Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 17. schůze

Rady města

Beroun,

která se konala dne 29. 5. 2019
od 15:00 hodin v místnosti rady města
Přítomni:

Mgr. Ildikó Fráňova, právník
Ing. Jiří Chalupecký, tajemník
RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Mgr. Eva Chlumská, radní
Mgr. Olga Chocová, radní
Ing. Irena Mastná, radní
Ing. Michal Mišina, místostarosta
Leona Pinkasová, zapisovatelka
Mgr. Dušan Tomčo, místostarosta

Omluveni:

Mgr. Ivan Kus, radní

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedající:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ověřovatelé:

Mgr. Eva Chlumská, radní

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

l.

Zahájení

Schůzi rady města zahájila v 15. 00 hod a jednání řídila starostka RNDr. Chalupová.
Ověřovatelkou

byla stanovena Mgr. Chlumská.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
2.

Připomínky k zápisu z 16. zasedání Rady města
K zápisu ze 16. schůze rady města konané dne 15. 5. 2019 nebyly podány žádné námitky ani
připomínky.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

3.

268/17/RM/2019 Program schůze rady města
I. Rada města schvaluje

program schůze rady města konané dne 29. 5.2019.
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Starostka RNDr. Chalupová předložila návrh programu. Upozornila na tři volné návrhy, které radní
obdrželi před zahájením jednání rady. Starostka navrhla tyto volné návrhy projednat jako body 28.,
30. a 31. programu.
Radní s návrhem souhlasili.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová

Hlasování

Zpracovatel: Hana Tučkova

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Informace o plněni usnesení

K informacím o plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady města nebyly vzneseny žádné dotazy.
Radní vzali informace na vědomí.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
269/17/RM/2019 Zpráva o použití dotací na kulturní činnost v roce 2018
I. Rada města bere na vědomí

zprávu o použití dotací na kulturní činnost v roce 2018 poskytnutých z rozpočtu města Beroun
a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
II. Rada města ukládá

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

1. 1. zajistit přípravu a včasné předloženi

podkladů k tomuto usnesení na jednání

Zastupitelstva města Beroun.
Termín: 14. 6. 2019

K projednáníbodů 5. až 11. se do jednání rady města dostavila lna. Boldi, vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit.

lna. Boldi přeložila radě města zprávu o použití dotací na kulturní činnost v roce 2018. Zdůraznila,
že všichni příjemci dotace využili finanční prostředky na kulturní činnost v souladu se smlouvou o
poskytnutí dotace a na uvedený účel.
V době hlasování nebyl jeden z radních přítomen v jednací místnosti.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Ing. Pavla Dvořáková
Typ dokumentu: Usnesení
6.

Hlasování

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

270/17/RM/2019 Zpráva o použití dotací na sportovní činnost v roce 2018
I. Rada města

bere na vědomí

zprávu o použiti dotací na sportovní činnost v roce 2018 poskytnutých z rozpočtu města
Beroun a doporučuje Zastupitelstvu města
II. Rada města

Beroun přijmout obdobné usnesení.

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.
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Termín: 14. 6. 2019

lna. Boldi seznámila radu města se zprávou o použití dotaci na sportovní činnost v roce 2018
včetně přehledného vyúčtování dotací. Všichni příjemci dotace využili finanční příspěvek na
sportovní činnost v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace a na uvedený účel.
V době hlasování nebyl jeden z radních přítomen v jednací místnosti.
Hlasování

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Zítová
Typ dokumentu: Usnesení
7.

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

271/17/RM/2019 Beroun Bike Maratón 2019 - závod horských kol
I. Rada města souhlasí

s poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun ve výši 300.000,- Kč na akci "Beroun Bike

Maratón 2019" jejíž pořadatelem je Bc. Michal Szabó, IČ: 05207835, se sídlem Na Horizontu
479, 267 Ol Králův Dvůr.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun ve výši 300. 000,- Kč na akci "Beroun
Bike Maratón 2019" jejíž pořadatelem je Bc. Michal Szabó, IC: 05207835, se sídlem Na

Horizontu 479, 267 Ol Králův Dvůr.
III. Rada města ukládá

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

podkladů k tomuto usnesení na jednání

Beroun.
Termín: 14. 6. 2019

l. 2. v případě schválení dotace Zastupitelstvem města
veřejnoprávní smlouvy s žádajícím subjektem.

Beroun zajistit uzavřeni
Termín: 19. 7. 2019

l. 3. zajistit poskytnutí dotace na bankovní účet příjemce, kterému byla schválena dotace
Zastupitelstvem města Beroun.
Termín: 26. 7. 2019

lna. Boldi uvedla, že Bc. Szabó podal žádost o poskytnutí dotace na akci "Beroun Bike Maratón
2019". Jedná se o závod horských kol, který je určen pro všechny věkové kategorie včetně děti.
Uskuteční se 22. 9. 2019 v Berouně a jeho nejbližším okolí. Předpokládané výdaje akce dosahují

výše 500 tis Kč a dle obecných zásad může být podnikajícím subjektům poskytnuta dotace
maximálně do výše 60% celkových výdajů. Požadovaná výše dotace činí 300 tis Kč.

Do diskuze se zapojila lna. Mastná s dotazem na možnost financování pomocí sponzorů. MQL
Tomčo

uvedl, že sponzoři se hledali. lna. Boldi vysvětlila podrobnosti poskytnutí dotace a její

vyúčtováni.

lna. Mišina připomněl, že cyklistické závody mají ve městě dlouholetou tradici, na kterou se tato
akce snaží navázat. Vedení města se snaží podobné tradice obnovovat. Doplnil, že akce též
zviditelní město Beroun a ukáže zdejší krásné okolí.

