Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 75. schůze Rady města

Beroun,

která se konala dne 8. 9. 2021
od 14:00 hodin v místnosti rady města
Mgr. Ildikó Fráňova, právník
RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Přítomni:

Mgr. Eva Chlumská, radní
Mgr. Olga Chocová, radní

Mgr. Ivan Kus, radní
Ing. Irena Mastná, radní
Ing. Michal Mišina, místostarosta
Leona Pinkasová, zapisovatelka
Mgr. Dušan

Tomčo,

místostarosta

Ing. arch. Dana Vilhelmová, zástupce tajemníka
Omluveni:

Ing. Jiří Chalupecký, tajemník

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedající:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ověřovatelé:

Mgr. Dušan

Tomčo,

místostarosta

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

l.

Zahájeni

Schůzi rady města zahájil ve 14,00 hodin a jednání řídil místostarosta lna. Mišina. Omluvil
nepřítomnou starostku RNDr. Chalupovou, která se z pracovních důvodů dostaví do jednání rady
města později.

lna. Mišina omluvil nepřítomného tajemníka úřadu Ing. Chalupeckého a přivítal jeho zástupkyni
Ing. arch. Vilhelmovou.
Ověřovatelem byl stanoven Mgr. Tomčo.

lna. Mišina připomněl

termín konání zasedání zastupitelstva města, který je stanoven na 22. 9.

2021. Příští jednání rady města se bude konat dne 29. 9. 2021.

Mgr. Kus avizoval svůj odchod z jednánírady města v 16,45 hodin.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
2.

Připomínky k zápisu z 74. zasedání Rady města
K zápisu z minulé schůze rady města nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
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Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

327/75/RM/2021 Program schůze rady města
I. Rada města schvaluje
program schůze rady města konané dne 8. 9. 2021.

Ino. Mišina upozornil na volný návrh Zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace na akci "GrandPrix
Beroun - SESSION", který přítomní obdrželi na své jednací stoly před zahájením jednání. Navrhl
projednat tento návrh jako bod 17 programu jednání.
Dále přítomní obdrželi doplňující informace k bodu 12 programu.
lna. Mišina informoval, že avizovaný volný návrh Veřejná zakázka "11/605 a III/2365 Beroun,

rekonstrukce silnic" nemohl být odborem majetku a investic zpracován kvůli chybě v doporučeném
návrhu smlouvy.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Leona Pinkasová
Typ dokumentu: Usneseni

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

Usnesení: Přijato

Informace o plnění usnesení

Rada města vzala na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady města.
Mař. Kus se dotázal na další postup převodu pozemku Na Ptáku, kde se nachází pomezní kříž.

lna. Mišina uvedl, že stále platí dohoda s majitelkou pozemku, že pozemek bude převeden na
město Beroun.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
328/75/RM/2021 Přísedící Okresního soudu v Berouně
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Bc. Kamil Choc, Věra Musilová
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
přijmout toto usnesení:

l. Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s navržením paní V;;;;;!:;:?; M|;;;|;;;i;t|, nar. i|;;ii|?;||||; :?;;|;::;;;;:K;
||Ít;:i||!, trvale bytem: Beroun, ;;;?;||;|;;| i|||||||i ii:||;;:||i:| !|||:||:!:||, do funkce přísedfcí Okresního
soudu v Berouně.

2. Zastupitelstvo města Beroun ukládá starostce města požádat jménem zastupitelstva města,
v souladu s § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a
o změně některých zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
předsedkyni Okresního soudu v Berouně o vyjádření k navržené kandidátce.
3. Zastupitelstvo města Beroun pověřuje starostku města, aby požádala Ministerstvo vnitra o
vydání osvědčení podle § 6 odst. l písm. a) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
ČR, ve znění pozdějších předpisů, pro navrženou kandidátku.

Do jednánírady města se dostavil Bc. Choc, vedoucí správního odboru a živnostenského úřadu.
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lc. Choc informoval, že

Okresní soud v Berouně požádal

starostku města

Beroun, aby

astupitelstvo města projednalo kandidaturu paníV|| M||||| na funkci přísedící Okresního soudu
Berouně.

^ístostarosta lna. Mišina přivítal na jednánírady města paní M;;|||;;| |i;.

3c. Choc uvedl, že paní M||||| sama projevila zájem o funkci přísedící u okresního soudu.

/ysvětlil, že volba přísedících se řídí zákonem o soudech a soudcích. Kandidáty volí zastupitelstvo
příslušného města.

Zastupitelstvo města si vyžádá osvědčení, kterým se stanoví některé další

)ředpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech.

Na dotaz lna. Mišinv odpověděla paní Mpi:;::;:;, že již funkci přísedícího soudu vykonávala ve svém
bývalém bydlišti. Ráda by byla i nadále veřejné prospěšná a činná.

6.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová

Hlasováni

Zpracovatel: Bc. Kamil Choc

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

Fyp dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

329/75/RM/2021 Přísedící Okresního soudu v Beroune
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Bc. Kamil Choc, Jiřina Merglová

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
přijmout toto usneseni:

l. Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s navržením paníJ|||||; M|||||;||;, nar. ww^ swííM
illllill , trvale bytem: Beroun, |||;|l|| 1||||| 1||||| ||||||1| IIÍIÍI II , do funkce přísedící
Okresního soudu v Berouně.

2. Zastupitelstvo města Beroun ukládá starostce města požádat jménem zastupitelstva města,

v souladu s § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a
o změně někter/ch zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
předsedkyni Okresního soudu v Berouně o vyjádření k navržené kandidátce.

Bc. Choc uvedl, že Městský úřad Beroun obdržel žádost paní J||||| M|;|||j||; o projednání její
kandidatur/ do funkce přísedící Okresního soudu v Beroune.
Do jednání rady města se dostavila paní J||;;|;;| Mi;i;;:i;;;;;;:;:;;;;:;.

Paní_MlÍÍÍ_uvedla, že v letošním roce složila státní zkoušku v bakalářském studiu v oboru

Veřejná správa, právníspecializace. Ve studiu dále pokračuje v magisterském programu Evropská
studia a veřejná správa.

