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Zápis
ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 1. 2016 v radní místnosti budovy radnice.

Přítomni:

Mgr. Kůs Ivan, místostarosta vykonávající pravomoc starosty
Brodan Patrik, BBA – omluven do č. us. 40, přítomen od č. us. 41
MUDr. Pěničková Dagmar
Štěpánek Josef
MUDr. Hojka Ivo
Ing. Chalupecký Jiří, tajemník MěÚ

Ověřovatel zápisu:

Štěpánek Josef

Zapisovatelka:

Zavadilová Iva

1)

Zahájení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schůzi rady města zahájil v 15.30 hodin a jednání řídil Mgr. Kůs, místostarosta vykonávající
pravomoc starosty.

2)

Schválení programu rady města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navržený program:

1)

Zahájení

2)

Schválení programu RM

3)

Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RM

4)

Zápis č. 1/2016 z jednání komise pro prevenci kriminality, konaného dne 19. 1. 2016

5)
6)

Souhlas s uzavřením Smluv o spolupráci a o poskytnutí finančního příspěvku na zájmové
volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun – „Sportovní stipendia
města Beroun“ pro rok 2016
Přistoupení města Beroun ke smlouvám Středočeského kraje s poskytovateli sociálních služeb o
pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro rok 2016

7)

Oddávající člen zastupitelstva města

8)

Nakládání s majetkem města

1

1.

Ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

2.

Výpověď ze smlouvy o nájmu

3.
4.
5.
6.

9)
10)
11)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor – ČR – Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Smlouva o výpůjčce na prostory prádelny v přízemí budovy Domova penzionu pro důchodce
Beroun, Na Parkáně 111, Beroun-Město
Uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou mezi městem
Beroun a nájemcem v Domově penzionu pro důchodce Beroun
Uzavření pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX č. 1422823667 –
pojištění strážníků Městské policie Beroun

7.

Smlouva o právu k provedení stavby – Správa železniční dopravní cesty, s.o.

8.

Převzetí dopravní a technické infrastruktury do majetku města – Beroun-Závodí. lokalita Pískovna

9.

Posuvné regály do archivu – kupní cena

10.

Souhlas se zadávacími podmínkami – „Jídelní výtah MŠ Vrchlického“
Souhlas se zadávacími podmínkami „Nová vozidla Městské policie Beroun“
Žádost o vydání souhlasu zřizovatele školy pro Jungmannovu základní školu, Beroun, Preislerova
1335
Žádost o vydání souhlasu zřizovatele školy pro 2. základní školu a mateřskou školu, Beroun,
Preislerova 1335

12)

Návrh mimořádné odměny pro ředitelku Mateřské školy Beroun, Drašarova 1447

13)

Změna příplatků za vedení a stanovení maximální výše odměn ředitelům základních a mateřských
škol, zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové organizace od 1. 1. 2016

14)

Přijetí finančních darů

15)

Žádost o dotaci spolku Pionýr, z.s. – Pionýrské skupiny Beroun-Závodí

16)

Partnerská smlouva mezi městy Beroun a Rijswijk

17)

Plán činnosti školské komise pro rok 2016

18)

Jmenování nových členů redakční rady

19)

Žádost o povolení výjimky na hudební produkce a hostinskou činnost ve Sport Baru HOMOLKA

20)

Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise životního prostředí, konaného dne 11. ledna 2016

21)

Program zasedání Zastupitelstva města Beroun

22)

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

23)

