Č. 31

Zápis
ze schůze Rady města Beroun konané dne 25. 11. 2015 v radní místnosti budovy radnice.

Přítomni:

Ing. Endrlová Šárka, starostka města
Mgr. Kůs Ivan, místostarosta města
Brodan Patrik, BBA
MUDr. Pěničková Dagmar
Ing. Chalupecký Jiří, tajemník MěÚ

Omluveni:

Štěpánek Josef
MUDr. Hojka Ivo

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Pěničková Dagmar

Zapisovatelka:

Zavadilová Iva

1)

Zahájení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schůzi rady města zahájila ve 14.30 hodin a jednání řídila starostka Ing. Endrlová.

2)

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

1)

Zahájení

2)

Schválení programu RM

3)

III. úprava rozpočtu města Beroun na rok 2015

4)

Rozpočet města Beroun na rok 2016

5)
6)
7)

Přenechání souboru věci nemovitých do dočasného krátkodobého bezplatného užívání,
spravování a provozování pro období do konce zimní sezóny 2015/2016
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
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se společností PROBO BUS a.s. k zajištění dopravní obsluhy
města Beroun – Králův Dvůr městskou autobusovou dopravou
Návrh odměn pro ředitele právních subjektů
– příspěvkových organizací MŠ a ZŠ za 2. pololetí 2015
Zápis č. 6 ze zasedání komise zdravotnictví a sociálních věcí
ze dne 9. 11. 2015

8)
9)
10)

Nakládání s majetkem města
1.

Prodej pozemku p.č. 234/4 v k.ú. Zdejcina

2.

Prodej bytové jednotky č. 184/10 v domě čp. 184, Plzeňská ulice, Beroun-Město

3.

Zřízení věcného břemene - služebnost stezky přes pozemek
p.č. 1999/58 a p.č. 1999/59 v k.ú. Beroun

4.

Prodej pozemků v k.ú. Beroun - golfový areál Na Veselé

5.

Výpůjčka pozemku části p. č. 2572/1 v k.ú. Beroun

6.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Veřejná doprava pro všechny“

7.
8.
11)
12)
13)

Koupaliště Velké sídliště - instalace tlakoměrů, průtokoměrů
a diagnostika stavu pískových filtrů
Smlouva o dílo na akci: „Instalace šesti orientačních majáčků pro nevidomé, na autobusovém
nádraží v Berouně“
Změna zásad činnosti a jednacího řádu komisí rady města
Změna zásad činnosti a jednacího řádu výborů zastupitelstva města
a zásady kontrolní činnosti výborů zastupitelstva města
Vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu
„Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016“

14)

Žádost o dotaci Farní charity Beroun

15)

Žádost o dotaci HC Berounští Medvědi z. s.

16)

Návrh nové směrnice o zadávání veřejných zakázek

17)

Rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy „Nákup PC
sestav II“

18)

Dodatky ke smlouvám se společností DATACENTRUM

19)

Jmenování nového člena komise

20)

Program zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 16. 12. 2015

21)

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

22)

Závěr

Navržený program jednání rady města byl rozšířen o:
Bod 5) Přenechání souboru věci nemovitých do dočasného krátkodobého bezplatného užívání,
spravování a provozování pro období do konce zimní sezóny 2015/2016
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Bod 10/8. Smlouva o dílo na akci: „Instalace šesti orientačních majáčků pro nevidomé, na
autobusovém nádraží v Berouně“
V programu uvedeno kurzívou.
Rozšířený program jednání rady města byl schválen.
Usnesení: č. 619/2015
Rada města Beroun schvaluje program schůze rady města dne 25. 11. 2015.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3)

III. úprava rozpočtu města Beroun na rok 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová. Do jednání rady města byl přizván Ing. Zdeněk
Trejbal, předseda finančního výboru a Ing. Maršíková, vedoucí finančního odboru.
Ing. Trejbal konstatoval, že příjmy jsou nastaveny reálně, výdaje upraveny dle předpokládaného
čerpání a finanční výbor doporučuje radě města úpravu rozpočtu schválit.
Usnesení: č. 620/2015
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit III. úpravu
rozpočtu města Beroun na rok 2015 v předloženém znění.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4)