Stránka 3 z 20

Mqr. Tomčo uvedl, že volný návrh je zpracován dle obecných zásad o poskytování dotací z
rozpočtu města. Pořádání závodu je v souladu se schválenou Analýzou a plánem rozvoje sportu ve
mésté Beroun 2018 - 2030.

Do volného návrhu, který bude předkládán
připomínky vyplývajícíze široké diskuze.

zastupitelsti/u města,

budou

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Michaela Zítová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

zapracovány

272/17/RM/2019 Smlouva o provedeni a užití (foto)reprodukce sbírkového předmětu
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o provedení a užití (foto) reprodukce sbírkového předmětu mezi
městem Beroun a Muzeem Českého krasu, IC: 00065293, se sídlem Husovo nám. 87,
Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, v předloženém

znění.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Muzeem Českého krasu, IC: 00065293, se
sídlem Husovo nám. 87, Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun
Termín: 14. 6. 2019

lna. Boldi předložila radě města
sbírkového předmětu. Město

k odsouhlasení smlouvu o provedení a užití (foto)reprodukce

Beroun se v rámci společného projektu sdružení Bohemia Centralis

podílí na vydání vlastních fotonálepek s historickou tématikou, které si turisté pořizují jako suvenýr
a součást svých sbírek. Aby mohla být fotografie použita na fotonálepce, je třeba uzavřít smlouvu.

lna. Boldi na dotazy členů rady města uvedla, že město Beroun je členem sdružení Bohemia
Centralis do konce roku 2019. Proto se ještě tento rok do projektu zapojilo. Fotonálepky se pořizují
na každý kalendářní rok a jsou turisty velmi oblíbené.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi

9.

Hlasování

Zpracovatel: Michaela Zítová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

273/17/RM/2019 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ Závodí
I. Rada města

souhlasí

s přijetím věcného daru pro žáky Základní školy Beroun - Závodí, Komenského 249, 266 Ol,
Beroun.
II. Rada města

ukládá

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

1. 1. informovat ředitelku Základní školy Beroun - Závodí, Komenského 249, 266 Ol
Beroun, Mgr. Hanu Kozohorskou o udělení souhlasu s přijetím věcného daru.
Termín: 20. 6. 2019

lna. Boldi předložila radě města žádost ředitelky Základní školy Beroun - Závodí o souhlas s
přijetím věcného daru. Základní škola dostala darem celkem 30 balónků a 20 kusů hokejek za
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účast v soutěži Hokejbal proti drogám 2019. Dar bude žáky využíván pro hodinách tělesné
výchovy.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

274/17/RM/2019Zápis č. 3 Komise školské Rady města Beroun
I. Rada města bere na vědomí

Zápis č. 3 Komise školské Rady města Beroun, které se konalo dne 6. května 2019.
Zápisem z jednání Komise školské

provedl Mař. Tomčo.

Uvedl, že informoval členy

komise o

jednáních se starosty "tradičně spádových obcí" k problematice podílení se na financování
investičních nákladů spojených s docházkou žáků do berounských základních škol. Přednesl návrh
na výpočet částky investičních nákladů. Komise navrhla nárokovat částku ve smlouvách s okolními
obcemi k 30. 9. daného roku.

lna. Boldi vysvětlila, že tento termín odpovídá termínu, ke kterému školy určují počty žáků daného
školního roku a odevzdávají statistické výkazy.
Hlasování

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
Typ dokumentu: Usnesení
11.

Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

275/17/RM/2019 Informace o výhledu počtu žáků v

berounských základních a

mateřských školách - aktualizace
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. arch. Dana Vilhelmová
I. Rada města

bere na vědomí

informaci o výhledu počtu žáků v berounských základních a mateřských školách - aktualizace.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. v součinnosti s vedoucími odboru majetku a investic a odboru územního plánování a
regionálního rozvoje průběžně upravovat
a aktualizovat data pro potřebné navýšení
kapacit základních a mateřských škol.
Termín: 30. 9. 2019

K projednání bodu 11. programu byla přizvána lna. arch. Vilhelmová.

lna. Boldi předložila radě města informace o výhledu poftu žáků v berounských základních a
mateřských školách.

Uvedla, že

materiál byl aktualizován, a konstatovala, že

se naplňují

předpoklady z roku 2017. Připomněla skutečnost, že okolní obce s umístěním svých dětí do škol
spoléhajína město Beroun .
lna. arch. Vilhelmová podotkla, že výhled počtu žáků je odborným odhadem vývoje, který ovlivní i
další plánovaná bytová výstavba, rychlost její realizace, přihlášení nových obyvatel k trvalému
pobytu v Berouně apod.
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12.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

276/17/RM/2019 Úprava výše registračních poplatků Městské
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

knihovny Beroun

Bc. Michaela Skeříková
I. Rada města bere na vědomí

úpravu výše registračních poplatků v Městské

knihovně Beroun dle předloženého

návrhu s

účinností od l. 9. 2019.

Do jednánírady města se dostavila Bc. Skeříková, ředitelka Městské knihovny Beroun.
Bc. Škeříková předložila radě města návrh na úpravu registračních poplatků v městské knihovně.
Registrační poplatky je provozovatel knihovny oprávněn požadovat na úhradu nákladů
vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny. Součástí návrhu je
způsob výpoftu těchto nákladů. Městská knihovna také navrhuje snížit nebo úplně zrušit registrační
poplatek pro děti do 15 let a pro seniory nad 75 let.