Na dotaz Mgr.Tomča uvedla, že od funkce přísedícího očekává, že si rozšm právní povědomí a
bude moci zprostředkovat soudu laický pohled.

Bc. Choc doplnil, že obě kandidátky budou přizvány na zasedánízastupitelstva města.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová

Hlasováni

Zpracovatel: Bc. Kamil Choc

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

330/75/RM/2021 Smlouvy na užívání prostor pro volební místnosti - volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR 2021
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Bc. Kamil Choc

I. Rada města svěřuje

Stránka 3 z 20

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů, starostce města pravomoc rozhodovat o uzavření příslušných smluv za město
Beroun na užívání prostor, které budou sloužit jako volební místnosti při

volbách do

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října
2021.

Bc. Choc připomněl, že Městský úřad Beroun zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební
komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9.
10. 2021. K zajištění průběhu hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech, jejichž vlastníkem
je Středočeský

kraj, je třeba nově uzavřít

se Středočeským

krajem smlouvy na užívání prostor.

Středočeský kraj je již nebude půjčovat bezplatně jako při předchozích volbách. Náklady budou

hrazeny z účelové dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR na úhradu výdajů vzniklých v
souvislosti s konáním voleb. Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj smlouvy teprve připravuje,

navrhuje odbor svěřit pravomoc o jejich uzavření za město Beroun starostce města.
Předkladatel: Bc. Kamil Choc

Hlasování

Zpracovatel: Bc. Kamil Choc
Typ dokumentu: Usnesení

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

331/75/RM/2021 Přijetí dotace Městské kulturní centrum Beroun
I. Rada města schvaluje
přijetí poskytnuté dotace z Programu na podporu informačních center Středočeského kraje
pro rok 2021 pro Městské kulturní centrum Beroun, se sídlem Holandská 118, Beroun -

Centrum, 266 Ol Beroun, IČ: 00335371, ve výši 78 300,- Kč na digitalizaci a modernizaci IC a
30 600,- Kč na vybudování doprovodní infrastruktury.
K projednání bodů 8 až 17 programu jednání rady města se dostavila lna. Boldi, vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit.
Uvedla, že Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo poskytnutí dotace z Programu na podporu
informačních center Středočeského kraje pro rok 2021 Městskému kulturnímu centru Beroun ve
výši 78 300 Kč na digitalizaci a modernizaci informačního centra a 30 600 Kč na vybudování
doprovodné infrastruktury.
Mař. Tomčo upřesnil, že k přípravě smlouvy je třeba doložit schválení rady města k přijetí dotace.
Kvitoval úspěšnou snahu MKC o získávánídotací.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Kateřina Masopustova
Typ dokumentu: Usnesení

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

Usnesení: Přijato

332/75/RM/2021 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy
Homolkou 1601, Beroun, IC: 00498653

Pod

I. Rada města vyhlašuje
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Pod Homolkou 1601,
Beroun, se sídlem Pod Homolkou 1601, 266 Ol Beroun, IC: 00498653, dle předloženého
návrhu.

II. Rada města jmenuje
na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun, se sídlem
Pod Homolkou 1601, 266 Ol Beroun, IC: 00498653, paní Jitku Marešovou, narozenou dne

1111111: li;, bytem 1111111111||||||: ||||||i Králův Dvůr, Počaply, a to s účinností od 13. 9. 2021 do
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doby jmenování nového ředitele dle odst. 2 § 166 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, |
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

III. Rada města ukládá

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

1. 1.zajistit zveřejnění textu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele

Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun, se sídlem Pod Homolkou 1601, 266 Ol
Beroun, IČ: 00498653, dle předloženého návrhu na úřední desce MěU Beroun.

Termín: 13. 9. 2021

l IV. Rada města

ukládá

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

1. 1. předložit radě města

návrh na jmenování členů konkursní

komise pro

obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy Pod Homolkou 1601,

Beroun, se sídlem Pod Homolkou 1601, 266 Ol Beroun, IC: 00498653.
Termín: 29. 9. 2021
Iv. Rada města

ukládá

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

1. 1. zajistit realizaci konkursního řízení v souladu s vyhláškou č.

54/2005 Sb o

náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších
předpisů.

Termín: 13. 9. 2021
l VI. Rada města ukládá

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

1. 1. připravit jmenování Jitky Marešové, bytem Í|||| Í||||| 1|||| Králův Dvůr, Počaply,

na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun; se
sídlem: Pod Homolkou 1601, 266 Ol Beroun, IC: 00498653.
Termín: 13. 9. 2021

Odbor školství a volnočasových aktivit předložil radě města návrh znění pro vyhlášení konkursního
řízení na místo ředitele Mateřské školy Pod Homolkou. V současné době zajišťuje činnosti ředitelky

školy zástupkyně ředitelky paníJitka Marešová. Odbor doporučuje jmenovat ji ředitelkou mateřské
školy, a to do doby nástupu nového ředitele, který vzejde z konkursního řízení.

lMístostarostové lna. Mišina a Mař. Tomčo ocenili aktivní přístup paní Marešové, její pracovitost a
zodpovědnost.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi

10.

Hlasováni

Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

333/75/RM/2021 Návrh na přeřazení ředitelek mateřských škol do vyšší platové třídy
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I. Rada města

souhlasí

s přeřazením

pracovní pozice ředitel/ka

mateřské školy

u mateřských škol zřizovaných

městem Beroun do skupiny prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně do skupiny 1.01. 12.
Koordinační, projektový a programový pracovník, a tím k přeřazení do vyšší platové třídy dle
předloženého návrhu, a to s účinností od l. 9. 2021.
II. Rada města

ukládá

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

mateřských škol zřizovaných městem

Beroun o změně platové

třídy a zajistit předání nových platových výměrů.
Termín: 15. 9. 2021
Odbor školství a volnočasových aktivit předložil

mateřských škol zřizovaných městem

radě města

návrh na změnu

zařazení ředitelek

Beroun z 10. platové třídy do 11. platové třídy.