Rozpočet města Beroun na rok 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová. Do jednání rady města byl přizván Ing. Zdeněk
Trejbal, předseda finančního výboru a Ing. Maršíková, vedoucí finančního odboru.
Finanční výbor při projednávání rozpočtu na rok 2016 navrhl radě města úpravy, které byly
v průběhu projednány a zapracovány do rozpočtu města následovně:
V běžných výdajích na str. 27 – oddíl 36 – Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, původní
položka s názvem Nájemné za nebytové prostory v celkové výši 850 000,- Kč obsahovala několik
pronájmů v sumární položce. Finančním výborem bylo navrženo zatřídění do tabulkové části
rozpočtu podle patřičných oddílů a paragrafů a vytvoření nových položek v následujícím členění:
odd. 22 – doprava - výdaje na pronájem prostor v budově
odd. 33 – kultura - výdaje na pronájem prostor v budově
odd. 34 – tělovýchova a zájmová činnost - výdaje na pronájem prostor v budově
odd. 6171 – místní zastupitelské orgány - výdaje na pronájem prostor v budově

49 000,- Kč
303 000,- Kč
250 000,- Kč
248 000,- Kč

V oddílu 22 – doprava, položka Dotace občanům na MHD – částka dotace pro důchodce se ze
700 000,- Kč ponížila na 400 000,- Kč z důvodu duplicity.
V oddílu 33 – kultura, položka Městské kulturní centrum – příspěvek na činnost se původně
navrhovaná částka 11 270 000,- Kč ponižuje na 10 320 000,- Kč s tím, že po vyúčtování roku 2015
a personálním auditu může dojít k úpravě prostředků dle zjištěné skutečnosti.
V oddílu 34 – Tělovýchova a zájmová činnost – položka dotace na sportovní činnost se navzdory
návrhu finančního výboru ponechává částka 4 000 000,- Kč.
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Komisí pro sport a sportovní dotace bude dne 9. 12. předložen radě města k projednání Dotační
program „Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016“. Pro období 1 –
3. Q 2016 bude rozdělena částka ve výši 3 mil. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč
budou komisí rozděleny a poskytnuty subjektům ve čtvrtém čtvrtletí 2016.
Místostarosta Mgr. Kůs informoval o hospodaření městského kulturního centra pod vedením
paní ředitelky Masopustové. Uvedl, že organizace nečeká pouze na financování z městského
rozpočtu, ale že v roce 2015 získala na sponzorských darech bezmála 1 mil. Kč. Dále uvedl, že
organizace na svých fondech vykazuje finanční zůstatky.
Usnesení: č. 621/2015
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Rozpočet města Beroun na
rok 2016 v radou města upraveném znění.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5) Přenechání souboru věci nemovitých do dočasného krátkodobého bezplatného užívání,
spravování a provozování pro období do konce zimní sezóny 2015/2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Materiál byl dodatečně zařazen do programu dnešní schůze.
Do jednání rady města byl přizván Ing. Trejbal, který objasnil návrh na zveřejnění záměru.
Rada města na žádost předkladatelů Ing. Trejbala a Ing. Randy souhlasila s vyvěšením na úřední
desce.
Usnesení: č. 622/2015
Rada města Beroun
1. souhlasí se zveřejněním záměru města přenechat k dočasnému krátkodobému bezplatnému
užívání pozemek parcelní číslo st. 5701 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4325 m2 , jehož
součástí je stavba č.p. 83 občanské vybavenosti, pozemek parcelní číslo st. 5702 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 200 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če - občanské
vybavenosti, vše v obci a k.ú. Beroun, předmětné nemovité věci jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun,
za účelem provozování Zimního stadionu v Berouně, do konce zimní sezóny 2015/2016, tj. do
15. 5. 2016, společnosti DYNATEL, spol. s r.o., se sídlem Beroun 2, Plzeňská 27, PSČ 266 01,
IČ 62957635, která je na základě dosavadních zkušeností odborně, organizačně, materiálně
a personálně schopna zajistit požadavky města a účelně a efektivně tento majetek využívat
a provozovat ve veřejném zájmu,
2. ukládá odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun zajistit neprodleně zveřejnění
tohoto záměru v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Finančním odborem byl ve spolupráci s právním úsekem Kanceláře tajemníka vypracován návrh
nové vyhlášky o poplatku za odpad, ve kterém jsou zapracovány změny v souladu se změnou
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Usnesení: č. 623/2015
Rada města Beroun doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, v předloženém znění.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7) Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se společností PROBO BUS a.s.
k zajištění dopravní obsluhy města Beroun – Králův Dvůr městskou autobusovou dopravou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících je předkládána opakovaně z důvodu
narovnání Přílohy č. 1 – Finanční model. .
Usnesení: č. 624/2015
1. Rada města Beroun ruší své usnesení č. 586/2015 ze dne 11. 11. 2015.
2. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o veřejných službách k zajištění
dopravní obslužnosti města Beroun a Králův Dvůr městskou autobusovou dopravou mezi
městem Beroun, městem Králův Dvůr a společností PROBO BUS a.s., IČ 28170954, se
sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 97, PSČ 267 01 na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020,
v předloženém znění.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8)