Bc. Škeříková podotkla, že snížením poplatků se sníží i celkové roční výnosy knihovny. Zdůraznila
však, že knihovna bude po plánované rekonstrukci generovat zisk i z jiných zdrojů, např. pronájmy
sálů, tržby z kulturních a vzdělávacích akcí apod.
Mař. Tomčo k tomuto návrhu uvedl, že úpravou výše registračního poplatku pro děti
motivovat větší počet dětí k návštěvě knihovny.

chce

Do diskuze se zapojila Mgr. Chlumská. Vyjádřila svůj názor, že zrušení poplatku děti nemotivuje,
užitečnější je poplatek symbolický.
Mqr. Tomčo vysvětlil, že k návrhu na zrušení poplatku pro děti byl veden snahou zpřístupnit
knihovnu dětem, odstranit bariéry a deklarovat podporu města občanům i knihovně.
Z další diskuze vyplynul návrh snížit roční poplatek na 150 Kč, dětem od 7 - 15 let na 50 Kč a

dětem do 6 let, seniorům nad 75 let a držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP/P poplatek zrušit.

13.

Předkladatel: Bc. Michaela Skeříková

Hlasování

Zpracovatel: Bc. Michaela Skeříková
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

277/17/RM/2019Schválení Dodatku č. 2 Zřizovací listiny Městské knihovny Beroun
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Bc. Michaela Skeříková

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Městské knihovny Beroun s účinností od l. 7. 2019 v
předloženém znění.
Ředitelka Městské knihovny Beroun Bc. Skeříková předložila radě města ke schválení Dodatek č. 2
Zřizovací listiny Městské knihovny Beroun. Úprava se týká zrušení textu o poskytování regionálních

funkcí, které knihovna v důsledku krajské reorganizace již okolním knihovnám neposkytuje. Druhá
úprava vymezuje okruh dalších činností, jimiž chce knihovna rozšířit své pole působnosti.
Bc. Skeříková doplnila, že návrh dodatku byl konzultován s právním oddělením městského úřadu

is

živnostenským úřadem. Zdůraznila, že pro rozvoj nabídky poskytovaných služeb a hledání jiných
zdrojů příjmů je tato úprava nezbytná.
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Předkladatel:

Bc. Michaela Skeříková

Hlasování

Zpracovatel: Bc. Michaela Skeříková
Typ dokumentu: Usnesení
14.

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

Usnesení: Přijato

278/17/RM/2019 Závěrečný účet města

Beroun za rok 2018, Zpráva o výsledku

přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2018 a účetní závěrka města

Beroun

za rok 2018

I. Rada
l.
2.
3.

města doporučuje zastupitelstvu města
Schválit Závěrečný účet města
Beroun za rok 2018.
Souhlasit s celoročním hospodařením města Beroun, a to bez výhrad
Schválit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Beroun za účetní období roku

2018.
4. Schválit účetní závěrku města

II. Rada města

Beroun za rok 2018.

ukládá

l. Ing. Marcele Maršfkové, vedoucí finančního odboru
1. 1 zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání
zastupitelstva města.
Termín: 11. 6. 2019

K projednání bodu 14. programu se do jednání rady města dostavila lna. Maršíková, vedoucí
finančního odboru. Předložila

radě města

Závěrečný účet města

Beroun za rok 2018, zprávu o

výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2018 a účetní závěrku města Beroun za
rok 2018. Doplnila, že při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.

15.

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

Hlasováni

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

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

279/17/RM/2019 Zápis č. 3/2019 ze zasedání Komise životního prostředí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
RNDr. Jitka Ciroková
I. Rada města bere na vědomí

Zápis č. 3/2019 ze zasedáníKomise životního prostředí, konaného dne 15. května 2019.
Zápisem ze zasedání Komise životního prostředí provedla RNDr. Chalupová, která se zasedání
zúčastnila jako host.
Předkladatel:

16.

RNDr. Jitka Ciroková

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Jan Marek

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

280/17/RM/2019

Schválení výsledků ideové

urbanisticko-architektonické

soutěže

"Řešení Wagnerova náměstí, Beroun"
I. Rada města

bere na vědomí

Protokol o průběhu ideové urbanisticko-architektonickésoutěže "Řešení Wagnerova náměstí,
Beroun".
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II. Rada města rozhoduje
podle odst. 6. 9. 2. Soutěžních podmínek o vyloučení účastníka
ideové urbanistickoarchitektonické soutěže "Řešení Wagnerova náměstí, Beroun" Igora Siviceka, 29 rue děs
volontaires, 75015 PARIS, France, jehož soutěžní návrh č. 9 byl porotou vyřazen z posuzování
pro nesplnění Soutěžních podmínek závazně stanovených pro předložení textové části návrhu
v listinné podobě dle odst. 6. 1 písm. b) a 6. 3. 2 Soutěžních podmínek.
III. Rada města rozhoduje
podle odst. 9. 8. 2 Soutěžních podmínek a v souladu se stanoviskem soutěžní poroty o výběru
nejvhodnějších návrhů takto:

l. cena ve výši 100.000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 3 účastníků: Ing. arch.
Richard Ott, Ing. arch. Eliška Stoulilová a Ing. arch. Tereza Simečková, jehož autory
jsou Ing. arch. Richard Ott, Ing. arch. Eliška Stoulilová a Ing. arch. Tereza Simečková
2. cena ve výši 60.000,- Kč se uděluje soutěžnímu
návrhu č. l účastníka
Architektonický ateliér ARKÁDA, spol. s r. o., jehož autorem je Architektonický ateliér
ARKÁDA, spol. s r. o. (Ing. Richard Kaisr) a spolupracující osobou je Ing. arch. Martin Řehák
3. cena se neuděluje.
IV. Rada města souhlasí

s vyplacením náhrady výloh spojených s účastí v soutěži každému účastníkovi, který podal
úplný soutěžní návrh a nebyl odměněn ani vyloučen ze soutěže, a s přiznáním náhrady
výloh ve výši 10. 000,- Kč každému z těchto soutěžních návrhů:
návrhu č. 2 účastníka Ing. et Ing. Arch. Daniela Koláře
návrhu č. 4 účastníka ov architekti s. r. o.