Mař. Tomčo připomněl, že
rada města již v minulosti projednávala žádost ředitelek mateřských škol
o přeřazení do vyšší platové třídy. Na základě doporučujícího výkladu ministerstva školství nebyla
žádost ředitelek schválena.

Opačné stanovisko k dané problematice vydalo ministersfri/o práce a sociálních věcí. K
metodickému výkladu MSMT vyšla v lednu 2021 zpráva o šetření veřejného ochránce práv, kde
žádá MSMT o zajištění nápravy.
lna. Boldi uvedla, že odbor školství a volnočasových aktivit na základě uvedených

argumentů doporučuje přeřadit ředitelky mateřských škol do 11. platové třídy. Finanční prostředky
na platy zaměstnanců školy jsou hrazeny ze státního rozpočtu, městu Beroun neplynou ze
schválení změny žádné finanční závazky.

Do diskuze se přihlásil Mař. Kus, který upozornil na to, že stanovisko veřejného ochránce má pouze
doporučující charakter. Dotázal se na stanovisko MSMT.

lna. Boldi uvedla, že názor MSMT není v rozporu se stanoviskem veřejného ochránce.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
Typ dokumentu: Usnesení
11.

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

334/75/RM/2021 Žádost o schválení výjimek z počtu žáků ve třídách
2021/2022
I. Rada města

pro školní rok

povoluje výjimku

z poftu žáků ve školním roce 2021/2022 pro 2. základní školu a mateřskou školu, Beroun,
Preislerova 1335, IC: 47515775, se sídlem: Preislerova 1335, 266 Ol Beroun, v předloženém
zněni.

2. základní škola a mateřská škola Beroun požádala o schválenívýjimek z počtu žáků ve 4. třídách
základní školy. Vyšší počet žáků nebude mít vliv na kvalitu vzdělávací činnosti a budou splněny
podmínky bezpečnosti.

Mař. Tomčo doplnil, že výjimka se týká děti s trvalým pobytem v Berouně. V této souvislosti

informoval, že stále probíhajíjednání s okolními obcemi a chystá se jednání na Krajském úřadě
Středočeského kraje.

Mař. Chlumská vyjádřila názor, že tzv. "školskou turistiku" by omezila povinnost uvádět na žádost

bydliště rodiče místo bydliště dítěte. Navrhla iniciovat tuto změnu. Dalším problémem jsou děti
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:izinců, které musejí do 10 dnů přihlásit děti k povinné školní docházce, ale děti se ještě nedomluví
:esky.

na. Mastná navrhla iniciovat požadavek maximálního počtu žáků na

l. stupni základních škol na

'5.

Aar. Chocová uvedla, že soukromé školy mají maximálně 15 dětí ve třídách l. stupně, což má

samozřejmě kladný

vliv na práci s dětmi. Bylo by vhodné iniciovat tento návrh přes poslance z

lašeho regionu.

Mqr. Tomce konstatoval, že problém s kapacitou škol je v celém Středočeském kraji. Kraj se touto
)roblematikou bude muset zabývat.

Aar. Kus poznamenal, že je to otázka financí a investic. Není možné schválit legislativu, na kterou
není dostatek financi.

12.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasováni

Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

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

Fyp dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

335/75/RM/2021 Žádost - odmítnutí aplikace mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR
I. Rada města

bere na vědomi

předloženou žádost 1||Í|| M|||| V|||||||| || C||||:|||| a dalšfch zákonných zástupců
dětí navštěvujících školy zřizované městem
Beroun o odmítnutí aplikace mimořádného
opatření Ministersfr/a zdravotnictví ČR účinného od l. 9. 2021 č. j. : MZDR 14600/202119/MIN/KAN ze dne 20. 8. 2021 v praxi a konstatuje, že nařízení protiepidemického opatřeni,

ani povolování výjimek z jeho dodržování, či přebírání jakékoliv odpovědnosti za jeho
dodržování, nepatří do kompetence města jako zřizovatele školy. Zároveň konstatuje,
že pokud by ředitel školy porušoval mimořádná opatření nebo umožňoval jejich porušováni ve

škole, mohlo by jíto závažné porušení nebo neplnění právních povinnostívyplývajících z jeho
činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele.

Radě města byla předložena žádost
městem

zákonných zástupců dětí navštěvujících školy zřizované

Beroun ve věci odmítnutí aplikace mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Opatření se týká testování žáků v prvních dvou týdnech školního roku.
lna. Boldi uvedla, že dle právního rozboru MŠMT k této žádosti jsou případná vyjádření zřizovatele

bezpředmětná. A pokud by ředitel školy porušoval mimořádná opatření, mohlo by jít o závažné
porušení jeho právní povinnosti.

Místostarosta lna. Mišina doplnil, že byl přítomen slavnostnímu zahájení školního roku na základní

škole Wagnerovo náměstí. Při této příležitosti byla ředitelce školy předána uvedená žádost.
Současně jí bylo vyhrožováno, že dodržováním opatření ministerstva porušuje zákony, u nichž je
trest odnětí svobody. lna. Mišina vyslovil ředitelce školy

naprostou podporu ze strany města a

kritizoval nátlak na ni.

Mař. Tomčo připomněl, že

to není první případ nátlaku na vedení škol z důvodu dodržování

opatření proti šíření covid-19. Vyjádřil přesvědčení, že

rozhodnutí ministerstva je nutn<

respektovat.

Mař. Chlumská poděkovala odboru školství a volnočasových aktivit za informace, které školen
pomohou při nepříjemných jednání.

lna. Mastná upozornila, že ředitelé škol jsou v "první linii". Zdůraznila, že podpora města musí by
jasná a zřetelná.

Členové rady města konstatovali, že ředitele škol

plně podporují.
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Starostka RNDr. Chalupová se dostavila do jednání rady města v 15,00 hodin.
Dále přítomno 7 členů rady města.
Předkladatel: Ing, Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
Typ dokumentu: Usnesení
13.