Návrh odměn pro ředitele právních subjektů – příspěvkových organizací MŠ a ZŠ za 2. pololetí
2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K tomuto bodu jednání byla přizvána Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí,
zdravotnictví a školství a pí Zálomová, vedoucí oddělení školství.
Úvodní slovo přednesla pí Zálomová.
Na základě schváleného postupu při odměňování ředitelů ZŠ a MŠ je předložen návrh na
vyplacení odměn pro ředitele škol za 2. pololetí r. 2015.
Usnesení: č. 625/2015
Rada města Beroun po projednání stanoví odměny ředitelům právních subjektů –
příspěvkových organizací města - MŠ a ZŠ za 2. pololetí 2015 v uvedené výši.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

9) Zápis č. 6/2015 ze zasedání komise zdravotnictví a sociálních věcí konaného dne 9. 11. 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K tomuto bodu jednání byla přítomna Bc. Marková a dále přizvána pí Zelenková, pracovnice
odboru sociálních věci, zdravotnictví a školství a pan Ondřej Šimon, předseda komise
zdravotnictví a sociálních věcí.
Úvodní slovo přednesla Bc. Marková.
Ing. Endrlová požádala místostarostu Mgr. Kůse, který má tuto problematiku ve své gesci, aby
zajistil dopracování materiálů pro jednání zastupitelstva v radou města dohodnuté podobě.
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Usnesení: č. 626/2015
Rada města Beroun
1. Bere na vědomí zápis č. 6/2015 ze zasedání Komise zdravotnictví a sociálních věcí ze dne
9.11.2015.
2. Souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na sociálně – zdravotní oblast
v roce 2016 podle návrhu zpracovaného Komisí zdravotnictví a sociálních věcí dne
9.11.2015.
3. Doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit poskytnutí dotací nad 50 000,- Kč
v jednotlivém případě z rozpočtu města Beroun na sociálně – zdravotní oblast pro rok
2016, podle návrhu Komise zdravotnictví a sociálních věcí ze dne 9.11.2015, schváleného
Radou města Beroun dne 25.11.2015, včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich
poskytnutí s jednotlivými žadateli.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

10)

