Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 73. schůze Rady města Beroun,
která se konala dne 4. 8. 2021

od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice
Mgr. Ildikó Fráňova, právník

RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Mgr. Eva Chlumská, radní
Mgr. Olga Chocová, radní
Mgr. Ivan Kus, radní

Ing. Irena Mastná, radni

Leona Pinkasová, zapisovatelka

Mgr. Dušan Tomčo, místostarosta
Ing. Jiří Chalupecký, tajemník
Ing. Michal Mišina, místostarosta

Omluveni:

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedajíci:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ověřovatelé:

Ing. Irena Mastná, radní

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo
bodu

l.

l Bod
Komentář

_^_„

.

-——

\^^^, ^s^,^^JRO»,Frices portalen,E-RaZ .rolir.dn.ch
Iv souvislost,s přechodem na no-V systémelektronickéhozpracovánípodkládáproschizerady.
l města'proběhla prezentace společnosti DATRON v trvání30 minut.

\s^.
^"^^S:S'S^
|S7nS^tu'jedna"ní'llřaidy~'města. Dále omluvila nepřítomného tajemníka úřadu Ing.
ISSv i pnpon^néla

ter., n

pust, sc^ze rady . esta, ^

Je stanoven

na

25. S. 2021.

MgrJ<ůs a Ing. Mastná avizovalisvoji nepřítomnost.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

2.

"Připomínky k zápisu z 72. zasedání Rady města

l K zápisuz předchozí schůze rady města nebylypodány žádné námitkyani připomínky.
l Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
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290/73/RM/2021 Program schůze rady města
I. Rada města schvaluje
program schůze rady města konané dne 4. 8. 2021.

RN^Dr. Chalupnyá upozornila na dva volné návrhy, které přítomní obdrželi na svéjednacístoly před

ním schůze rady města. Jedná se o návrh Provozní řád parkoviště P+R II. Na Podole a'návrh
[Natáčení v lomu Alkazar. Navrhla návrhy projednatjako bod 19 a 20 programu.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová

Zpracovatel; Hana Tučkova

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

pro: 6 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

Informace o plnění usnesení

Rada města vzala informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesenírady města na vědomí.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
5.

] 291/73/RM^2021 Souhlas s použitím rezervního fondu organizace Městská knihovna
Beroun, IC 00065285

I. Rada města souhlasí

spou-žítlm fínančních Prostředků z rezervního fondu Městské knihovny Beroun, U Kasáren
813, 266 Ol Beroun, ve výši 100 000,- Kč k dalšímu rozvoji činnosti organizace.
II. Rada města ukládá

vedoucí finančního odboru Ing. Marcele Maršíkové seznámit ředitelku Městské knihovny
Beroun se souhlasem rady města použít rezervnífond k rozvoji činnosti organizace.

] Do jednánírady města se dostavila Inq. Maršíkova, vedoucí finančního odboru. Předložila žádosti
[reditelky Městské knihovny Beroun o souhlas použít rezervní fond organizace ve výši'100 tís~Kč
Finance budou využity na vytvoření nových webových stránek knihovny.

|RNDr.^ Chalupová doplnila, že současné stránky již nedostačují a vlivem aktualizací dochází k l
nefunkčnosti nezbytných prvků.

Mqr;Tomčo . informoval'že na základě dohody mezi vedením knihovny a zástupkyní Klubu l

bude umožněno využití prostoru Klubu důchodců pro akce knihovny. Prostory budou!
vymalovány a městská knihovna zde bude moci pořádat kulturní akce. Mař. Tomčo kvitoval"velmí l

vstřícné jednání obou stran.

Předkladatel: Ing. Marcela Maršíková
Zpracovatel: Ing. Marcela Maršíková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

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

292/73/RM/2021 Zápisz komise zdravotnictví a sociálních věcí
I. Rada města bere na vědomí

zápisz jednáníkomise zdravotnictví a sociálních věcí č. 03/2021 ze dne 24. 6. 2021.