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

Usnesení: Přijato

336/75/RM/2021 Dotační program "Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě
Beroun v roce 2022"
I. Rada města bere na vědomí

zápis č. 3/2021 ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun ze dne
30. 8. 2021.
II. Rada města schvaluje
dotační program "Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun
předloženém znění.

v roce 2022" v

III. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit uveřejnění dotačního programu "Poskytování dotací na kulturní činnost ve
městě Beroun v roce 2022" na úřední desce Městského úřadu Beroun a uveřejnění
formuláře žádosti o dotaci na webových stránkách města Beroun.
Termín: 30. 9. 2021

Ing. Boldi předložila radě města dotační program "Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě
Beroun v roce 2022". Dotační program je v souladu s Obecnými zásadami pro poskytování dotací z
rozpočtu města.

Mař. Tomčo doplnil, že dotační program projednala Komise pro kulturu a kulturní dotace. Komise
současně doporučila při přípravě rozpoftu města
na rok 2022 navýšit položku "Dotace na kulturní

činnost" z 1,5 mil Kč na 1,6 mil Kč. Návrh zdůvodnila rostoucími cenami nákladových položek.
Na dotaz Mař. Kuse uvedla lna. Boldi, že odbor zjistí informace o Klubu Metro od příjemce dotace.
Tento požadavek vyplynul z diskuze Komise pro kulturu.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Beranová
Typ dokumentu: Usnesení
14.

Hlasování

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

337/75/RM/2021 Návrhy na udělení čestných poct města Beroun
I. Rada města souhlasí
s udělením Ceny města Beroun:

l. paní Věře Bočkové za dlouholetou obětavou činnost v čele Klubu důchodců Beroun,
který pod jejím vedením umožňuje starším obyvatelům města aktivní společensko kulturní vyžití.
2. panu Rudolfu Kadeřábkovi,

in memoriam,

za jeho úspěšnou

dlouholetou

literární

činnost, ve které oslavoval své město Beroun a jeho významné či jinak zajímavé
obyvatele.
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a Čestného občanství města Beroun:

l. Prof. Václavu Talichovi, in memoriam, za povznesení českého hudebního interpretačnfho
umění na světovou úroveň, za pevné morální životní postoje a za vřelý vztah ke svému
druhému domovu - městu
II. Rada města

Beroun.

bere na vědomí

zápis z jednánípracovnískupiny Letopiseckékomise konané dne 23. 8. 2021.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
udělit Ceny města Beroun:

l. paní Věře Bočkové za dlouholetou obětavou činnost v čele Klubu důchodců Beroun,
který pod jejím vedením umožňuje starším obyvatelům města aktivní společensko kulturní vyžití.

2. panu Rudolfu Kadeřábkovi, in memoriam, za jeho úspěšnou dlouholetou literární
činnost, ve které oslavoval své město Beroun a jeho významné či jinak zajímavé
obyvatele.

a udělit Čestné občanství města Beroun:

l. Prof. Václavu Talichovi, in memoriam, za povznesení českého hudebního interpretačního
umění na světovou úroveň, za pevné morální životní postoje a za vřelý vztah ke svému
druhému domovu - městu

Beroun.

Radě města byly předloženy návrhy na udělení čestných poct města Beroun. Celkem bylo podáno 6
nominací na Cenu města Beroun a l návrh na udělení Čestného občanství města.

Mař. Kus, předseda pracovní skupiny - letopisecká komise, uvedl, že komise návrhy objektivně
posoudila. Postupně projednala doručené návrhy a následně proběhlo hlasováni.

15.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Simona Boldi

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

338/75/RM/2021 Žádost o poskytnutí záštity města Beroun nad Dárcovskou výzvou pro
komunitní park Na Paloučku
I. Rada města

souhlasí

s poskytnutím záštity města Beroun nad Dárcovskou výzvou pro komunitní park Na Paloučku,
jejímž pořadatelem je Berounská zeleň z. s., IČ: 08172480, se sídlem Smetanova 242/16,
Beroun-Závodí, 266 Ol Beroun.

II. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit předání záštity nad uvedenou akcí.
Termín: 15. 9. 2021
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RNDr. Chalupová uvedla, že Berounská zeleň z. s. podala žádost o poskytnutí záštity města Beroun
na Dárcovskou výzvou pro komunitní park Na Paloučku, kterou pořádá společně s nadací VIA.
Získané finanční prostředky byly již využity na výsadbu stromů, ohniště a osvětové aktivity.
Záměrem spolku je aktivity dále rozšířit.

16.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Beranová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

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

339/75/RM/2021 Informace o revitalizaci naučné stezky Po stopách českých králů
I. Rada města bere na vědomí

informaci o revitalizaci naučné stezky Po stopách českých králů.
Mař. Tomčo uvedl, že naučná stezka Po stopách českých králů byla vytvořena v roce 2010. Na
trase Srbsko - Beroun - Králův Dvůr bylo umístěno celkem 10 panelů. Tyto panely jsou již

poničeny. V současné době probíhá revitalizace této naučné stezky. Původní texty a fotografie byly
aktualizovány a podoba panelů je v jednotném vizuálním stylu destinační agentury Berounsko. Dva
nové panely budou umístěny na území města Beroun. Záměr byl projednán na Poradě k majetku.
Na projektu spolupracuje obec Srbsko a město Králův Dvůr, kde bude stezka také rozšířena o 2
panely.
lna. Mastná upozornila na špatný stav asfaltového povrchu na cyklostezce.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi

17.

Hlasování

Zpracovatel: Bc. Eliška Švandová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

340/75/RM/2021 Zpětvzetí žádosti

o poskytnutí dotace na akci "GrandPrix Beroun -

SESSION"
I. Rada města

ruší

usnesení č. 312/74/RM/2021 ze dne 25. 8. 2021.
Dne 25. 8. 2021 doporučila rada města zastupitelstvu města souhlasit s poskytnutím dotace na akci
GrandPrix - Session, která se měla konat 2. 9. 2021.
Mař. Tomčo uvedl, že pořadatel se snažil akci uskutečnit, ale termíny na přípravu akce byly velmi
krátké a nepodařilo se zajistit potřebná povolení. Pořadatel stáhl zpět svoji žádost o poskytnutí
dotace.