návrhu č. 5 účastníka Ing. arch. Josefa Knotka
návrhu č. 6 účastníka gogolák + grasse, s. r. o.

návrhu č. 7 účastníka Ing. arch. Heleny Sváčkové Urbánkové a Ing. arch. Pavla Hanzala
návrhu č. 8 účastníka Casua, spol. s r. o.
návrhu č. 10 účastníka Sokoban studio s. r.o.
V. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajistit proplacení cen a náhrad výloh spojených s účastí v soutěži účastníkům
v souladu s odst. 9. 11 Soutěžních podmínek.

soutěže

Termín: 15. 7. 2019

2. Ing. arch. Daně Vilhelmové, vedoucí odboru územního plánovánía regionálníhorozvoje
2. l. zajistit ve spolupráci s oddělením komunikace a vnějších vztahů Kanceláře tajemníka
uspořádání výstavy soutěžních návrhů v souladu s odst. 9. 12 Soutěžních podmínek.
Termín: 30. 8. 2019

Do jednání rady města se dostavila lna. arch. Vilhelmová, vedoucí odboru územního plánování a
regionálníhorozvoje. Připomněla, že se souhlasem rady města byla vyhlášena ideová urbanistickoarchitektonická soutěž "Řešení Wagnerova náměstí, Beroun". Ve lhůtě bylo podáno 10 soutěžních
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návrhů, z nichž jeden byl vyloučen pro nesplnění všech
návrhy postoupily do druhého kola.

podmínek. Z 9 posuzovaných návrhů 4

lna. arch. Vilhelmová zdůraznila doporučení poroty zadavateli. Doplnila, že lze kombinovat řešení z
jednotlivých návrhů.
Mař. Fráňova upozornila na povinnost uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže
veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů.
RNDr. Chalupová požádala Ing. arch. Vilhelmovou o vytipování místa pro uspořádání výstavy.
lna. arch. Vilhelmová uvedla, že porotci ocenili práci Mgr. Fráňové na přípravě soutěže.
Předkladatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová
Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova
Typ dokumentu: Usnesení

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

Usnesení: Přijato

281/17/RM/2019 Zápis č. 1/2019 - Komise pro územní plán
I. Rada města

bere na vědomí

zápis č. 1/2019 z jednání komise pro územní plán konaného dne 7. 3. 2019
II. Rada města

doporučuje zastupitelstvu města

schválit pro období 2019 - 2022 Ing. Irenu Mastnou jako "určeného zastupitele" pro
spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Beroun při pořizování jeho změn a dalších
územně plánovacích dokumentaci
Zápisem z jednání Komise pro územní plán provedla lna. Mastná, předsedkyně komise.

Mimo jiné

byly projednány návrhy na změnu Územního plánu Beroun a územní studie.

18.

Předkladatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová

Hlasování

Zpracovatel: Zuzana Holečková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

282/17/RM/2019 Informace vedoucího Odboru dopravy a správních agend Městského
úřadu v Berouně

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Mgr. Miroslav Jerling
I. Rada města

bere na vědomí

informaci vedoucího Odboru dopravy a správních agend Městského úřadu
upřesněním místa zákazu vstupu na cyklostezku v Srbsku.

Beroun související s

K projednání bodu 18. programu se do jednání rady města dostavil lna. Jerling, vedoucí odboru
dopravy a správních agend.

lna. Jerling předložil radě města informace souvisejícís upřesněním místa vstupu na cyklostezku
do Srbska. Uvedl, že zastupitel města Mgr. Voldán navrhl, aby se upřesnilo místo zákazu vstupu na

cyklostezku a přesněji lokalizovalo místo nebezpečí padajících kamenů. V současné době je
cyklostezka uzavřena v úseku podél skal od potoku Kaček směrem k Srbsku na konec skalnatého
úseku. Odbor dopravy a správních agend nemůže sám posuzovat, kde je konkrétní místo a
hodnotit zda je ještě bezpečné či nikoliv. Místo nebo jeho část bude možno zpřístupnit až poté, co
bude k dispozici posudek od statika, z kterého bude zřejmé, že je možno provoz obnovit.

lna. Mišina dále uvedl, že úpravy skal jsou finančně náročné a čeká se na možnost využít nějakého
dotačního titulu.
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Předkladatel: Mgr. Miroslav Jerling
Zpracovatel: Mgr. Miroslav Jerling
Typ dokumentu: Usnesení
19.

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

Usnesení: Přijato

283/17/RM/2019 Prodej pozemku p.č. st. 55/6 v k. ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez

čp/če
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s prodejem pozemku p.č. st. 55/6 v k. ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če,
techn. vybavení a technologie TS z vlastnictví města Beroun do vlastnictví společnosti CEZ
Distribuce, a. s., IC: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
40502, za celkovou kupní cenu 535. 759, - Kč + platná sazba DPH a za náklady spojené
s prodejem.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení
zastupitelstva města.

podkladů k

tomuto

usnesení na jednání
Termín: 26. 6. 2019

Dále se k projednání bodů 19. až 26. do jednání rady města dostavila paní Dařinová, zástupkyně
vedoucího odboru majetku a investic.
Paní Dařinová uvedla, že město Beroun je vlastníkem pozemku v ulici Biňcká, jehož součástí je
trafostanice. Společnost CEZ Distribuce zaslala žádost o odprodej trafostanice včetně zařízení a
pozemku pod ní. Záměr města byl zveřejněn a nebyly k němu podány žádné nabídky ani vyjádření.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení
20.