K^projednání bodů 6 a 7 programu se dostavila Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí

zdravotnictví.

Bc. Marková provedla zápisem z jednáníKomise zdravotnictví a sociálních věcí.
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RNDr. Chalupová doplnila, že město uvažuje o opravě a zateplení objektu Domova penzionu pro
důchodce.
Hlasování

Předkladatel: Bc. Marie Marková

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

Zpracovatel: Jana Plavcova
Typ dokumentu: Usneseni
7.

Usnesení: Přijato

293/73/RM/2021 Schválení návrhu Dodatku č. l k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na |
poskytování sociální služby - pečovatelské služby v roce 2021
I. Rada města schvaluje

.

,

,

.,,

,]

návrh Dodatku č. l k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální

služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních ]
službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2021, ev. číslo dodatku |

poskytovatele S-0528/SOC/2021/1, uzavírané mezi Středočeským krajem a Domovem |
penzionem pro důchodce Beroun, v předloženém zněni.
II. Rada města ukládá

l. Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

1. 1.zajistit ve spolupráci s ředitelkou Domova penzionu pro důchodce Beroun Ing.

Miroslavou Kučerovou uzavření Dodatku č. l k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na

poskytnutí sociálníslužby - pečovatelské služby v roce 2021.
Termín: 31. 8. 2021

l Bc. Marková uvedla, že Domov penzion pro důchodce podal žádost o přidělení státní dotace na
lposkytování pečovatelské služby na Středočeský kraj. Dotace byly schváleny a Domov Penzion pro

l důchodce má přidělenu částku navýšenou o 165 tis Kč určenou na platy pracovníků v přímé péči.

l Návrh Dodatku č. l ke smlouvě o dotaci na poskytování sociálníslužby - pečovatelské služby v roce
2021 musí být schváleníradou města.
Předkladatel: Bc. Marie Marková

Zpracovatel: Jana Plavcova

Hlasováni

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

Typ dokumentu: Usneseni

294/73/RM/2021 Smlouva o spolupráci SOS a SOU Beroun - Hlinky, Okružní 1404 a města |
Beroun na projektu Řemeslo má zlaté dno - školní rok 2021/2022
I. Rada města souhlasí

_. ,,

„ _-

s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Střední odbornou školou a Středním odborným

učilištěm, Beroun - Hlinky, Okružní 1404, IČ: 00664740, se sídlem Okružní 1404, 266 73
Beroun a městem Beroun při zajišťování projektu Řemeslo má zlaté dno pro základní školy v
Berouně, v předloženém

zněni.

II. Rada města ukládá

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

1. 1.zajistit podpis Smlouvy o spolupráci na projekt Řemeslo má zlaté dno mezi Střední

odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Beroun - Hlinky, Okružní 1404, se
sídlem Okružní 1404, 266 73 Beroun a městem Beroun pro školní rok 2021/2022.
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Termín: 15. 9. 2021

RNDr_Chalufioya omluvila nepřítomnou vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit lna. Boldi,
která se z pracovních důvodů nemohla dostavit do jednánírady města. Zastupuje město Beroun při
zahájení výstavy Kněžna sv. Ludmila v areálu Senátu České republiky.

RNDr. Chalupová informovala o připravovaném projektu Řemeslo má zlaté dno, který každoročně
pořádá Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun-Hlinky. Projekt je určen pro žáky 8.
ročníků základních škol. Jeho cílem je zvýšit zájem o technické obory. Jsou do něj zapojeny
všechny berounské základní školy a řediteli škol je kladně hodnocen.
Mař. Tomčo kvitoval velmi dobrou spolupráci se SOS a SOU Beroun nejen při přípravě tohoto
projektu.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

hllasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

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

295/73/RM/2021 Žádost o záštitu města Beroun nad akcí "DanceMaraton 2021"
I. Rada města

souhlasí

s poskytnutím záštity města Beroun nad akcí "DanceMaraton 2021", jejímž pořadatelem je TC
R. A. K., z. s., IC: 26648032, se sídlem Levín 34, 267 Ol Králův Dvůr.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit předání záštity nad uvedenou akcí.
Termín: 24.9. 2021

Mař. Tomčo informoval o žádosti o záštitu města Beroun na akci "DanceMaraton 2021". Uvedl, že

akce se uskuteční dne 26. 9. 2021 v horní části Husova náměstí. Jedná se o společenskou
sportovní zábavnou akci nejen pro tanečníky, ale i rodiny s dětmi nebo skupiny přátel.
Mař. Kus kvitoval připravovanou akci, která přispěje k oživení náměstí.