Pořadatel plánuje zorganizovat tradiční akci GrandPrix Beroun v příštím roce.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Beranová
Typ dokumentu: Usnesení
18.

Hlasování
Pro: 7 Proti; O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

341/75/RM/2021 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu
Beroun za
umístění na l. místě v soutěži pro obce Středočeského kraje "My třídíme nejlépe"
I. Rada města

souhlasí

s přijetím finančního daru ve výši 60.000,- Kč od Středočeského kraje se sídlem Zborovská

11, 150 21 Praha 5, IČ: 708 91 095 za l. místo v soutěži "My třídíme nejlépe" a s uzavřením
darovací smlouvy.
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Starostka RNDr. Chalupová informovala radu města, že město Beroun se opětovně umístilo na l.
místě v soutěži pro obce Středočeského kraje "My třídíme nejlépe". Z umístění v soutěži vyplývá
finanční dar ve výši 60 tis Kč.

RNDr. Chalupová doplnila, že pro příští rok je připravena změna pravidel soutěže, kdy se bude
sledovat celkové množství odpadu,
RNDr. Chalupová a lna. Mišina informovali o stfžnostech občanů města

na zvýšení ceny za svoz

a likvidaci odpadů.

19.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

342/75/RM/2021 Návrh na pořízení změny č. 4a Územního plánu Beroun
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. arch. Dana Vilhelmová
I. Rada města doporučuje

zastupitelst/u města souhlasit s pořízením a obsahem změny č. 4a Územního plánu Beroun
zkráceným postupem za podmínky, že náklady na pořízení změny včetně zpracování úplného
znění uhradí navrhovatel.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. arch. Daně Vilhelmové, vedoucí odboru územního plánovánía regionálního rozvoje
1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení

podkladů k tomuto usnesení na jednání

zastupitelstva města
Termín: 9. 9. 2021

Ing, arch. Vilhelmová informovala, že město Beroun obdrželo návrh na pořízení změny Územního
plánu Beroun zkráceným postupem. Navrhovatelem jsou společnosti v zastoupení společnosti Lidi
Česká republika. Navrhuje se změna funkčního využití pozemků bývalého areálu OSP na plochu
umožňující výstavbu prodejny potravin. Tento návrh je součástí schváleného zadání změny č. 4. Z
důvodu urychlení navrhovatel žádá, aby tento návrh byl řešen samostatně, tj. změnou č. 4a
Územního plánu Beroun zkráceným postupem.

lna arch. Vilhelmová vyjádřila názor, že pokud by byt zprovozněn zadní vchod do MS, bylo

by možné využít průjezd parkovištěm při údržbě zahrady mateřské školy a pro parkování rodičů
vedoucí děti do školky.
Předkladatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová
Zpracovatel: Zuzana Holečková
Typ dokumentu: Usneseni
20.

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

343/75/RM/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - participativní rozpočet
Středočeského kraje
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Ing. arch. Dana Vilhdmová
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na financování projektu
"Sadové úpravy podél ulice Plzeňská v Berouně" podaného v rámci MOJ KRAJ - participativní
rozpočet Středočeského kraje, mezi poskytovatelem Středočeským krajem, se sídlem
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Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 a příjemcem Městem Beroun, se sídlem Husovo nám. 68,
266 Ol Beroun v předloženém znění.
Město

Beroun

obdrželo

návrh smlouvy

o

poskytnutí dotace

z

participativního rozpočtu

Středočeského kraje. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na projekt "Sadové úpravy podél
ulice Plzeňská v Berouně".

Ing. Mišina doplnil, že se jedná o projekt města Beroun. Účelem je, aby zeleň chránila bytové domy
v blízkosti hlavní silnice od prachu a hluku.

lna. arch. Vilhelmová uvedla, že projekt počítá i s povýsadbovou péčí. Vysazeno bude cca 1150 ks

keřů a

popínavých rostlin a 250 ks travin. Dále společnost ŘSD

vysadí 24 stromů jako

náhradnívýsadbu. Náklady města budou ve výši cca 70 tis Kč.
lna. Mišina dále informoval, že ještě v letošním roce budou zahájeny úpravy parku před Střední
zdravotnickou školou. Na jaře příštího roku budou úpravy hotové.
Předkladatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová
Zpracovatel: Ing. arch, Dana Vilhelmová
Typ dokumentu: Usneseni
21.

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

Usnesení: Přijato

344/75/RM/2021 Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury
města

Beroun

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury města
radou města upraveném znění.
II. Rada města

Beroun v

ukládá

l. místostarostovi Ing. Michalu Mišinovi

1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na nejbližší zasedání
zastupitelstva města.
Termín: 22. 9. 2021
Radě města
města

byl předložen

návrh Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury

Beroun.

lna. Mišina uvedl, že dokument je dlouhodobě připravován a zpracováván. Inspirací byly materiály
a zkušenosti z jiných měst. Manuál byl projednán s dotčenými odbory.
Nová výstavba na území měst

je spojena s požadavky

na posílení veřejné infrastruktury a

veřejných služeb, tím se zvyšují náklady na zajištění jejich odpovídající kapacity a kvality. V
poslední době se tato situace řeší ve spolupráci s investory již ve fázi přípravy jejich investičního
záměru a za jejich finančního přispění. Touto cestou chce jít i město Beroun a poskytnout
investorům transparentní pravidla platná pro všechny budoucí investory. Cílem Zásad je předejít
zbytečným komplikacím s nevhodnými investičními záměry a také získat městu částečnou
kompenzaci na rozvoj veřejné infrastruktury. Takto získané finanční prostředky budou soustředěny
do nově vytvořeného Fondu pro správu a údržbu infrastruktury města Beroun a budou používány
pouze na výdaje spojené s veřejnou infrastrukturou.

