Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 81. schůze Rady města Beroun,
která se konala dne 15. 11. 2021

od 13:30 hodin v místnosti rady města

Přítomni: RNDr. Soňa Chalupová, Mgr. Ivan Kus, Ing. Michal Mišina, Mgr. Dušan Tomčo
Omluveni: Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Olga Chocová, Ing. Irena Mastná
Pracovníci městského úřadu: Mgr. Ildikó Fráňova
Tajemník: Ing. Jiří Chalupecký
Jméno zapisovatele: Leona Pinkasová
Ověřovatel: Mgr. Dušan Tomčo

l. Připomínky k zápisu z minulé schůze Rady města

Beroun

Diskuze:

Schůzi rady města zahájila v 13, 30 hodin a jednání řídila starostka RNDr. Chalupová.
Omluvila nepřítomné Mgr. Chocovou, Mgr. Chlumskou a Ing. Mastnou. Konstatovala, že rada města
je usnášeníschopná.
Ověřovatelem byl určen Mgr. Tomčo.

2, Program schůze rady města
Diskuze:

Navržený program schůze rady města byl schválen.
usnesením č. 429/81/RM/2021
Rada města schvaluje

program schůze rady města konané dne 15. 11. 2021.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

3. Schválení zadávacích podmínek: MS Pod Homolkou - stavební úpravy objektu
Vrchlického 63
Diskuze:

Dojednání rady města se dostavila vedoucí odboru majetku a investic Ing. Nová. Předložila radě

města k projednání zadávací podmínky veřejné zakázky "MS Pod Homolkou - stavební úpravy
objektu Vrchlického 63" a návrh na jmenování komise pro otevíráníobálek.

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo sestavil
administrátor - společnost ACCON, se kterou město Beroun spolupracuje.

Ing. Nová doplnila, že předpokládaný termín zahájeníje stanoven na 3. l. 2022. Realizační práce by
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měly trvat 9 měsíců.
Mgr. Tomčo se dotázal na lhůtu vyklizení staveniště. Ing. Nová uvedla, že realizační firma má dle

návrhu smlouvy 30 dní na vyklizení staveniště a zplanýrování zahrady. Z této době se bude ve
vnitřních prostorách školky zařizovat nábytek apod.
Mgr. Kus se dotázal, zda předpokládaná hodnota zakázky odpovídá.
lna. Nová uvedla, že částka 35 mil Kč vychází z rozpočtu stavby.
usnesením č. 430/81/RM/2021
I. Rada města schvaluje

předložené zadávací podmínky zakázky "Beroun MS Pod Homolkou - stavební úpravy objektu
Vrchlického 63"

II. Rada města jmenuje

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

III. Rada města ukládá

Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

4. Schválení zadávacích podmínek: Prostranství před Hvězdou
Diskuze: Ing. Nová předložila radě města zadávací podmínky veřejné zakázky "Beroun, Prostranství
před Hvězdou" a návrh na jmenování komise pro otevíráníobálek.
RNDr. Chalupová připomněla, že město Beroun požádá o dotace na tuto stavbu.
Ing. Mišina doplnil, že dotace by mohla činit až 85 % nákladů, což je velmi významná částka.
Mgr. Tomčo se dotázal na harmonogram prací. Ing. Nová uvedla, že ten vypracuje zhotovitel.
usnesením č. 431/81/RM/2021

I. Rada města schvaluje

předložené zadávací podmínky zakázky "Beroun, prostranství před Hvězdou"
II. Rada města jmenuje

pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této

komise,

která bude současně plnit funkci hodnotící komise,
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III. Rada města ukládá

Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení

Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

5. Různé

Diskuze: RNDr. Chalupová pozvala přítomné na vzpomínku na Den boje za svobodu a demokracii,
která se bude konat dne 16. 11. 2021.
6. Závěr
Diskuze:

Starostka RNDr. Chalupová poděkovala přítomným, že
mimořádném

se zúčastnili jednání rady města v

termínu.

Schůze rady města byla ukončena v 13:50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne:

RNDr. Soňa Chalupová

Ing. Michal Mišina

starostka

mistostarosta

Ověřovatel:

Zapisovatel:

Mgr. Dušan Tomčo

Leona Pinkasová

radní

zapisovatelka
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