10.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Michaela Beranová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

296/73/RM/2021 Dodatek č. l k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Beroun ev. č. : 95/2021/DOT/OSVA
I. Rada města souhlasí

s uzavřením Dodatku č. l k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Beroun ev. č. 95/2021/DOT/OSVA, s příjemcem dotace Muzeum Českého krasu, příspěvková
organizace, se sídlem Husovo nám. 87, Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, IČ: 00065293, v

předloženém znění. Předmětem dodatku je změna termínu konánía specifikaceprojektu.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1.
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zajistit uzavření Dodatku č. l k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Beroun ev. č. 95/2021/DOT/OSVA, v předloženém zněni.
Termín; 27. 8. 2021

Mař. Tomčo uvedl, že město Beroun poskytlo dotaci Muzeu Českého krasu na projekt "Setkáváni v
muzeu 2021 - přednáškový cyklus". Dne 22. 6. 2021 příjemce dotace požádal o změnu teminu a

formátu" realizace jednotlivých akcí, které jsou součástí projektu, a to na vysílánf online. Odbor
navrhuje souhlasit s navrhovanou změnou a uzavřít dodatek ke smlouvě.

RNDr. Chalupová wjádřila názor, že spolupráce města a muzea se velmi dobře rozviji.
lTuto skutečnost kvitoval Mař. Kus.
Hlasováni

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Beranova
Typ dokumentu: Usneseni
11.

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

297/73/RM/2021Prodej pozemků p. č. 1279/40v k. u. Beroun (oddělen z p. č. 1279/4) a j
p. č. 2723/71 v k. u. Beroun - OBÁLKOVÁ METODA
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

"nevybrat žádnou z předložených nabídek na prodej pozemků p. č. 1279/40 v k. u. Beroun |
(oddělen z p. č. 1279/4) a p. č. 2723/71 v k. u. Beroun.

II. Rada města ukládá

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

1. 1.zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednáni
zastupitelstva města.

Termín: 22.9.2021

lK projednáníbodů 11 až 20 se dostavil pan Chlad, zástupcevedoucí odboru ma-Íetku a^nvestic ^
rJ"ChaluDOvá připomněla, že zastupitelstvo města schválilo záměr prodat pozemek p. ^c
1279/40 v k. u. Beroun na stavbu garáže. V průběhu přípravy byl^odbor majetky a investic
l,

t-V-

<-u^^^.f/. ^-.--. - ..

--

upozorněn, že'dle zákonaje u každé nově budované stavby 9aráže , nutne _vyres;t^ikvidac;
dešťových vod na vlastním pozemku. V případě výstavby nových garáží v lokalitě zaSTStotone^^
možné. 'Z uvedeného důvodu není seriózníze strany města pozemek za účelem výstavby garáži
prodat.

...,..,

.

_y ____. -_; „^ ^^,^,^í

Mar"Kůs poznamenal, že by se mohlo najít nějaké technické řešení, např. napojení na stávající
svody.

lna. Mastná upozornila na nepořádek v této lokalitě.