Mař. Kus vyjádřil souhlas s přípravou Zásad. Uvedl, že potřeba tohoto materiálu se již delší dobu
diskutuje. Dotázal se na postup města,

pokud investor odmítne přispět

na novou infrastrukturu

města.
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'1ar. Tomčo konstatoval, že příprava a tvorba Zásad není nová myšlenka. V radě města
lěkolikrát diskutována. Developeři přivítají předem známá pravidla stejná pro všechny.

byla

^ar. Kus se omluvil a opustil jednání rady města v 16,45 hodin.

Dále přítomno 6 členů rady města.

Proběhla široká diskuze, do které se zapojili všichni členové rady města.
Rada města v další diskuzi upravila v Zásadách pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné

infrastruktury města Beroun znění bodu III. Investiční příspěvek, odstavec 2. a doplnila jejich
účinnost od l. 10. 2021. Příslušné úpravy byly zaznamenány přímo v předloženém textu Zásad.
\/ době hlasování nebyl jeden z členů rady města přítomen

22.

v jednací místnosti.

Předkladatel: Ing. Michal Mišina

Hlasováni

Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usneseni: Přijato

345/75/RM/2021Fond pro správu a údržbu infrastruktury města Beroun
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Ing. Marcela Maršíková, Ing. Jindra Nová
I. Rada města

souhlasí

se založením Fondu pro správu a údržbu infrastruktury města
Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
II. Rada města

Beroun a doporučuje

ukládá

l. Ing. Marcele Maršíkové, vedoucí finančního odboru
1. 1. zřídit samostatný bankovní účet pro tento fond za podmínky, že Zastupitelstvo města
Beroun schválí založení tohoto fondu.

Termín: 29. 10. 2021

Do jednání rady města se dostavila lna. Maršíková, vedoucí finančního odboru, a Ing. Nová,
vedoucí odboru majetku a investic.

lna. Maršíková uvedla, že na základě Zásad pro spolupráci s investory je nutné založit Fond pro

správu a údržbu infrastruktury města Beroun. Příjmem tohoto fondu budou příspěvky od investorů
a výdaje budou směrovány na rozvoj veřejné infrastruktury nebo na veřejné služby.

lna. Maršíková navrhla upravit znění bodu 5. a) Pravidel takto: Příjmy fondu: investiční příspěvky
na veřejnou infrastrukturu na základě smluv s investory.

23.

Předkladatel: Ing. Marcela Maršíková
Zpracovatel: Ing. Jindra Nová

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

346/75/RM/2021 Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem
zastupitelstva města
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I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vyslovit souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Beroun a zastupitelkou
Ing. Irenou Mastnou v souvislosti s uplatňováním Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji
veřejné infrastruktury města Beroun dle předloženého návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Chalupeckému, tajemníkovi MěU
1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení

podkladů k tomuto usnesení na zasedání

zastupitelstva města.
Termín: 22. 9. 2021
Zastupitelstvu města

budou předloženy

Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné

infrastruktury města Beroun. Postup podle Zásad a komunikaci s investory bude zajišťovat určený
pracovník městského úřadu.

lna. Mišina uvedl, že agenda bude vyžadovat znalosti územního plánu i odborné a praktické
znalosti stavebních předpisů. Vhodnou osobou k této spolupráci je zastupitelka Ing. Mastná.
Navrhuje se tedy, aby tuto činnost vykonávala lna. Mastná na základě dohody o provedení práce.
V době hlasování nebyl jeden z členů rady města přítomen
Hlasování

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova
Typ dokumentu: Usnesení
24.

v jednací místnosti.

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

347/75/RM/2021 Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ev. č. 0374/2017/PACH/OMI ze dne
30. 6. 2017, ve znění dodatku č. l ev. č. 0054/2019/PACH/OMI ze dne 28. l. 2019, ve
znění dodatku č. 2 ev. č. 0444/2019/PACH/OMI ze dne 17. 9. 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě ev. č.

2017, ve znění dodatku č.

0374/2017/PACH/OMI ze dne 30. 6.

l ev. č. 0054/2019/PACH/OMI ze dne 28. l. 2019, ve znění

dodatku č. 2 ev. č. 0444/2019/PACH/OMI ze dne 17. 9. 2019, mezi městem Beroun jako
propachtovatelem a Berounskou sportovní, a. s., se sídlem Beroun - Závodí, Na Ostrově 900,
266 Ol Beroun, IC: 25627406 jako pachtýřem, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 20.9. 2021

K projednání bodů 24 až 27 programu se do jednání rady města dostavila lna. Nová, vedoucí
odboru majetku a investic.
lna. Nová připomněla, že město Beroun přenechalo na základě pachtovní smlouvy společnosti
Berounská sportovní, a. s., sportoviště Hlinky, Vorel, Skatepark a In-line dráhu, a to včetně
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iříslušenství, zařízení a vybavení. Předmětem předkládaného
portoviště - Workoutové hřiště na Štulovně a

Fitness park u in-line dráhy.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Dominika Kulhánková

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

'yp dokumentu: Usneseni
25.

dodatku č. 3 je rozšíření o dvě

348/75/RM/2021 Smlouva o výpůjčce

- 2. základní škola

a mateřská škola,

Beroun,

Preislerova 1335

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
[ng. Jindra Nová
I. Rada města souhlasí

s přenecháním do bezplatného užívání pozemku p. č. st. 2441 jehož součástí je budova
s číslem popisným č. p. 1336, pozemku p. č. 1182/16 ostatní plocha, pozemku p. č. st. 2443,
jehož součástí je budova s číslem popisným č. p. 1335, pozemku p. č. 1182/44 ostatní
plocha, pozemku p. č. 1182/1 ostatní plocha, pozemku p. č. 2455/2 ostatní plocha, pozemku

p. č. 2455/4 ostatní plocha, pozemku p. č. 2455/1 ostatní plocha, pozemku p. č. 2455/3

ostatní plocha, pozemku p. č. st. 2442, jehož součástí je budova bez čísla popisného - objekt
občanské vybavenosti, pozemku p. č. st. 2444, jehož součástí je budova bez čísla popisného objekt občanské vybavenosti, pozemku p. č. st. 2446, jehož součástí je budova bez čísla
popisného - objekt občanské vybavenosti, pozemku p. č . 1182/17 sportoviště a rekreační