Závěr

Navržený program jednání rady města byl schválen.
Usnesení: č. 37/2016
Rada města Beroun schvaluje program schůze rady města dne 27. 1. 2016.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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3) Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady města vzala rada města na vědomí.
4) Zápis č. 1/2016 z jednání komise pro prevenci kriminality, konaného dne 19. 1. 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl místostarosta Mgr. Ivan Kůs.
Usnesení č. 39/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 1/2016 z jednání komise pro prevenci kriminality,
konaného dne 19. 1. 2016.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 40/2016
Rada města Beroun odvolává Mgr. Pavla Nováka z komise pro prevenci kriminality rady města.
Rada města Beroun jmenuje Mgr. Vladimíra Hrotíka členem komise pro prevenci kriminality
rady města.
Rada města Beroun bere na vědomí změnu ve složení pracovní skupiny pro řešení problematiky
graffiti, kde Mgr. Pavla Nováka nahradí Mgr. Vladimír Hrotík.
- 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Po schválení usnesení č. 40/2016 se dostavil pan Patrik Brodan BBA.
Usnesení č. 41/2016
Rada města Beroun souhlasí se spoluprací města Beroun s městem Hořovice na projektu tábora
pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin, na který bude město Beroun žádat o dotaci
z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5) Souhlas s uzavřením Smluv o spolupráci a o poskytnutí finančního příspěvku na zájmové
volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun – „Sportovní stipendia
města Beroun“ pro rok 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Bc. Marie Marková, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, která přednesla důvodovou zprávu k bodům 5) a 6)
Přidělení sportovních stipendií pro rok 2016 už bylo radou města schváleno, nyní se předkládá
ke schválení uzavření smluv o jejich poskytnutí.
Usnesení č. 42/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci a o poskytnutí finančního
příspěvku na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun –
„Sportovní stipendia města Beroun“ v roce 2016 mezi městem Beroun, jako poskytovatelem
finančního příspěvku, a:
1. P. H. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilé E. H.
a Basketbalovým klubem Beroun,z.s., IČ 47560720, se sídlem Slavašovská 575/18, BerounZávodí, 266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 4 500,-Kč, jehož
členský příspěvek na rok 2016 činí 5 000,-Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 500,-Kč.
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2. K. P. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého J. K.
a spolkem SK Kelti 2008, IČ 22732713, se sídlem Slunečná 1745, Beroun-Město, 266 01
Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 3 600,- Kč, jehož členský příspěvek
na rok 2016 činí 4 000,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 400,- Kč.
3. L. M. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého R. K.
a Českým lvem – Union Beroun,z.s., IČ 28560353, se sídlem Na Máchovně 644, BerounMěsto, 266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 4 320,- Kč, jehož
členský příspěvek na rok 2016 činí 4 800,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 480,- Kč.
4. N. N. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého D. N.
a Českým lvem – Union Beroun,z.s., IČ 28560353, se sídlem Na Máchovně 644, BerounMěsto, 266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 4 320,- Kč, jehož
členský příspěvek na rok 2016 činí 4 800,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 480,-Kč.
5. P. H. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého P. N.
a spolkem SK Kelti 2008, IČ 22732713, se sídlem Slunečná 1745, Beroun-Město, 266 01
Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 3 600,- Kč, jehož členský příspěvek
na rok 2016 činí 4 000,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 400,- Kč.
6. N. Š. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého F. N.
a Basketbalovým klubem Beroun,z.s., IČ 47560720, se sídlem Slavašovská 575/18, BerounZávodí, 266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 4 500,- Kč, jehož
členský příspěvek na rok 2016 činí 5 000,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 500,- Kč.
7. A. P. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilé N. P.
a spolkem SK Kelti 2008, IČ 22732713, se sídlem Slunečná 1745, Beroun-Město, 266 01
Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 3 600,- Kč, jehož členský příspěvek
na rok 2016 činí 4 000,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 400,- Kč.
8. O. S. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého D. S.
a spolkem SK Kelti 2008, IČ 22732713, se sídlem Slunečná 1745, Beroun-Město, 266 01
Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 1 350,- Kč, jehož členský příspěvek
na rok 2016 činí 1 500,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 150,- Kč.
9. J. Š. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého R. Š.
a TJ LOKOMOTIVOU BEROUN,z.s., IČ 00473561, se sídlem Tyršova 85, Beroun-Město,266
01, Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 1 800,- Kč, jehož členský příspěvek
na rok 2016 činí 2 000,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 200,- Kč.
10.J. Š. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého T. Š.
a LOKOMOTIVOU BEROUN,z.s., IČ 00473561, se sídlem Tyršova 85, Beroun-Město, 266 01
Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 1 800,- Kč, jehož členský příspěvek
na rok 2016 činí 2 000,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 200,- Kč.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