RNDr. Chalupová uvedla, že místo je osvětlené, společnost AVE provádí sekáni trávy a svoz

odpadů.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Zpracovatel: Marcela Kvapilová
Typ dokumentu: Usneseni

Hlasování

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

12.
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298/73/RM/2021 Prodloužení nájemní smlouvy č. 0565/2019/NAJ/OMI
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

nesouhlasí

s prodloužením nájemní smlouvy č. 0565/2019/NAJ/OMI ze dne 13. 12. 2019, na pronájem
části pozemku p.č. 2313/4 o výměře 45 m2,
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení
Termín: 15. 8. 2021

Radě města byla předložena žádost o prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku, kde má
společnost Pekárny a cukrárny Hořovice umístěny dva mrazícíkontejnery. Smlouva je platná do 14.
12. 2021 a společnost žádá o prodloužení smlouvy o další dva roky.

RNDr_ChalyEQyá na dotaz Mař. Kuse uvedla, že město Beroun jedná se zástupci společnosti
možnosti zpřístupnit a upravit část ostrova podle zpracované studie na úpravu prostoru k
rekreačním účelům. Jednání jsou však stále neúspěšná.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Marcela Kvapilová
Typ dokumentu: Usnesení
13.

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

Usnesení: Přijato

299/73/RM/2021 Uzavření dodatku č. l k pachtovní smlouvě na pacht areálu Autokempu
Na Hrázi, Beroun
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením dodatku č. l k pachtovní smlouvě na pacht areálu Autokempu na adrese: Na
Hrázi, Beroun-Závodí, 226 Ol Beroun mezi městem Beroun jako propachtovatelem a Petrem

Nejepsou, IČ: 67744133, se sídlem: Zborovské nábřeží 49/23, 266 Ol Beroun - BerounZávodí, jako pachtýřem. Předmětem

dodatku je prodloužení doby trvání pachtovní smlouvy o

5 let, tj. do 31. 5. 2027.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení,
Termín: 31. 8. 2021

RNDr. Chalupová uvedla, že Petr Nejepsa má uzavřenu s městem Beroun pachtovní smlouvu na
pacht Autokempu Na Hrázi. Pachtýř požádal o prodloužení pachtovní smlouvy o dalších 5 let. Rada

města souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě, jehož předmětem bude prodloužení doby
pachtu do 31. 5. 2027. Záměr města byl zveřejněn a nebyly k němu podány žádné nabídky ani
vyjádření.
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14.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasováni

Zpracovatel: Alena Dařinova
Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

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

300/73/RM/2021 Umístění informačního panelu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města souhlasí

».-.„, ...

"s umístěním dřevěného informačního panelu (60 x 90 cm) na pozemek p. č. 530 v k. u.
Hostim u Berouna, podle předloženého zákresu. Na informačním panelu budou informace
k horolezecké a turistické činnosti.

II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usneseni.
Termín: 20. 8. 2021

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,oddělení Správa CHKO Český kr^Pozáda^° |
souhlas "s'umístěním informačního panelu k horolezecké a turistické činnosti na pozemek města
Beroun v k. u. Hostím.

RNDr. Chalupová doplnila, že panel bude umístěn v lokalitě lomu Alkazar.

Mar.'Tomčouvedl, že tato lokalitajevelmivyužívaná a umístění paneluv tomto místě má smysl.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová

lZpracovatel: Alena Dařinová
lTyp dokumentu: Usnesení
15.

Hlasováni

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

l301/73/RM/2021Smlouva o právu provéststavbu - Společenství vlastníků domu č. p. 492,
Beroun

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová

I. Rada města souhlasí

,

,,

-, ___'

Tuzavřením smlouvy o právu provést stavbu, která se týká provedení výkopových praa a [

svisté>hydroiizolacedomu, mezi městem Beroun, jako vlastníkem a SP°lecenstvlm/lasJn;ků |
domu č'p. '^Beroun, IČ: 27362680, se sídlem Beroun, Jungmannova 492, PSČ 266 Ol,j
jako stavebníkem v předloženém zněni.

II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajistit realizaci tohoto usneseni.
Termín: 31. 8. 2021

IpNDr. Chalupová uvedla, že Společenství vlastníků domu Jungmannova 492^Beroun,^ požádalo o
^,IldlU|JUVCl

uvcuia/ f-^- ^p'vi^^<—••-•^-" .. ^--.----

-.

