Č. 40
Zápis
ze schůze Rady města Beroun konané dne 6. 4. 2016 v sále „Malé scény“ na Plzeňce.

Přítomni:

Mgr. Kůs Ivan, starosta města
Ing. Mišina Michal, místostarosta města
Ing. Endrlová Šárka
Mgr. Chlumská Eva
MUDr. Pěničková Dagmar
Ing. Randa Vratislav
Štěpánek Josef

Ing. Chalupecký Jiří, tajemník MěÚ

Ověřovatel zápisu:

Ing. Randa Vratislav

Zapisovatelka:

Tučková Hana

1)

Zahájení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schůzi rady města zahájil v 14.30 hodin a jednání řídil starosta města Mgr. Ivan Kůs.
V úvodu starosta Mgr. Kůs informoval o:

2)

Schválení programu rady města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navržený program:
1)

Zahájení

2)

Schválení programu RM

3)

Aktuální situace ve věci Zimního stadionu

4)

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

5)

Závěr

Navržený program jednání rady města byl schválen.
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Usnesení: č. 191/2016
Rada města Beroun schvaluje program schůze rady města dne 6.4.2016.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3)

Aktuální situace ve věci Zimního stadionu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktuální situaci ve věci Zimního stadionu
Mgr. Kůs informoval o aktuální situaci ve věci Zimního stadionu, která se týká akceptace
podmínek uvedených ve Výzvě k vrácení předmětu výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce ze dne
15.9.2003 ve znění dodatků č. 1 ze dne 7.3.2006 a č. 2 ze dne 14.5.2007 a dále projednaných na
společném jednání u JUDr. Korčeka dne 4.4.2016, za účasti vedení města, jednatele společnosti
DYNATEL a ředitele Hotelu Na Ostrově.
Dále sdělil, že dohoda o pokračování činnosti pronajímatele na omezenou dobu do konce
bruslařské sezóny, příp. do září 2016, je možná pouze za splnění podmínky vrácení předmětu
výpůjčky – zimního stadionu městu.
Uvedl, že město si je vědomo, že může dojít k uzavření zimního stadionu na přechodnou dobu.
Tajemník Ing. Chalupecký provedl Přehledem odebraných hodin v sezóně 2015-16, zpracovaným
Ing. Němcem. Seznámil s nákladovou cenou, vydanými náklady, výší vyplacené dotace a
rozdílem mezi dosud vyplacenými náklady a dosud vyplacenou dotací k 31.3.2016, který činil
566 238,17 Kč. Sdělil, že výpočet odebraných dotovaných hodin byl ověřen u jednotlivých klubů
a odpovídá skutečnosti.
Proběhla diskuze, které se zúčastnili: Mgr. Kůs, Ing. Mišina, Ing. Endrlová a Ing. Randa.
Ing. Randa upozornil, že by měl být zveřejněn záměr města pronajmout zimní stadion, případně
vyhlásit výběrové řízení na správu zimního stadionu.
Usnesení: č. 192/2016
Rada města Beroun bere na vědomí informaci o aktuálním stavu ve věci vrácení zimního
stadionu městu Beroun, přednesenou starostou města Mgr. Ivanem Kůsem a souhlasí
s navrženým postupem.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4)

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotace na sportovní činnost pro rok 2016
Ing. Endrlová požádala o informace k dotacím na sportovní činnost v roce 2016, v souvislosti
s dopisem adresovaným zastupitelům města od zástupce fotbalového klubu ČESKÝ LEV – UNION
BEROUN. Upozornila, že pokud nebudou schváleny dotace, kvůli fotbalu, budou poškozeny
všechny kluby.
Proběhla diskuze, které se zúčastnili: Mgr. Kůs, Ing. Mišina, Ing. Endrlová a Ing. Randa.
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5)

Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po vyčerpání programu starosta města Mgr. Ivan Kůs ukončil schůzi rady města v 14.55 hodin.

Mgr. Ivan Kůs
starosta města Beroun

Ing. Michal Mišina
místostarosta města Beroun

Ověřil:
Zapsala:

V Berouně dne 8. 4. 2016
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