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

Usnesení: Přijato

284/17/RM/2019 Pronájem pozemku p.č. 1985/116 v k. ú. Beroun.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

s pronájmem pozemku p.č. 1985/116 v k. ú. Beroun a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi
městem Beroun jako pronajímatelem a paní Z;;;|;;||;|?s S¥||i||;|::s ;|:;;::i bytem wwMí WWW W^

||1|1|1||||| illll jako nájemcem za cenu 20, - Kč/m /rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
dobou.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. Zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 17. 6. 2019
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Paní Dařinová, zástupkyně vedoucího

odboru majetku a investic, uvedla, že město

Beroun je

vlastníkem pozemku p.č. 1985/116 v úl. Pod Šibencem, Beroun - Závodí. Pozemek je z části
využíván na již stávající komunikaci a z části slouží jako jediný přístup na pozemek p.č. 1985/117

jiného vlastníka. Porada k majetku doporučila kontaktovat vlastníka pozemku p.č. 1985/117 a
dořešit s ním vlastnické vztahy. V katastru nemovitostí je však pozemek veden na nedostatečně

identifikovaného vlastníka. Tyto údaje byly předány do evidence Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, který by měl provést šetření k dohledání vlastníka. Po uplynutí 10 let
nevykonávání vlastnického práva k nemovitosti se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se
vlastnictvím státu.

Paní Dařinová dále uvedla, že odbor majetku a investic byl upozorněn na skutečnost, že

pozemek

p.č. 1985/116 užívá spoluvlastnice sousedního pozemku|||||||| |||||| i . Ta po projednání na
odboru majetku a investic projevila zájem o pronájem pozemku a podala žádost o pronájem.
Záměr města pronajmout pozemek p.č. 1985/116 byl zveřejněn a nebyly k němu podány žádné
nabídky ani vyjádření.
Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš Hlasováni

21.

Zpracovatel: Alena Dařinová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

285/17/RM/2019 Pronájem části pozemku p.č. st. 1949/2 v k. ú. Beroun.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

Rada města Beroun souhlasí s pronájmem id. 1/4 pozemku p.č. st. 1949/2 v k. ú. Beroun a
s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem

Beroun jako pronajímatelem a panem L|ii;;;i|i|

Z|§¥|||j| , bytem ;||;|;||;;i i||s|;|| ||||||| Beroun-Město jako nájemcem za cenu 744,- Kč/rok, na
dobu určitou - po dobu vlastnictví bytové jednotky ||||;|?|s |||||;||;| ;||;||:|||| WMSí. WĚM ^
s měsíční výpovědní dobou.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. Zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 17. 6. 2019

Paní Dařinová, zástupkyně vedoucího odboru majetku a investic, konstatovala, že město Beroun je
vlastníkem pozemku společného dvora u bytového domu v úl. Dobrovského, Beroun. V domě se

nachází čtyři bytové jednotky a město Beroun má s jednotlivými vlastníky bytů uzavřeny smlouvy o
nájmu pozemku na pronájem ideální 1/4 pozemku společného dvora. Nový majitel bytové jednotky
požádal o pronájem části pozemku. Záměr města

byl zveřejněn a nebyly k němu podány žádné

námitky ani vyjádření.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení
22.

Hlasování

Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

286/17/RM/2019 Pronájem částí pozemků p.č. 2705/1 a p.č. 2705/3 v k. ú. Beroun - NA
VYVĚŠENÍ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
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I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části pozemků p.č. 2705/1 a p.č. 2705/3
v k. ú. Beroun, za účelem využití jako zahrada, podle předloženého zákresu.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 3. 6. 2019

lna. Mišina informoval o žádosti o převod nájemní smlouvy k pozemku v lokalitě "Medrovna" na
nového majitele. Původní smlouva o dočasném užívání pozemku byla uzavřena dle § 397 a § 398,
které jsou v současné době již zrušeny. Vzhledem k tomu, že se jedná o převod nájmu na osobu
blízkou, navrhuje se uzavřít novou smlouvu podle nového občanského zákoníku č. 89/2012.
Porada k majetku doporučila souhlasit s převodem nájmu.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš Hlasování
Zpracovatel: Alena Daňnová
Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
23.

287/17/RM/2019 Pronájem částí pozemků p.č. 2452/1 a p.č. 1192/38 v k. ú. Beroun - NA
VYVĚŠENÍ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru města pronajmout části pozemků p.č. 2452/1 a p.č. 1192/38 v k. u.
Beroun, podle předloženého zákresu.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usneseníl.
Termín: 3. 6. 2019

lna. Mišina uvedl, že nový vlastník pozemku p.č. st. 2590/2, jehož součástí je stavba čp. 1303 (úl.
Mládeže), žádá o pronájem části pozemků p.č. 2452/1 a p.č. 1192/38 za účelem provozování
venkovní zahrádky k restauraci umístěné v čp. 1303. Uvedené části pozemků byly pronajaty
původnímu vlastníku nemovitosti čp. 1303 za účelem zřízení dětského hřiště a zahradní restaurace.
Porada k majetku doporučuje pozemek pronajmout novému vlastníku za stejných podmínek jako
původnímu nájemci.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení
24.