Nakládání s majetkem města
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla k projednání bodu nakládání s majetkem města přizvána
pí Kermesová, vedoucí odboru majetku a investic.
Úvodní slovo ke všem překládaným materiálům v bodu nakládání s majetkem města
přednesla starostka Ing. Endrlová.
1. Prodej pozemku p.č. 234/4 v k.ú. Zdejcina
Manželé M. a Š. K. požádali o prodej pozemku p.č. 234/4 v k.ú. Zdejcina (nachází se u
bytového domu č.p. 53) do svého výlučného vlastnictví s tím, že zřídí věcné břemeno přístupu
ostatním vlastníkům bytových jednotek v č.p. 53 na Zdejcině.
Usnesení: č. 627/2015
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s ujednáním o zřízení věcného
břemene přístupu a příjezdu k bytovým jednotkám č. 53/10, č. 53/11 v domě č.p. 53 na
Zdejcině s manželi M. K. a Š. K. na prodej pozemku p.č. 234/4 o výměře 525 m2 – ostatní
plocha, jiná plocha v k.ú. Zdejcina do společného jmění manželů, za celkovou kupní cenu
68.250,- Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2. Prodej bytové jednotky č. 184/10 v domě čp. 184, Plzeňská ulice, Beroun-Město
Pan P. projevil zájem o koupi bytu č. 184/10 v domě čp. 184 na st. 572/2 v k.ú. Beroun, kde je
v současné době nájemcem.
Usnesení: č. 628/2015
1) Rada města Beroun ruší své usnesení č. 210/2015 ze dne 1. 4. 2015.
2) Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun zrušit své usnesení
č. 56/2015 ze dne 24. 6. 2015.
3) Rada města Beroun souhlasí se zveřejněním záměru prodat bytovou jednotku č. 184/10
v domě čp. 184 na parcele st. 572/1 v obci Beroun, část obce Beroun – Město s podílem
o velikosti 51/812 na společných částech budovy čp. 184 a na pozemku st. 572/1
(o výměře 1200 m2, zastavěná plocha a nádvoří), vše v obci Beroun, k.ú. Beroun, formou
předkupního práva dle § 1187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nájemci bytové
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jednotky E. P., za celkovou kupní cenu 143.976,-Kč a doporučuje Zastupitelstvu města
Beroun přijmout obdobné usnesení.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3. Zřízení věcného břemene - služebnost stezky přes pozemek p.č. 1999/58 a p.č. 1999/59
v k.ú. Beroun
Pan I. B. je vlastníkem pozemku st. 5594, jehož součástí je stavba č.e. 190 v k.ú. Beroun a
pozemku p.č. 1997/10 v k.ú. Beroun. Přístup k těmto nemovitostem je přes části pozemků ve
vlastnictví města, o jejichž prodej si pan B. požádal. Prodej nebyl doporučen, pan B. souhlasí
se zřízením věcného břemene – služebnosti stezky.
Usnesení: č. 629/2015
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene –
služebnost stezky, mezi městem Beroun (strana povinná) a panem I. B. jako vlastníkem
nemovitých věcí - pozemku st. 5594, součástí kterého je stavba č.e. 190 a pozemku p.č.
1997/10 v k.ú. Beroun (strana oprávněná) přes pozemky část p.č. 1999/26 – dle
zpracovaného geometrického plánu celý pozemek p.č. 1999/58 o výměře 26 m2 a část p.č.
1999/51 – dle zpracovaného geometrického plánu celý pozemek p.č. 1999/59 o výměře 46
m2, za cenu ve výši 10.000 + platná sazba DPH. Strana oprávněná hradí veškeré náklady
spojené s uzavřením smlouvy (geometrický plán, vklad do KN).
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4. Prodej pozemků v k.ú. Beroun - golfový areál Na Veselé
Společnost TIFANNYS, spol. s r.o. si opakovaně požádala o prodej pozemků v golfovém areálu
Na Veselé.
Usnesení: č. 630/2015
Rada města Beroun souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemky v k.ú. Beroun
p.č. 2065/1 o výměře 22788 m2 - ostatní plocha, p.č. 2117/1 o výměře 52740 m2 - ostatní
plocha, p.č. 2117/2 o výměře 564 m2 - ostatní plocha, p.č. 2117/3 o výměře 790 m2 - ostatní
plocha, p.č. 2117/4 o výměře 322 m2 – ostatní plocha, p.č. 2117/6 o výměře 90 m2 - ostatní
plocha, p.č. 2117/7 o výměře 4 m2 – ostatní plocha, p.č. 2129/3 o výměře 139 m2 – ostatní
plocha společnosti TIFANNYS, spol. s r.o., IČ: 16736010, se sídlem Beroun, Na Veselou 909,
PSČ 266 01, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 50.300.000,- Kč, v předloženém
znění.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5. Výpůjčka pozemku části p. č. 2572/1 v k.ú. Beroun
Pan Jan F. požádal o prodej, případně pronájem části p.č. 2572/1 v k.ú. Beroun, za účelem
údržby zeleně na vlastní náklady. Prodej nebyl doporučen, pan F. souhlasí s výpůjčkou.