plocha, pozemku p. č. st. 2445, jehož součástí je budova bez čísla popisného - objekt
občanské vybavenosti, pozemku p. č. 1182/43 sportoviště a rekreační plocha, pozemku p. č.
1182/19 ostatní plocha, pozemku p. č. 1182/46 ostatní plocha, vše v obci a k. u. Beroun, a

s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Beroun jako půjčitelem a 2. základní školou a
mateřskou školou, Beroun, Preislerova 1335, IČ: 47515775, se sídlem: Preislerova 1335, 266
Ol Beroun, jako vypůjčitelem, v předloženém znění.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usneseni.
Termín: 30. 9. 2021

lna. Nová uvedla, že z dotace Integrovaného regionálního operačního programu byla realizována
stavba "Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZŠ Beroun". Po dokončení stavby byl zpracován

geometrický plán na zaměření skutečného stavu budovy, na základě kterého došlo k rozdělení
původních pozemků a vzniku nových. Geometrický plán byl již zapsán do katastru nemovitosti.

ltohoto důvodu pozemky uvedené v původní smlouvě o výpůjčce mezi městem Beroun a 2. základní
školou a mateřskou školou

Beroun již neodpovídá jí skutečnosti.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usneseni
26.

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

Usnesení: Přijato

349/75/RM/2021 Výpůjčka pozemku p.č. 1387/129 v k. u. Beroun - NA VYVĚŠENI
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

souhlasí
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s ukončením smlouvy o výpůjčce ev. č. 0072/2008/VYP/MM ze dne 29. 9. 2008 na výpůjčku
pozemku p. č. 1387/129 v k. u. Beroun se spolkem Dětské hřiště Na Paloučku II, IC:
22731288, se sídlem K Dubu 1714, Beroun-Město, 266 Ol Beroun, a to dohodou k 31. 10.
2021.
II. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru města projednávat výpůjčku pozemku p. č. 1387/129 v k. u. Beroun,
za účelem vybudování a provozování dětského hřiště, na dobu určitou 5 let, s účinností od l.
11. 2021.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic

1. 1. zajištění realizace těchto usnesení.
Termín: 17. 9. 2021

lna. Nová připomněla, že dětské hřiště Na
Paloučku (umístěné na pozemku p. č. 1387/129 v k. u.
Beroun) má na základě smlouvy ve výpůjčce spolek Dětské hřiště Na Paloučku. Na základě
místního šetření bylo zjištěno, že hřiště je

spolku Dětské hřiště Na

uzamčeno a není udržováno. Byl kontaktován zástupce

Paloučku II, který sdělili, že nikdo ze zástupců spolku již Na Paloučku

nebydlí, tudíž již nemají zájem hřiště provozovat.

Spolek Oživme Palouček projevil zájem o převedení smlouvy o výpůjčce.
Porada k majetku doporučila smlouvu neprovádět, ale uzavřít novou smlouvu o výpůjčce na dobu
určitou 5 let. Původní spolek souhlasí s ukončením smlouvy dohodou k 31. 10. 2021.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Alena Daňnová
Typ dokumentu: Usnesení
27.

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

350/75/RM/2021 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 1413/362, v k. u. Beroun
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města souhlasí

s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
inženýrské sítě na pozemku p. č. 1413/362, v k. u. Beroun mezi městem

- služebnosti
Beroun jako

budoucím oprávněným a společností Homolka next s. r. o., se sídlem V Pražské bráně 71,
Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, IC: 28194152, jako budoucím povinným, v předloženém
zněni.

II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1.

Zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2021
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lna. Nová uvedla, že město Beroun uzavřelo se společností Homolka next s. r. o. plánovací
smlouvu v souvislosti se záměrem týkající se stavby "Obytného souboru Na Homolce Beroun, část
H3, bydlení a polyfunkční objekt". Na základě této smlouvy má být na město Beroun převedena
veřejná infrastruktura a pozemky, na kterých se převáděná veřejná infrastruktura nachází. Na

místě bylo zjištěno, že došlo ke změně trasy zemního kabelového vedení veřejného osvětlení. Nová
trasa je vedena v pozemku, který je a zůstane ve vlastnictví společnosti Homolka next. Jako
vhodné se jeví nejprve uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, následně kupní smlouvy, na základě kterých se město stane vlastníkem

převáděného veřejného osvětlení a dotčených pozemků. Poté bude uzavřena samotná smlouva o
zřízení věcného břemene.
Hlasování

Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Jan Liehne
Typ dokumentu: Usnesení
28.

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

Usnesení: Přijato

351/75/RM/2021 Pověření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

ruší

pověření pro pana Ing. Miloslava Drese, aby se za město Beroun, IC: 00233129, se sídlem

Husovo náměstí 68, Beroun-Centrum, jako za půjčitele, vyjadřoval k žádostem vypůjčitele

Klubu důchodců Beroun, IČ:

64752135, se sídlem U Kasáren 813, Beroun-Město,

k přenechání vypůjčených nebytových prostor jiným organizacím.
II. Rada města souhlasí

s pověřením paní Ing. Jindry Nové, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu
Beroun, aby se za město

Beroun, IC: 00233129, se sídlem Husovo náměstí 68, Beroun-

Centrum, jako za půjčitele, vyjadřovala k žádostem vypůjčitele Klubu důchodců Beroun, IC:
64752135, se sídlem U Kasáren 813, Beroun-Město, k přenechání vypůjčených nebytových
prostor jiným organizacím.