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

Usnesení: Přijato

288/17/RM/2019 Žádost o projednávání prodeje bytů Na Klášteře 10
I. Rada města

bere na vědomí

informace k domu Na Klášteře č. p. 10 a návrh dalšího postupu v souvislosti s prodejem bytů
ve vlastnictví města

v tomto domě.
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II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nesouhlasit s prodejem 12 bytových jednotek s k nim příslušejícími spoluvlastnickými podíly
na společných částech domu čp. 10 a pozemku p.č. st. 105/1 ve vlastnictví města Beroun v
domě na Klášteře č. p. 10, Beroun, za podmínek dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě o
převodu nemovitostí uzavřené dne 12. 1. 2010 se společností RINT Beroun spol. s r. o. a dle
návrhu znění kupní smlouvy předloženého společností RINT správa nemovitostí s. r. o.
III. Rada města

ukládá

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

1. 1. zajistit předložení žádosti společnosti RINT správa nemovitostí s. r. o. o prodej bytů Na
Klášteře 10 s příslušnými podklady zastupitelstvu města.
Termín: 26. 6. 2019
lna. Mišina uvedl, že společnost RINT správa nemovitostí podala žádost o zahájení projednávání

prodeje 12 bytových jednotek v domě Na Klášteře 10. Rada města uložila vedoucímu odboru
majetku a investic připravit ve spolupráci s právním oddělením

informace a poklady k dříve

uzavřeným smlouvám ohledně prodeje bytů.
Mgr. Fráňova předložila
radě města přehled
dosud uzavřených smluv a uvedla podrobnější
informace o dalších smlouvách a skutečnostech souvisejícíchs prodejem domu.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova
Typ dokumentu: Usnesení
25.

289/17/RM/2019 Smlouva

Hlasování
Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usneseni: Přijato

o vybudování veřejné

infrastrukturu ve vlastnictví města

infrastruktury a jejím připojení

na

- "Prodloužení ulice Palouček"

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s uzavřením Smlouvy o vybudování veřejné infrastruktury a jejím připojení na
infrastrukturu ve vlastnictví města

mezi městem

Beroun a manželi

Ing. Tfw^^ KÍMM ,

Ph. D., bytem :|!;;|i;;|||i; ;|||:||i||;| |||;|||;:| Nový Jáchymov a Ing. K:;;;:|;;t;:l| R;|i|;:i;:|;;; |:|Í, bytem !||||;i;

;|i^|;: ;;|ii;|;|| Beroun-Město, jako stavebníky stavby: "Prodloužení ulice Palouček",
v předloženém znění.
II. Rada města pověřuje
Ing. Miloslava Ureše, vedoucího odboru majetku a investic Městského úřadu

Beroun, po

schválení Smlouvy o vybudování veřejné infrastruktury a jejím připojení na infrastrukturu ve
vlastnictví města

mezi městem

Beroun a stavebníky stavby "Prodloužení ulice Palouček"

zastupitelstvem města, vyznačit souhlas města Beroun jako vlastníka dotčených pozemků
s navrhovaným stavebním záměrem stavby dopravní infrastruktury - stavebního objektu
komunikace a odstavné plochy na kontejnery tříděného
z 10/2018.
III. Rada města

odpadu na situačním výkresu C.2

ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace těchto usnesení
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Termín: 26. 6. 2019
Paní Dařinová, zástupkyně vedoucího odboru majetku a investic, informovala, že žadatelé v
souvislosti se záměrem na vybudování stavby "Prodloužení ulice Palouček k. u. Beroun" předložili
návrh Smlouvy o vybudování veřejné infrastruktury a jejím připojení na infrastrukturu ve vlastnictví
města. Stavbu nové dopravní infrastruktury komunikace, chodníku, veřejného osvětlení,

parkovacího pruhu a plochy pro kontejnery, včetně pozemků pod

nimi, převede žadatel

do

vlastnictví města.

Smlouva byla projednána všemi dotčenými odbory.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Jan Liehne
Typ dokumentu: Usnesení
26.

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

Usnesení: Přijato

290/17/RM/2019 Fyzická likvidace majetku města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš

a návrh majetku města

k prodeji

I. Rada města souhlasí

s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro
likvidaci majetku ze dne 15. 5. 2019 v pořizovacích cenách do 20 tisíc Kč. Celková pořizovací

hodnota likvidovaného majetku činí celkem 131. 686,50 Kč a zůstatková účetní cena je
3. 004,30 Kč.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání z
účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15. 5. 2019 v pořizovacích cenách
nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 933. 763, 22 Kč

a zůstatková účetní cena je 47.280,70 Kč.
III. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit prodej automobilu tovární značky Volkswagen
Transportér rok výroby 2007 příspěvkové organizaci 2. ZS a MS Preislerova a následné
odepsání z účetnictví města dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15. 5. 2019 za
obvyklou cenu.
IV. Rada města

bere na vědomí

zápis č. 3/2019, zjednáníKomise pro likvidaci majetku, konaného dne 15. 5. 2019.
V. Rada města ukládá

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

podkladů k tomuto

usnesení na jednání zastupitelstva města.
Termín: 26. 6. 2019

lna Mišina předložil radě města zápis z jednání Komise pro likvidaci majetku. Komise projednala
návrhy majetku města k likvidaci a návrh majetku města k prodeji.
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27.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Dominika Kulhánková

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

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

291/17/RM/2019 Rozhodnutí o výběru zhotovitele na akci "Stavební úpravy pro vedeni
chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidi)"
I. Rada města vybírá

k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek
v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidi)" účastníka zadávacího řízení společnost PSS
Bohemia, s. r. o., se sídlem Orebitská 66/6, Praha 3 - Zižkov 130 00, se sídlem, IC: 26451255,

s nabídkovou cenou 14.440.729,67- Kč bez DPH, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější.
II. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo se společností PSS Bohemia, s. r. o., se sídlem Orebitská 66/6,
Praha 3 - Zižkov 130 00, se sídlem, IC: 26451255, dle návrhu předloženého v zadávacím

řízení na veřejnou zakázku, za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka
a budou splněny podmínky stanovené zákonem č.