Usnesení: č. 631/2015
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Rada města Beroun souhlasí se zveřejněním záměru vypůjčit pozemek část p.č. 2572/1 –
ostatní plocha (zeleň) o výměře cca 150 m2 v k.ú. Beroun dle zákresu k účelu využití – údržba
zeleně na vlastní náklady.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Veřejná doprava pro všechny“
Součástí akce „Veřejná doprava pro všechny“ jsou i dodatečné stavební práce, bez kterých by
nebyl možný další postup. Jedná se o
- bezbariérové napojení jednotlivých vstupů do obytné budovy, zhotoven nový povrch
přístupových chodníků do č.p. 36 a 37.
- prodloužení chodníku a bezpečné napojení nově budovaného chodníku na stávající
cestu pro pěší vedoucí k lávce přes železniční most.
- ozelenění prostoru v místech původní příjezdové komunikace do STTT a DHL. Ozelenění
dle projektu bylo ukončeno svahováním v šířce cca 1 m za obrubou nového chodníku.
- zajištění bezpečnosti chodců při přecházení komunikace a nezasahování dodatečnými
výkopy do zadlážděných a zelených ploch budovaných v rámci stavby bude zhotoveno
osvětlení přechodu pro chodce před mostem přes železniční trať včetně přívodu
elektrické energie. Tyto úpravy měly proběhnout až s opravou mostu přes železnici.
Proto se na tyto práce uzavírá Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na tuto akci.
Usnesení: č. 632/2015
Rada města Beroun bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění a
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2015 na dodatečné
stavební práce a navýšením ceny z původní ceny 38.580.904,61 Kč bez DPH na
38.776.397,59 Kč bez DPH akce „ Veřejná doprava pro všechny“ se společností STRABAG a.s.,
se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, v předloženém znění.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7. Koupaliště Velké sídliště - instalace tlakoměrů, průtokoměrů a diagnostika stavu pískových
filtrů
Na základě otevření obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Instalace průtokoměrů
a diagnostika stavu pískových filtrů“ byla vybrána jako nejvhodnější nabídka firmy KTS-AME
s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Karla Čapka 60.
Usnesení: č. 633/2015
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Koupaliště Velké sídliště –
instalace průtokoměrů a diagnostika stavu pískových filtrů“ s vybraným uchazečem KTS-AME
s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Karla Čapka 60, za cenu 368 000,- KČ bez DPH v předloženém
znění.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8.Smlouva o dílo na akci: „Instalace šesti orientačních majáčků pro nevidomé na
autobusovém nádraží v Berouně“
Materiál byl dodatečně zařazen do programu dnešní schůze rady města.
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Veřejná zakázka přímého zadání na elektronickém tržišti TENDERMARKET a souhlas
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Instalace šesti orientačních majáčků pro nevidomé
na autobusovém nádraží v Berouně“.
Usnesení: č. 634/2015
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Instalace šesti orientačních
majáčků pro nevidomé, na autobusovém nádraží v Berouně“ se společností SUNNYMONT
s.r.o., se sídlem Hostomice 221, Hostomice za cenu 99 000,- Kč bez DPH, v předloženém
znění.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

11)

Změna zásad činností a jednacího řádu komisí rady města
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
K bodům jednání č. 11) – 12) byla přizvána Mgr. Fraňová, právnička úřadu.
K bodům jednání č. 11) – 19 byla přizvána Ing. Slivková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka.
Z důvodu lepší koordinace činnosti komisí rady města a v návaznosti na radou města
schválený postup při zveřejňování zápisů z jednání komisí byl Kanceláří tajemníka zpracován
návrh změn Zásad činnosti komisí rady města a Jednacího řádu komisí rady města.
Usnesení: č. 635/2015
Rada města Beroun schvaluje dodatek č. 2 k Zásadám činnosti komisí rady města ze dne
10. 10. 2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2015, v předloženém znění.
Rada města Beroun zmocňuje starostku města k vydání úplného znění Zásad činnosti komisí
rady města ze dne 10. 10. 2011, jak vyplývá ze změn provedených jejich dodatkem č. 1
a dodatkem č. 2.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

12)

