libušina 526/101, Chválkovice, Olomouc 779 00, IC: 07389108

na území města Beroun, za podmínky, že finanční spoluúčast města Beroun na projektu E-BIKE SHARING
bude zahrnovat náklady na stavební připravenost pro umístění sedmi dobíječích stanic na území města

Beroun, náklady za jejich připojení na elektrickou energii a náklady za odebranou elektrickou energii
sedmi dobíjecfmi stanicemi po celou dobu tn/ání projektu a rovněž po celou dobu trvání projektu budou

uživatelé elektrol, zapůjčených z dobíječích stanic v režii města Beroun, oprávněni odstavit vypůjčená
elektrokola na dobíječích stanicích v režii obce Králův Dvůr, Hýskov, Tetín, společnosti SC Eden Beroun

s. r.o., JESSENIA a.s., Hrnčffská Beroun s. r.o. a Tipsport.net a.s. Projekt bude spuštěn nejdříve od l. 6.
2019.
II. Rada města

souhlasí

se zveřejněním

záměru města

vypůjčit části

pozemků p.č.

1192/31, 1197/4, 860/4, 2304/1, 2279/52,

2279/60, 2285/19, 1440/1, všechny v k. ú. Beroun, dle předložených zákresů, společnosti nextbike Czech

Republic s. r. o., se sídlem Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 07389108, za účelem
umístění sedmi dobíječích stanic pro elektrokola v rámci realizace projektu E-BIKE SHARING na území
města Beroun.
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III. Rada města ukládá

l. místostarostovi Mgr. Dušanu Tomčovi
1. 1. projednat možnost instalace a rozmístění nenabíjecích stojanů po městě Beroun

pro bezplatné

odstavení, příp. vyzvednutí elektrokol.
Termín: 29. 5. 2019

l. 2. projednat a předložit

návrh smlouvy o spolupráci mezi městem

Beroun a společností nextbike

Czech Republik s. r. o.
Termín; 29. 5. 2019

IV. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace usnesení ohledně zveřejnění záměru města na úřední desce.
Termín: 5. 5. 2019

Místostarosta Mqr. Tomčo předložil radě města návrh projektu sdílených elektrokol na území města Beroun.
Uvedl, že ze spolupráce společnosti Tipsport a společnosti nextbike Czech Republik vznikl návrh projektu E-BIKE
SHARING Beroun - Králův Dvůr - Hýskov - Tetín. Společnost Tipsport zajistí 100 ks elektrokol a 15 dobíječích
stanic a zainvestuje po dobu 4 let pro uživatele prvních 15 minut provozu elektrokol zdarma. Společnost
nextbike bude po dobu 4 let zajišťovat pro obce Beroun, Králův Dvůr, Hýskov a Tetín provoz, údržbu elektrokol,
dobíječích stanic a vešker/ potřebný servis. Zmíněné obce zřfdí dobíječi stanice a budou hradit náklady na
energie pro své dobíječi stanice.

Mař. Tomčo informoval o technických záležitostech projektu, přípravě míst

pro dokovací stanice a výběru míst

dokovacích stanic. Ve městě Beroun se bude jednat o 10 míst, z nichž tři budou mít soukromé subjekty (u
berounské nemocnice, u sportovního centra EDEN a u budovy Verona za parkovacím domem).
Mař. Tomčo vyjádřil myšlenku projektu nabídnout obyvatelům Berouna alternativní způsob dopravy po městě.
Do diskuze se zapojila lna. Mastná s námitkou, zda obyvatelé Berouna mají vůbec zájem o tento projekt.
Poznamenala, že město má dost jiných projektů k realizaci.

Mař. Tomčo řekl, že to vnímá jako příležitost vyzkoušet, zda bude o elektrokola zájem. Ohlasy na projekt jsou
zatím kladné. Město Beroun tím dává svým občanům najevo, že se řešením dopravy ve městě zabývá.
Mař. Kus poznamenal, že vždycky bude více projektů k realizaci, a město se musí rozhodnout, který v daném
období upřednostní. Další možností jak řešit dopravní situaci ve městě může být MHD zdarma.
lna. Mišina vyjádřil názor, že lokalita s dokovacími stanicemi je malá. Navrhl zřídit "odkládací" místa i v jiných

lokalitách, například občanům Závodí nebo Zavadilky by se zlepšila možnost využití.
RNDr. Chalupová zdůraznila, že pokud město Beroun chce realizovat takovýto projekt, musí být dobře
připravený a musí co nejlépe fungovat. Souhlasila také s připomínkou Ing. Mišiny k ne zcela vhodnému způsobu
přípravy tohoto projektu.

Ze široké diskuze vyplynul úkol pro Mgr. Tomču projednat možnost instalace dalších nenabíjecích stojanů po
městě Beroun pro bezplatné odstavení, popř. vyzvednutí elektrokol.
Předkladatel:

Mgr. Dušan Tomčo

Zpracovatel: Mgr. Dušan Tomčo
Typ dokumentu: Usnesení
44.

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

Usneseni bylo: Přijato

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
V bodě různé informovala RNDr. Chalupová, že místostarosta Mgr. Tomčo a předsedkyně komise pro kulturu a
kulturní dotace paní Kuhar Daňhelová se ve dnech l. a 2. 5. 2019 zúčastni akce "Dny brzegského převorství" v
partnerském městě Brzeg.

Dále informovala o jednání s projektantem společnosti Sweco Hydroprojekt a zástupci některých obcí o
zesplavnění řeky Berounky.

lna. Mišina informoval o postupu prací na přístavbě ZŠ na Závodf. Uvedl, že harmonogram pracíje dodržován.
Dále informoval o dalších jednání o integrované dopravě,

Na dotaz lna. Mastné odpověděla RNDr. Chalupová, že na programovém prohlášení vedení města intenzivně
pracuje.
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Předkladatel:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:
45.

Závěr

Po projednáni všech bodů programu ukončila RNDr. Chalupová jednání rady města v 18. 45 hod.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Ing. Michal Mišina

RNDr. Soňa Chalupová

místostarosta

starostka

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová

zapisovatelka

Ověřovatelé:

Mgr. Olga Chórová
radní
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