6) Přistoupení města Beroun ke smlouvám Středočeského kraje s poskytovateli sociálních služeb
o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro rok 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bc. Marková vysvětlila jiný způsob financování poskytovatelů sociálních služeb do roku 2015
a od roku 2016. V roce 2016 dochází ke změně financování sociálních služeb z veřejných zdrojů.
Finanční prostředky na činnost sociálních služeb jsou poskytovány prostřednictvím kraje,
ve kterém je sociální služba registrována a zařazena do sítě sociálních služeb. Kraj uzavírá
s těmito poskytovateli smlouvu o pověření k poskytování služby obecného hospodářského
zájmu a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby.
Na základě této smlouvy může být sociální služba financována z veřejných prostředků
a nedochází tak k nedovolené veřejné podpoře. Postup je v souladu s příslušnými předpisy EU.
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Obec, která chce podpořit sociální službu zařazenou do sítě sociálních služeb kraje a která
působí na jejím území nebo pro její obyvatele, může ke smlouvě mezi krajem a poskytovatelem
přistoupit formou dodatku. Dotace, které byly pro sociální služby (na základní činnosti)
schváleny RM Beroun a ZM Beroun budou v případě přistoupení města ke smlouvám kraje
započítávány do vyrovnávací platby. O poskytnutí dotace bude mezi městem Beroun
a poskytovatelem uzavřena samostatná veřejnoprávní smlouva s doplněním o skutečnost,
že město přistoupilo k pověření kraje a dotace je vyrovnávací platbou. RM je předložena
ke schválení smlouva mezi Středočeským krajem a Domovem penzionem pro důchodce
Beroun. Pro poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou příspěvkovou organizací, totiž platí
stejný postup, pouze s tím, že v rozpočtu zahrnuté finanční prostředky jsou přímo považovány
za vyrovnávací platbu.
Usnesení č. 43/2016
1. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením trojstranné dohody mezi Středočeským krajem,
Domovem penzionem pro důchodce Beroun a městem Beroun o přistoupení města Beroun
ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby číslo S-7893/SOC/2015
uzavřené mezi Středočeským krajem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun dne
6. 1. 2016.
2. Rada města Beroun souhlasí s přistoupením města Beroun ke smlouvám o pověření
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby, uzavřeným mezi Středočeským krajem
a poskytovateli sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb ve Středočeském kraji
pro rok 2016, kterým byla přiznaná dotace na aktivity v sociálně – zdravotní oblasti
z rozpočtu města na rok 2016, které splňují podmínky pro uzavření uvedené smlouvy.
3. Rada města Beroun svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Beroun rozhodování o uzavírání dohod o přistoupení města
Beroun ke smlouvám o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu
a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, uzavřeným
mezi Středočeským krajem a jednotlivými poskytovateli sociálních služeb zařazených v síti
sociálních služeb ve Středočeském kraji pro rok 2016, kterým byla přiznána dotace
na aktivity v sociálně – zdravotní oblasti z rozpočtu města na rok 2016, které splňují
podmínky pro uzavření uvedené smlouvy, a pověřuje vedoucí tohoto odboru jejich
podepisováním za město Beroun.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7) Oddávající člen zastupitelstva města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byl přizván Bc. Kamil Choc, vedoucí odboru správního a obecního
živnostenského úřadu, který vysvětlil potřebu rozšíření počtu oddávajících.
Usnesení č. 44/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun určit jako oddávající členku