134/2016 Sb. o zadávání veřejných

zakázek. Cena díla je 14. 440. 729,67,- Kč bez DPH.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění těchto usnesení
Termín: 21. 6. 2019
K projednáni bodů 27. až 29. byla do jednání rady města přizvána
lna. Nová, zástupkyně
vedoucího odboru majetku a investic.
lna. Nová informovala o průběhu otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku

"Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidi).
Ve lhůtě byla podána jedna nabídka, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Proto je doporučeno vybrat k uzavření smlouvy na tuto veřejnou zakázku společnost PSS Bohemia
s. r. o. Praha 3.

Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Petr Chlad
Typ dokumentu: Usnesení
28.

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

Usnesení: Přijato

292/17/RM/2019 Uzavření dodatku č. l ke smlouvě o dílo "Přestavba komunitního centra
na mateřskou školu

Bezručova 928"

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

souhlasí

s uzavřením dodatku č.
zakázku "Přestavba

l ke smlouvě o

dílo číslo 3495/19 ze dne 23. 5. 2019 na veřejnou

komunitního centra na mateřskou školu

Bezručova

928" uzavřené

se

zhotovitelem ROYAL DIAMOND - stavební společnost s. r. o., Na Zavadilce 3/1936, Praha 6 -

Dejvice, 160 00 Praha, IC: 47122439, kterým se mění část smlouvy upravujícídobu plnění
a nahrazují se přílohy č. l ač. 3 smlouvy novými přílohami č. l ač. 3, v předloženém znění.
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II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajistit plnění tohoto usnesení.
Termín: 7. 6. 2019

lna. Nová, zástupkyně vedoucího odboru majetku a investic, připomněla, že na základě opětovně
vypsaného zadávacího řízení byl vybrán dodavatel veřejné zakázky "Přestavba komunitního centra
na mateřskou školu Bezručova 928". Z důvodu prodloužení zadávacího řízení na výše uvedenou
veřejnou zakázku nebylo možné práce na díle zahájit v původně dohodnutém
termínu.
Předloženým dodatkem č. l jsou upraveny termíny zahájenídoby plnění.
Na dotaz tajemníka úřadu lna. Chalupeckého odpověděla lna. Nová, že změna doby realizace
nebude mít vliv na poskytnutí dotace.

29.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Martin Kopřiva

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

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

293/17/RM/2019 Schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Rekultivace zeleně v
ulici Koněpruská - kruhový objezd"
I. Rada města schvaluje
předložené zadávací podmínky veřejné zakázky "Rekultivace zeleně v ulici Koněpruská kruhový objezd"
II. Rada města jmenuje

pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevíráníobálek s nabídkami a náhradníky členů této
komise, která bude současně plnit funkci hodnotfcí komise|i|i||ii;|| ii;|||Í;;;i|i||i:|i|;;i ;|;::|i;|:;;:::¥;:;;::

III. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usnesení
Termín: 15.6. 2018

lna. Nová, zástupkyně vedoucího odboru majetku a investic, předložila radě města k zadávací
podmínky veřejné zakázky "Rekultivace zeleně v ulici Koněpruská - kruhový objezd". Současně je
navrženo jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníků členů této komise,
která bude plnit funkci hodnotící komise. Ve vegetační části kruhového objezdu bude vybudováno
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kamenné koryto, výsadba půdopokryvných dřevin a travin, doplněných cibulovinami a výsadbou
stromů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 930 tis Kč.
Do diskuze se zapojily Mqr. Chocová a Inq. Mastná s připomínkou k ceně realizace, která je podle
jejich názoru příliš vysoká.
Mař. Tomčo vyjádřil názor, že se jedná o "vstup" do města a je dobře, že bude upraven. K ceně
však také vyjádřil připomínky.
Ing. Nová uvedla, že se jedná o cenu, která obsahuje i povýsadbovou péči, v případě stromů 5 let,
u ostatních rostlin 3 roky.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Mgr. Pavlína Poborská
Typ dokumentu: Usnesení
30.

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

294/17/RM/2019 Uzavření smlouvy o realizaci projektu sdílených jízdních elektrokol - EBIKE SHARING na území města Beroun
I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o realizaci projektu sdílených jízdních elektrokol E-BIKE SHARING na
území města Beroun mezi městem Beroun a společností nextbike Czech Republic s. r. o., se

sídlem Libušina 526/101, Chválkovice, Olomouc 779 00, IC: 07389108, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
Mgr. Dušanu Tomčovi, místostarostovi města Beroun
1. 1. zajistit plnění tohoto usnesení.
Termín: 15. 6. 2019
Místostarosta města

Mař. Tomčo předložil

radě města

smlouvu o realizaci projektu sdílených

elektrokol na území města Beroun mezi městem a společností nextbike Czech Republic. Město
Beroun zajistí umístění sedmi dobíječích stanic, náklady na jejich připojení na elektrickou energii a
náklady za odběr elektrické energie. Záměr města vypůjčit části pozemků na umístění dobíječích
stanic byl zveřejněn a nebyly k němu podány žádné připomínky.
Mař. Tomčo uvedl, že velký důraz byl kladen na 24hodinový servis. Doplnil, že spolu se starostou
obce Tetín měl možnost elektrokola vyzkoušet. Vyzkoušeli, že 15 minut dotovaného času stačí na
přejezd i z nejvzdálenějších stanic. Město Beroun chce tímto poskytnout možnost vyzkoušet tento
způsob dopravy po městě.