Změna zásad činnosti a jednacího řádu výborů zastupitelstva města a zásady kontrolní
činnosti výborů zastupitelstva města
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
V souvislosti s odsouhlasením zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva města a výborů
zastupitelstva dne 23. 9. 2015 uložilo zastupitelstvo usnesením č. 64/2015 radě města
předložit zastupitelstvu města na jeho zasedání v prosinci 2015 úpravu zásad činnosti
a jednacího řádu výborů zastupitelstva a zásady kontrolní činnosti výborů zastupitelstva
města. Ten byl Kanceláří tajemníka vypracován a je předložen k projednání nejprve radou
a následně zastupitelstvem města.
Usnesení: č. 636/2015
Rada města Beroun doporučuje zastupitelstvu města:
1. schválit dodatek č. 1 k Zásadám činnosti výborů zastupitelstva města ze dne 19. 12. 2011,
v předloženém znění, a zmocnit starostu města k vydání úplného znění Zásad činnosti výborů
zastupitelstva města ze dne 19. 12. 2011, jak vyplývá ze změn provedených jejich dodatkem
č. 1,
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2. schválit dodatek č. 1 k Statutu osadních výborů zastupitelstva města ze dne 16. 7. 2014,
v předloženém znění, a zmocnit starostu města k vydání úplného znění Statutu osadních
výborů zastupitelstva města ze dne 16. 7. 2014, jak vyplývá ze změn provedených jeho
dodatkem č. 1
3. schválit Zásady kontrolní činnosti výborů zastupitelstva města, v předloženém znění.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

13)

Vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu „Poskytování dotací na kulturní
činnost ve městě Beroun v roce 2016“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl místostarosta Mgr. Kůs.
K tomuto bodu jednání byla přizvána pí Filipová, pracovnice odboru kanceláře tajemníka
a p. Kolovrat, předseda komise kultury.
Rada města schválila svým usnesením č. 481/2015 ze dne 19. 8. 2015 dotační program
„Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016“. Celkem bylo přijato
44 žádostí o kulturní dotaci z rozpočtu města s finančními požadavky v celkové výši
4 097 916,- Kč. Předložené žádosti hodnotila Komise pro kulturu a kulturní dotace na svém
zasedání dne 13. 11. 2015.
Doporučení Komise pro kulturu a kulturní dotace je zpracované v přehledových tabulkách.
Místostarosta Mgr. Kůs požádal p. Kolovrata o účast na jednání zastupitelstva města dne
16. 12. 2015.

Usnesení: č. 637/2015
Rada města Beroun
1. Bere na vědomí zápis č. 5/2015 ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace dne
13. 11. 2015.
2. Souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v r. 2016
podle návrhu zpracovaného Komisí pro kulturu a kulturní dotace dne 13. 11. 2015.
3. Doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit poskytnutí dotací nad 50 000 Kč
v jednotlivém případě z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v r. 2016, podle
návrhu Komise pro kulturu a kulturní dotace ze dne 13. 11. 2015, schváleného Radou
města Beroun dne 25. 11. 2015, včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich
poskytnutí s jednotlivými žadateli.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

14)

Žádost o dotaci Farní charity Beroun
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla vedoucí kanceláře tajemníka Ing. Slivková.
Farní charita Beroun požádala o dotaci ve výši 10 000,- Kč na nákup deskových her
a výtvarných potřeb pro Klub Betlém, který zajišťuje zájmové a výchovně vzdělávací aktivity
pro neorganizované děti a mládež z rodin ohroženými sociálním vyloučením v Berouně.
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Usnesení: č. 638/2015
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč Farní charitě Beroun,
se sídlem Cajthamlova 169, Beroun-Zavadilka, Beroun, z organizace 3555 34 29 Příspěvky
zájmovým organizacím, na nákup deskových her a výtvarných potřeb pro Klub Betlém a
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

15)

Žádost o dotaci HC Berounští Medvědi z.s.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla vedoucí kanceláře tajemníka Ing. Slivková.
HC Berounští Medvědi z. s. požádal o dotaci ve výši 5 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů
v průběhu adventu na Husově náměstí na městském kluzišti.
Členové rady města se zajímali, jaké finanční částky tento klub ročně dostává z rozpočtu
města Beroun. Vedoucí kanceláře tajemníka Ing. Slivková uvedla, že v roce 2015 obdržel
z rozpočtu města 2 částky, a to: 908 000,- Kč – dotace na sportovní činnost a 10 000,- Kč –
dotace na významné sportovní akce „Návrat legend“.
Členové rady konstatovali, že vzhledem k výši již poskytnutých částek je na místě považovat
žádost o další příspěvek za bezpředmětnou a s poskytnutím další dotace nesouhlasí.
Usnesení: č. 639/2015
Rada města Beroun nesouhlasí s poskytnutím dotace spolku HC Berounští Medvědi z.s.,
se sídlem Na Ostrově 816, Závodí, Beroun na částečné pokrytí finančních nákladů při realizaci
ukázek tréninkových jednotek pro děti a mládež během adventu 2015 na městském kluzišti
na Husově náměstí v Berouně.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