zastupitelstva města Ing. Šárku Endrlovou a pověřit ji přijímáním projevu vůle snoubenců
o vstupu do manželství.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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8) Nakládání s majetkem města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla k projednání bodu nakládání s majetkem města přizvána paní Iva
Kermesová, vedoucí odboru majetku a investic, která přednesla důvodové zprávy
k předkládaným návrhům.
1. Ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
TJ Lokomotiva Beroun požádala o ukončení smlouvy dohodou z důvodu, že už není aktuální.
Usnesení č. 45/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s., IČ: 00473561, se sídlem
Tyršova 85, Beroun-Město, 266 01 Beroun a městem Beroun ze dne 28.4.2003 na užívání
sportovního areálu – tenisových kurtů po dobu 10 let na pozemcích p.č. 195/11, stpč. 4262,
stpč. 5673, stpč. 5672 a p.č. 2639/3 v k.ú. Beroun.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Výpověď ze smlouvy o nájmu
Jedná se o nájemní smlouvu s paní M. S. na pronájem části pozemku u bývalého
autobusového nádraží za účelem umístění stánku rychlého občerstvení. Stánek je nefunkční
a z důvodu připravované akce „Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun“
nebude vhodné jeho ponechání na tomto místě. Paní S. odmítá ukončit smlouvu dohodou,
proto se navrhuje její vypovězení.
Usnesení č. 46/2016
Rada města Beroun souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu č. 0133/2013/NAJ/OMI
na pronájem části pozemků p.č. 209/41 o výměře 6 m2 a p.č. 209/42 o výměře 2 m2 v k.ú.
Beroun, uzavřené dne 13. 3. 2013 s paní M. S. za dodržení výpovědní doby podle smlouvy
o nájmu č. 0133/2013/NAJ/OMI ze dne 13. 3. 2013.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor – ČR – Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Jedná se o prostory v budově Policie ČR v Tyršově ulici, kde jsou umístěny kanceláře
využívané odborem dopravy a správních agend. Smlouva o výpůjčce je uzavřena
do 31. 3. 2016. Tyto prostory město nadále potřebuje, proto je navrhováno prodloužení
smlouvy do 31. 12. 2021.
Usnesení č. 47/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových
prostor ze dne 18. 4. 2011 mezi městem Beroun, jako vypůjčitelem a Českou republikou –
Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, IČ: 75151481, se sídlem Na Baních 1535,
156 00, Praha 5-Zbraslav, jako půjčitelem. Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení platnosti
předmětné smlouvy do 31. 12. 2021, v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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4. Smlouva o výpůjčce na prostory prádelny v přízemí budovy Domova penzionu pro důchodce
Beroun, Na Parkáně 111, Beroun – Město
Dosud je tento prostor využíván na základě nájemní smlouvy. Provozování prádelenských
služeb přechází z vedlejší činnosti příspěvkové organizace na činnost hlavní. Z toho důvodu
se navrhuje přenechat tyto prostory na základě smlouvy o výpůjčce na dobu určitou
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
Usnesení č. 48/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory
provozovny prádelny o výměře 54,71 m2 situované v přízemí (1NP) budovy číslo popisné
111 – objektu k bydlení čp. 111 na pozemku parcelní číslo st. č. 5961 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1335m2 v obci a k.ú. Beroun mezi městem Beroun (jako „půjčitelem“)
a Penzionem Domovem pro důchodce Beroun (jako „vypůjčitelem“), IČ: 47559969,
se sídlem Na Parkáně 111, 266 01 Beroun – Město za účelem provozování prádelenských
služeb, na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016, v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

5. Uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou mezi
městem Beroun a nájemcem v Domově penzionu pro důchodce Beroun
Jedná se o byt zvláštního určení č. 107 ve druhém nadzemním podlaží domu čp. 111.
Smlouva je uzavírána na základě doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Usnesení č. 49/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě
s pečovatelskou službou mezi městem Beroun, IČ: 00 233 129, se sídlem Husovo nám. 68,
266 43 Beroun – Centrum jako pronajímatelem a nájemcem panem V. K. na dobu určitou
od 15. 1. 2016 do 14. 1. 2018, na byt I. kategorie č. 107 ve 2. nadzemním podlaží o velikosti
podlahové plochy 83,50m2 na adrese: Na Parkáně čp. 111, 266 01 Beroun - Město,
v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

6. Uzavření pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX
č. 1422823667 - pojištění strážníků Městské policie Beroun
Pojištění podle stávající smlouvy končí 31. 1. 2016, proto pojišťovna Kooperativa předložila
návrh nové smlouvy s účinností od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017.
Usnesení č. 50/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém
pojištění podle sazby 3UX č. 1422823667, týkající se skupinového úrazového pojištění
strážníků Městské policie Beroun na období od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017 po slevě 15%
ve výši 34.290,- Kč, mezi městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance
Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617, v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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7. Smlouva o právu k provedení stavby – Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Optimalizací tratě, kterou připravuje Správa železniční dopravní cesty, budou dotčeny
pozemky města. Pro potřeby stavebního povolení je třeba ze strany investora mít uzavřený
smluvní vztah s vlastníky pozemků.
Usnesení č. 51/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem
Beroun, jako vlastníkem a Správou železniční dopravní cesty, s.o., IČ: 70994234, se sídlem
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, jako stavebníkem, na stavbu
„Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ na pozemky ve vlastnictví města
Beroun, a to st. 905/6 společný dvůr – zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 135
m2, p.č. 931/12 – orná půda, o celkové výměře 607 m2, p.č. 1148/4 – manipulační plocha –
ostatní plocha, o celkové výměře 199 m2, p.č. 1148/10 – manipulační plocha – ostatní
plocha, o celkové výměře 116 m2, p.č. 1148/11 - manipulační plocha - ostatní plocha
o výměře o celkové výměře 89 m2, p.č. 1148/16 - manipulační plocha – ostatní plocha,
o celkové výměře 36 m2, p.č. 2318/55 – dráha - ostatní plocha, o celkové výměře 133 m2,
p.č. 2340/1 – dráha - ostatní plocha, o celkové výměře 5603 m2 a p.č. 2658/17 – zeleň ostatní plocha, o celkové výměře 32 m2 vše v k.ú. Beroun.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

8. Převzetí dopravní a technické infrastruktury do majetku města – Beroun – Závodí, lokalita
Pískovna
Jedná se o novou dopravní a technickou infrastrukturu vybudovanou panem D. R.
na základě plánovací smlouvy uzavřené s městem 2. 6. 2011. Pan R. požádal o změnu článku
X. plánovací smlouvy, který upravuje předání této infrastruktury a pozemku pod ní městu.
Tato změna je zapracována do dodatku č. 1 k plánovací smlouvě. Převod městu
se uskuteční na základě dvou kupních smluv, z nichž jedna bude na stavbu veřejné
infrastruktury a druhá na pozemek pod komunikací.
Usnesení č. 52/2016
1. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě ze dne
2. 6. 2011 mezi městem Beroun a panem D. R.
2. Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením
Kupní smlouvy na stavbu veřejné infrastruktury vybudované na pozemcích p.č. 1991/11
a p.č. 1991/21 v k.ú. Beroun, v „Berouně – Závodí, lokalita Pískovna“ mezi městem
Beroun, jako kupujícím a panem D. R. jako prodávajícím, za celkovou kupní cenu
1.000,- Kč.
3. Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením
Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku p.č. 1991/11
o výměře 1338 m2 – ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Beroun mezi městem
Beroun, jako kupujícím a panem D. R. jako prodávajícím, za celkovou kupní cenu
1.000,- Kč.
- 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen
9. Posuvné regály do archivu – kupní cena
Jedná se o rozšíření stávajícího regálového systému do archivu MěÚ v suterénu objektu
České pojišťovny o stejný typ, jaký byl dodán a zprovozněn v roce 2014.
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Tajemník Ing. Jiří Chalupecký doplnil, že rozšíření je nutné z důvodu potřeby uložení
dokumentů v papírové podobě.
Usnesení č. 53/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením kupní smlouvy „Posuvné regály do archivu“,
se společností BEG BOHEMIA, spol. s r.o., IČ 25300245, se sídlem Ledárenská 25,
620 00 Brno, v předloženém znění. Cena díla činí 471.950,- Kč bez DPH.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

10. Souhlas se zadávacími podmínkami „Jídelní výtah MŠ Vrchlického”
Jedná se o výstavbu nového výtahu, na který byl vypracován projekt už v roce 2015.
Náklady na pořízení jsou zahrnuty do rozpočtu letošního roku.
Usnesení č. 54/2016
1. Rada města Beroun schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Jídelní výtah MŠ
Vrchlického“.
2. Rada města jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude plnit funkci komise pro otevírání
obálek v následujícím složení:
člen:
náhradník:
Mgr. Ivan Kůs
Ing. Šárka Endrlová
Iva Kermesová
Jakub Zelinka
Ing. Marcela Maršíková
Ing. Jiří Chalupecký
Mgr. Radka Papai
Jitka Zálomová
Ing. Zdeněk Trejbal
Josef Štěpánek
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