Mař. Tomčo dále uvedl, že stále probíhajíjednání o dalších podrobnostech provozu (např. možnost
odstavení elektrokol mimo dokovací stanice).
Předkladatel:

Mgr. Dušan Tomčo

Zpracovatel: Mgr. Dušan Tomčo
Typ dokumentu: Usnesení
31.

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

295/17/RM/2019 Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - Předžalobní upomínka
I. Rada města bere na vědomí

informaci, že na základě písemné výzvy k vydání bezdůvodného obohacení - za neoprávněné
užívání částí pozemků par.č. 732/2 a par.č. 735/1 zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Středočeský

kraj, Katastrální pracoviště Beroun,

na LV č. 3481 pro k. ú. a obec Beroun, za

období od 29. 6. 2016 do 31. 12. 2018 ve výši 22.843,-Kč, zaslané městu Beroun právní
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zástupkyní K;|||||||j ||| S;||||||, bytem |||||||| i||;||| Beroun, byla dne 27. 5. 2019 poukázána
finanční částka ve výši 22. 843, -Kč na účet K:;;;;¥:ÍÍ^:!;::;Í;^ Sy^w .

Tajemník úřadu lna, Chalupecký předložil radě města informaci o výzvě k vydání bezdůvodného
obohacení. Rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 19. 12. 2014 byla městu Beroun

uložena povinnost vyklidit pozemky ve vlastnictví pana Š|i||

a zaplatit částku odpovídající

bezdůvodnému obohacení za jejich užívání, Dále uvedl, že finanční částka byla finančním odborem
odeslána ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Mgr. Daria Hrabárová
Typ dokumentu: Usnesení
32.

Hlasování
Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usneseni: Přijato

296/17/RM/2019 Zápis z jednání Osadního výboru Zdejcina dne 28.4. 2019
I. Rada města

bere na vědomí

zápis z jednání Osadního výboru Zdejcina, konaného dne 28.4. 2019.
Starostka RNDr. Chalupová provedla zápisem z jednání Osadního výboru Zdejcina. Informovala o

žádosti osadního výboru využívat volební místnost v budově bývalého obecního výboru pro účely
veřejných zasedání osadního výboru.

33.

Předkladatel:

Hlasování

Zpracovatel: Hana Tučkova

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

297/17/RM/2019 Rezignace člena Komise životního prostředí
I. Rada města bere na vědomí

rezignaci pana Jaroslava Tarczala na členství v Komisi životního prostředí.
Starostka RNDr. Chalupová informovala o doručení rezignace pana Jaroslava Tarczala na členství v
Komisi životního prostředí.
Rada města vzala rezignaci na vědomí.

34.

Předkladatel:

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Rflzné - dotazy, připomínky, podněty, informace

V bodě Různé starostka RNDr. Chalupová informovala radní o chystané kulturní akci Průvod vévody
Štěpána II. Bavorského, která se bude konat v sobotu l. 6. 2019. Ve stejný den se město Beroun
stane jednou ze zastávek charitativního projektu "Na kole dětem" pana Zimovčáka na podporu
onkologicky nemocných dětí.
Dále upozornila na termín pracovní schůzky koalice dne 19. 6. 2019 a termín konání semináře o
konceptu Smart City dne 11. 6. 2019.

lna. Mišina nastínil vizi umístění automatického samoobslužného skladovacího systému pro kola

Bike-tower v blízkosti autobusového a vlakového nádraží, které by nahradilo úschovnu kol na
nádraží CD, za předpokladu možnosti využití dotace.
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lna. Chalupecký navrhl změnu termínu jednání rady města z původního 9. 10. 2019 na pondělí 7.
10. 2019. Původní termín koliduje se výjezdním zasedáním MAP, kterého se zúčastňují i zástupci
vedení města a někteří radní. Radní se změnou termínu souhlasili.

Dále lna. Chalupecký informoval o termínu školení GDPR, kterého se radní zúčastní dne 12. 6.

2019 od 13. 30 hodin.
RNDr. Chalupová informovala, že Domov seniorů Hostomice - Zátor si dne 12. 6. 2019 připomíná
60 let od svého založení. Této akce se zúčastní Mgr. Tomčo jako zástupce města Beroun.
Mař. Tomčo informoval o semináři o sv. Ludmile v Senátu, kterého se spolu s Ing. Boldi, vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit, zúčastnil. Cílem semináře bylo přiblížit projekt senátorům.
Zájem o tento projekt roste, již teď má vysoký kredit.

lna. Mastná uvedla, že byla požádána zástupcem turistického oddílu Trilobit o pomoc při shánění
klubovny pro tento oddíl. Požádala radní o možné tipy.

Mgr. Chocová se omluvila a opustila jednání rady města v 18. 05 hod.

lna. Mišina uvedl, že město Beroun má možnost získánípozemku v lokalitě Na Ovčíně.
lna. Chalupecký seznámil se stanoviskem Porady k majetku, že město
financováníby bylo nutno projednat v úpravě rozpočtu v záři 2019.
Rada města stanovisko Porady k majetku podporuje.

o pozemek zájem má. Jeho

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
35.

Závěr

Starostka RNDr. Chalupová ukončila schůzi rady města
18. 20 hod.

pro projednání všech bodů programu v

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ing. Michal Mišina

RNDr. Soňa Chalupová

místostarosta

starostka

Zapisovatelé:

Stránka 19z 20

Leona Pinkasová
zapisovatelka

Ověřovatelé:

Mgr. Eva Chlumská
radní
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