16)

Návrh nové směrnice o zadávání veřejných zakázek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl tajemník Ing. Chalupecký.
Radní města se shodli, že novela směrnice v souladu se zákonem je třeba, ocenili
připravenost předloženého dokumentu, nicméně po proběhlé diskusi požadují zapracování
řady připomínek a následné znovuprojednání směrnice v radě a ve finančním výboru
zastupitelstva města.
Usnesení: č. 640/2015
Rada města Beroun ukládá odboru Kanceláře tajemníka zpracovat dohodnuté připomínky
k připravované směrnici o zadávání veřejných zakázek a následně předložit finančnímu
výboru a radě města k projednání.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

17)

Rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl tajemník Ing. Chalupecký.
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Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie prostřednictvím elektronického tržiště
TENDERMARKET, výběr nejvhodnější nabídky a souhlas s uzavřením smlouvy na nákup PC
sestav pro potřeby MěÚ.
Usnesení: č. 641/2015
1. Rada města Beroun vyhlašuje nabídku společnosti CMS Consulting s.r.o., se sídlem
Beroun – Beroun – Centrum, Česká 47, jako nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup PC sestav II ”. Nabídková cena je 756 550 Kč bez
DPH.
2. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun
a společností CMS Consulting s.r.o., se sídlem Beroun – Beroun – Centrum, Česká 47,
v předloženém znění.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

18)

Dodatky ke smlouvám se společností DATACENRUM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl tajemník Ing. Chalupecký.
V roce 2013 byly uzavřeny se společností DATACENTRUM systems & consulting a.s. smlouvy,
umožňující kompletní zpracování mzdové agendy. Smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou do
31. 12. 2015. Případnou změnou dodavatele by mohlo dojít k nepřiměřeným technickým
obtížím i zvýšení finanční náročnosti.
Navrhujeme proto radě města uzavřít dodatky ke smlouvám s výše uvedenou společností.
Usnesení: č. 642/2015
1. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením DODATKU ČÍSLO 1 Smlouvy o dodavatelském
zpracování mzdové agendy se společností DATACENTRUM systems & consulting a.s., se
sídlem Písnická 30/13, Praha 4 - Kamýk, v předloženém znění.
2. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením DODATKU ČÍSLO 1 Smlouvy o poskytnutí služeb
podpory a o ASP (Aplication Service Providing) licenci programového vybavení
DATACENTRUM 2 – MZDY, PERSONALISTIKA se společností DATACENTRUM systems &
consulting a.s., se sídlem Písnická 30/13, Praha 4 - Kamýk, v předloženém znění.
3. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením DODATKU ČÍSLO 1 Smlouvy o poskytnutí služeb
podpory a o ASP (Aplication Service Providing) licenci programového vybavení
DATACENTRUM – DOCHÁZKA se společností DATACENTRUM systems & consulting a.s., se
sídlem Písnická 30/13, Praha 4 - Kamýk, v předloženém znění.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

19)

Jmenování nového člena komise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Místopředseda ZO ANO Beroun, Mgr. Karel Tancl předložil návrh na doplnění komise bytové
za zemřelou Ing. Martinu Dvořákovou, paní Danu Lebruškovou.

Usnesení: č. 643/2015
Rada města Beroun jmenuje do funkce člena komise bytové paní Danu Lebruškovou.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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20)

Program zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 16. 12. 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Usnesení: č. 644/2015
Rada města Beroun schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude
konat ve středu dne 16. prosince 2015 od 15.00 hod. v kulturním domě Plzeňka, Plzeňská
83/48, Beroun-Město.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

21)

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka Ing. Endrlová avizovala konání příští rady města dne 9. 12. 2015 od 14.30 hod.

22)

Závěr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka Ing. Endrlová po vyčerpání programu ukončila schůzi rady města v 16.50 hodin.

Ing. Šárka E n d r l o v á
starostka města Beroun

Patrik B r o d a n BBA
člen rady města Beroun

Ověřil:

Zapsala:
V Berouně dne 30. 11. 2015
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