9) Souhlas se zadávacími podmínkami „Nová vozidla Městské policie Beroun”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tajemník Ing. Jiří Chalupecký vysvětlil, že se jedná o nákup 2 nových vozidel pro městskou
policii. Jejich pořízení je zahrnuto do rozpočtu na rok 2016. Už bylo jedno výběrové řízení,
ale nikdo se nepřihlásil, proto je nutné vypsat nové výběrové řízení.
Usnesení č. 55/2016
1. Rada města Beroun schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Nová vozidla Městské
policie Beroun“.
2. Rada města jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek
pro výše uvedenou zakázku, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek
v následujícím složení:
člen:
náhradník:
Mgr. Ivan Kůs
Ing. Šárka Endrlová
Mgr. Vladimír Hrotík
Soňa Hrubá
Ing. Jiří Chalupecký
Marcela Maršíková
Mgr. Miroslav Jerling
Iva Kermesová
MUDr. Jana Besserová
MUDr. Ivo Hojka
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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10) Žádost o vydání souhlasu zřizovatele školy pro Jungmannovu základní školu Beroun, Plzeňská 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Mgr. Radka Papai, vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit, která přednesla důvodové zprávy k bodům 10) až 17).
Jungmannova ZŠ chce požádat o grant ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární
prevence, tematické zadání „podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit“.
K podání žádosti je nutný souhlas zřizovatele. Jednalo by se o retoping povrchu školního hřiště
včetně nového lajnování.
Usnesení č. 56/2016
Rada města Beroun souhlasí s tím, aby Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30,
podala žádost o grant ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence,
tematické zadání „podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit“.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11) Žádost o vydání souhlasu zřizovatele školy pro 2. základní školu a mateřskou školu, Beroun,
Preislerova 1335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ZŠ a MŠ chce požádat o grant ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární
prevence, tematické zadání „Primární prevence“. Jednalo by se o vzdělávání pedagogů
v oblasti primární prevence a školení metodika prevence.
Usnesení č. 57/2016
Rada města Beroun souhlasí s tím, aby 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova
1335, podala žádost o grant ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence,
tematické zadání „Primární prevence“.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

12) Návrh mimořádné odměny pro ředitelku Mateřské školy Beroun, Drašarova 1447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mimořádná odměna je navrhována v souvislosti se zabezpečím zateplení MŠ a chodu školky
při provádění prací.
Místostarosta Mgr. Ivan Kůs doplnil, že návrh odměny odpovídá vynaloženému úsilí paní
ředitelky a že odměna bude vyplacena z prostředků MŠ.
Usnesení č. 58/2016
Rada města Beroun po projednání stanoví odměnu paní Naděždě Železné, ředitelce Mateřské
školy Beroun, Drašarova 1447 v navržené výši.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

13)

Změna příplatků za vedení a stanovení maximální výše odměn ředitelům základních a
mateřských škol, zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové organizace od 1. 1. 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příplatky za vedení byly přepočteny s účinností od 1. 1. 2016 a byla stanovena celková výše
odměn ředitelů pro rok 2016.
Místostarosta Mgr. Ivan Kůs doplnil, že je to v souladu s radou města schváleným postupem
při odměňování ředitelů základních a mateřských škol, zřizovaných městem Beroun.
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Usnesení č. 59/2016
Rada města Beroun po projednání stanoví platy ředitelům základních a mateřských škol
zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové organizace dle předložených platových výměrů
s účinností od 1. 1. 2016 a dále stanoví pro uvedené ředitele maximální výši odměn na rok
2016 v navržené výši.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