Město Beroun uzavřelo smlouvu o výpůjčce s Klubem důchodců Beroun na nebytové prostory v
pravé části prvního patra budovy bývalých kasáren v Berouně. Klub důchodců smí přenechat
prostory k užívání jiným organizacím pouze po písemném souhlasu města Beroun. Od roku 2013
byl pověřen vedoucí odboru majetku a investic, aby se za město vyjadřoval k žádostem Klubu
důchodců.
Od l. l. 2021 byla jmenována vedoucí odboru Ing. Nová. Navrhuje se pověřit Ing. Novou, aby se
za město Beroun vyjadřovala k žádostem Klubu důchodců Beroun.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Marcela Kvapilová
Typ dokumentu: Usnesení
29,

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

Usnesení: Přijato

352/75/RM/2021 Zápis č. 6/2021 z jednání Komise bytové, konaného dne l. 9. 2021
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Ing. Jindra Nová
I. Rada města bere na vědomí

Zápis č. 6/2021 z jednání Komise bytové, konaného dne l. 9. 2021.
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II. Rada města

bere na vědomí

předložené nové žádosti o nájem bytu v domě ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska
Komise bytové Rady města Beroun.
Zápisem z jednání Komise bytové provedla lna. Nová.

30.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Dagmar Mlčochova

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

353/75/RM/2021 Prominutí dluhu a uzavření soudního smíru
I. Rada města

bere na vědomí

informaci o průběhu soudního řízení mezi městem Beroun, jako žalobcem, a společností SD
Ateliér s. r. o., IČ: 27714870, se sídlem Orlí 480/7, Brno-město, 602 00 Brno, jako
žalovaným, u Městského soudu v Brně a souhlasí s dalším postupem dle předloženého
návrhu.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí informaci o průběhu soudního řízení mezi městem Beroun, jako žalobcem,
a společností SD Ateliér s. r. o., IC: 27714870, se sídlem Orlí 480/7, Brno-město, 602 00
Brno, jako žalovaným, u Městského soudu v Brně, prominout část dluhu této společnosti
ve výši 54 000 Kč z celkového dluhu ve výši 108 000 Kč, který má vůči městu Beroun, a
souhlasit s uzavřením soudního smíru mezi městem

Beroun a společností SD Ateliér s. r.

o. dle předloženého návrhu.

Ing. Mišina připomněl, že město Beroun a společnost STATIKA - DYNAMIKA s. r. o. (nyní SD Ateliér
s. r. o. ) uzavřeli smlouvu o dílo na akci "Projektová dokumentace - Přístavba - Základní škola,
Beroun-Závodí, Komenského č. p. 249". Podle této smlouvy měl zhotovitel předat městu kompletní
dokumentaci pro vydání stavebního povolení nejpozději do 36 týdnů od uzavření smlouvy. Protože
zhotovitel termín nedodržel, byla mu vyúčtována smluvní pokuta v celkové výši 108 tis Kč se

splatností do 30. 8. 2018. Zhotovitel částku i přes několik výzev neuhradil. Na poslední výzvu
reagoval dopisem, že se smluvní pokutou nesouhlasí, ale nabídl jako protinávrh úhradu 30 tis Kč ve
třech splátkách.

Rada města projednala protinávrh zhotovitele dne 28. 4. 2021 a souhlasila s podáním žaloby na
společnost SD Ateliér. Městský soud v Brně uložil společnosti SD Ateliér zaplatit městu Beroun
částku 108 tis Kč s příslušenstvím

a náhradu nákladů řízení. Společnost SD Ateliér podala odpor

proti platebnímu rozkazu a 25. 8. 2021 proběhlo první jednání u Městského soudu v Brně.
Soudkyně vedla strany sporu ke smíru a společnost SD Ateliér navrhla, že uhradí polovinu částky v
pěti splátkách, tedy celkem 54 tis Kč.

Vzhledem k tomu, že se jedná o prominutí částky ve výši 54 tis Kč, musí rozhodnout zastupitelstvo
města.

Předkladatel: Ing. Michal Mišina
Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova
Typ dokumentu: Usnesení
31.

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

354/75/RM/2021 Personální změny v pracovní skupině - Program regenerace MPZ
Beroun

I. Rada města odvolává
Ing. Miloslava Drese z funkce člena pracovní skupiny - Program regenerace MPZ Beroun.

Stránka 18z 20

II. Rada města

bere na vědomí

rezignaci Bc. Michaely Skeříkové na funkci členky pracovní skupiny - Program regenerace MPZ
Beroun

a rezignaci pana Vladimíra Bartoše na funkci člena pracovní skupiny - Program regenerace
MPZ Beroun,

III. Rada města jmenuje
Ing. Jindru Novou členkou pracovní skupiny - Program regenerace MPZ Beroun
a Ing. Jakuba Patočku členem pracovní skupiny - Program regenerace MPZ Beroun.
Rada města byla informována o personálních změnách v pracovní skupině Program
MPZ Beroun. Rada města jmenovala nové členy pracovní skupiny.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Hana Tučkova
Typ dokumentu: Usnesení
32.

regenerace

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

Usnesení: Přijato

355/75/RM/2021 Personálnízměny v komisi školské
I. Rada města

bere na vědomí

zánik členství Mgr. Jitky Haklové v komisi školské.
II. Rada města jmenuje
paní Ivanu Campulovou členkou

komise školské.

V návaznosti na úmrtí členky Komise školské je radě města předložen

návrh na jmenování nové

členky komise paní Ivany Campulové.

33.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Hlasování

Zpracovatel: Hana Tučkova
Typ dokumentu: Usnesení

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

356/75/RM/2021 Program zasedání Zastupitelstva města Beroun
I. Rada města schvaluje

program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude konat dne 22. září 2021 od
15,00 hodin v Kulturním domě Plzeňka, Plzeňská 83/48, Beroun-Město.

Mař. Chocová se omluvila a opustila jednání rady města v 17, 50 hodin.

Dále přítomno 5 členů rady města.
Radě města

byl předložen návrh programu zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude

konat dne 22. 9. 2021.

34.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová
Typ dokumentu: Usnesení

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

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

35.
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Závěr

Po projednání všech bodů programu ukončila starostka RNDr. Chalupová jednání rady města v
18,40 hodin.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

RNDr. Soňa Chalupová

Ing. Michal Mišina

starostka

mistostarosta

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová

zapisovatelka

Ověřovatelé:

Mgr. Dušan Tomčo
místostarosta
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