14) Přijetí finančních darů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., a Technických služeb Beroun, s. r. o., nabídly
městu finanční dary každá ve výši 10 000 Kč na financování akce „Nejúspěšnější sportovec roku
2015“. Za účelem přijetí těchto darů byly vypracovány darovací smlouvy. Finanční prostředky
budou použity na nákup darů pro oceněné sportovce.
Patrik Brodan, BBA – domnívá se, že pokud zbydou finanční prostředky v rozpočtu, které byly
vyčleněny na tuto akci, měly by být přesunuty na financování jiných sportovních akcí.
Usnesení č. 60/2016
1. Rada města Beroun souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč na financování
akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2015“ od AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.,
IČ: 49356089, se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, 102 00 a s uzavřením darovací
smlouvy o jejím poskytnutí, v předloženém znění.
2. Rada města Beroun souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč na financování
akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2015“ od Technických služeb Beroun, s. r. o.,
IČ: 27132340, se sídlem Beroun, Viničná 910, 266 70 a s uzavřením darovací smlouvy o jejím
poskytnutí, v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

15) Žádost o dotaci spolku Pionýr, z. s. - Pionýrské skupiny Beroun-Závodí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolek Pionýr požádal o dotaci na dopravu dětí na dva zimní tábory v době jarních prázdnin.
Jedná se o cca 80 dětí. Podobná dotace je poskytována každoročně.
Usnesení č. 61/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč Pionýru, z. s. - Pionýrské
skupině Beroun - Závodí, IČ: 47559535, se sídlem Slapská 1499, Beroun-Město, 266 01 Beroun,
z organizace 3555 34 29 Dotace zájmovým organizacím, na částečné pokrytí finančních nákladů
určených na dopravu dětí na dva zimní tábory v termínu 20. – 27. 2. 2016 v Horním Maršově
a v Horní Sytové a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

16) Partnerská smlouva mezi městy Beroun a Rijswijk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta města Rijswijk oznámil, že jejich město hodlá ukončit smlouvu o spolupráci
s Berounem, ale před konečným rozhodnutím chce znát postoj Berouna.
Místostarosta Mgr. Ivan Kůs – po formální stránce je Rijswijk nejstarším partnerským městem
Berouna. Spolupráce pro naše město byla velmi přínosná. Poslední kontakt s Rijswijkem byl
před 4 lety. Po rezignaci jejich starostky se následující vedení města odmlčelo. Členové vedení
11

města a pracovníci MěÚ se neúspešně snažili o udržení tohoto partnerství. Ať už přímými nebo
zprostředkovanými způsoby. Starostka města Ing. Šárka Endrlová v roce 2015 zaslala osobní
dopis starostovi Rijswijku.
Mgr. Radka Papai – ze strany Berouna byli zástupci Rijswijku zváni na všechny významné akce
pořádané městem Beroun, ale nikdy se nezúčastnili, pouze se omluvili.
Patrik Brodan BBA – je pro ukončení spolupráce, za poslední 3 roky se z naší strany udělalo
pro její udržení dost.
Místostarosta Mgr. Ivan Kůs - do Rijswijsku bude zaslán dopis s vyjádřením rady města.

Usnesení č. 62/2016
Rada města Beroun konstatuje, že trvání partnerství s městem Rijswijk bylo přínosné,
ale v případě oficiálního ukončení partnerské smlouvy ze strany Rijswijku je připravena toto
jednostranné ukončení respektovat.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

17) Plán činnosti školské komise pro rok 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komise pro výchovu a vzdělávání předložila plán činnosti pro rok 2016.
Usnesení č. 63/2016
Rada města Beroun schvaluje Plán činnosti školské komise pro rok 2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

18) Jmenování nových členů redakční rady
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Ing. Zdeňka Slivková, vedoucí Kanceláře tajemníka, která
přednesla důvodové zprávy k bodům 18) a 19)
Změna ve složení redakční rady Radničního listu je navrhována v návaznosti na personální
změny na MěÚ.
Usnesení č. 64/2016
Rada města Beroun odvolává členy redakční rady Radničního listu: JUDr. Marcelu Bergerovou
a Pavlu Nováčkovou.
Rada města jmenuje členy redakční rady Radničního listu: Adélu Felklovou – tiskovou mluvčí
města a Mgr. Radku Papai – vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Městského úřadu
Beroun.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

19) Žádost o povolení výjimky na hudební produkce a hostinskou činnost ve Sport Baru HOMOLKA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan Miroslav Mikula požádal o výjimku z vyhlášky k veřejnému pořádku pro Sport Bar
HOMOLKA vždy na jeden den v měsíci. V případě porušení vyhlášky nebo podmínek výjimky
nebo v případě zhoršení situace v oblasti veřejného pořádku v okolí provozovny může být
výjimka radou města odejmuta před jejím uplynutím.
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Usnesení č. 65/2016
1. Rada města Beroun povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních
produkcí a hostinských zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění
veřejného pořádku, v platném znění, Miroslavu Mikulovi, IČ: 75957388, se sídlem Lhotka
u Berouna 12, 266 01 Beroun, pro hostinskou činnost v provozovně Sport Bar HOMOLKA,
Třída Míru 1462, 266 01 Beroun-Město, a veřejné hudební produkce – diskotéky v této
provozovně ve dnech 6. 2. 2016, 19. 3. 2016, 16. 4. 2016, 14. 5. 2016, 25. 6. 2016, 27. 8.
2016, 17. 9. 2016, 15. 10. 2016, 19. 11. 2016 a 25. 12. 2016 do 03.30 hod. následujícího
dne,
2. ukládá Kanceláři tajemníka Městského úřadu Beroun vyhotovit příslušné správní
rozhodnutí
o výjimce do 3. 2. 2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

20) Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise životního prostředí, konaného dne 11. ledna 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komise předložila zápis ze zasedání dne 11. 1. 2016.
Místostarosta Mgr. Ivan Kůs kriticky upozornil na některé nejasnosti v zápise a navrhl svolat
poradu s předsedy a tajemníky komisí k projednání otázek souvisejících s činnosti komisí.
Schůzku zajistí tajemník Ing. Jiří Chalupecký.
Usnesení č. 66/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise životního prostředí,
konaného dne 11. 1. 2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

21) Program zasedání Zastupitelstva města Beroun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místostarosta Mgr. Ivan Kůs předložil návrh programu zasedání zastupitelstva dne 9. 2. 2016.
Usnesení č. 67/2016
Rada města Beroun schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude
konat v úterý dne 9. února 2016 od 18.00 hod., v kulturním domě Plzeňka, Plzeňská 83/48,
Beroun-Město.
- 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

22) Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místostarosta Mgr. Ivan Kůs informoval o podání rezignace MUDr. Iva Hojky na funkci člena
rady města k 31. 10. 2015 a poděkoval MUDr. Hojkovi za jeho práci v radě.
Dále informoval o plánovaných termínech schůze rady města dne 10. 2. 2016 a 24. 2. 2016.
Josef Štěpánek - oznámil, že se předběžně omlouvá ze schůze rady dne 10. 2. 2016.
Místostarosta Mgr. Ivan Kůs informoval o návštěvě u hejtmana Středočeského kraje, při které
se řešilo: oprava mostu na Zavadilce, Jižní obchvat, rekonstrukce Plzeňské ulice.
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Místostarosta Mgr. Ivan Kůs dále informoval o setkání vedení kraje se zástupci vedení města
a zástupci obcí v působnosti ORP Beroun, které se uskuteční 9. 3. 2016 na Plzeňce, a o návštěvě
slovinského velvyslance na radnici dne 28. 1. 2016.
Tajemník Ing. Jiří Chalupecký informoval, že byl zpracován návrh směrnice k veřejným
zakázkám. Nyní bude svolána pracovní schůzka k projednání návrhu se zastupiteli, řediteli
příspěvkových organizací a vedoucími odborů. Termín bude stanoven na příští poradě vedení.

23) Závěr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po vyčerpání všech bodů programu místostarosta Mgr. Ivan Kůs ukončil schůzi rady
v 17. 20 hod.

Mgr. Ivan Kůs
místostarosta vykonávající pravomoc starosty

MUDr. Dagmar Pěničková
členka Rady města Beroun

Ověřil:

Zapsala: Iva Zavadilová
V Berouně dne 3. 2. 2016
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