_

u

^

prodej části pozemků ve vlastnictví města Beroun za účelem jejich úpravy. současnese_Plar;u^
prwesť'odvlhče-n7bytového domu. Vzhledem k tomu, že by se prodej pozemků nestihl projednat
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zastupitelstvem města před zahájením stavebních prací, byla domluvena možnost uzavřít s městerr
Beroun smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích města.

16.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Dagmar Mlčochova

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Hlasování

302/73/RM/2021 Žádost o odškodnění za úraz na pozemku města Beroun v ulici Za
Viničnou

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

nesouhlasí

s uhrazením požadované částky 30. 000,- Kč za úraz na pozemku města Beroun paní H|
VS¥K|Í?|Í| ť|, |?|;!|!|||| IIIÍII; ||i, 266 Ol Beroun.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 10. 8. 2021

RNDr. Chalupová informovala o žádosti žadatelky o náhradu škody za úraz pravé ruky na
zledovatělém chodníku v ulici Za Viničnou. Po zhodnocení a na základě doložených podkladů
neuznala pojišťovna tento případ za pojistnou událost. Žadatelka podala nesouhlas se závěrem

likvidace a událost byla opětovně přešetřena

se stejným závěrem. Nyní žadatelka požaduje

odškodnění po městu Beroun.

V Operačním plánu zimní údržby jsou komunikace rozděleny do skupin podle třídy důležitosti a

vyhláškou upraveny lhůty, ve kterých má být zajištěna schůdnost příslušné komunikace. Společnost
AVE zajišťovala sjízdnost na komunikacích l. třídy důležitosti ve stanovené lhůtě. Ulice Za Viničnou

je zařazena do 2. třídy důležitosti s lhůtou zajištění do 12 hodin. Město Beroun splnilo všechny
zákonem stanovené podmínky pro provádění zimní údržby.

17.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Dominika Kulhánková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

303/73/RM/2021 Pojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus IV
K tomuto bodu jednáníbyli přizváni:
tng. Jindra Nová
[. Rada města

souhlasí

s uzavřením pojistné smlouvy pro Autopojištění Combi Plus IV č. 3254760883 na předmět
pojištění osobního automobilu tovární značky Dacia Duster, VIN: VF1HJD40467495769 mezi
městem Beroun jako pojistníkem a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s., Vienna

Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, jako pojistitelem, v
předloženém zněni. Jednorázové pojistné období trvá od 23. 7. 2021 do 22. 10. 2021 a výše
pojistné částky činí 912,- Kč.
[I. Rada města ukládá
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Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
l, l. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 10. 8. 2021

^ěsto Beroun zakoupilo automobil Dacia Duster, které bude využívat Městská

policie Beroun v

•ámci integrovaného záchranného systému. Krátkodobé pojištění odpovědnosti je sjednáno na
převoz automobilu a na dobu než bude zařazen do integrovaného záchranného systému

ipadajícího pod ministerstvo vnitra. Poté již není ze zákona povinnost mít uzavřenou pojistnou
imlouvu.

18.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Dominika Kulhánková

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

Fyp dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

304/73/RM/2021 Rozhodnutí rady města o výběru dodavatele pro nadlimitní veřejnou
zakázku "Revitalizace parku Košťálkova"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
[ng. Jindra Nová
I. Rada města vybírá

k uzavření
smlouvy pro veřejnou
zakázku "Revitalizace parku Košťálkova"
účastníka zadávacího řízení společnost STROMMY COMPANY s. r. o, IC: 01919652, se sídlem

Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.
II. Rada města

souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo se společností STROMMY COMPANY s. r. o, IC: 01919652, se
sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, dle návrhu předloženého

v zadávacím

řízení na veřejnou zakázku, za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka.
Cena díla je 4. 167. 736,40 Kč bez DPH.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usneseni.
Termín: 31. 8. 2021

Dne 23. 7. 2021 proběhlo hodnocení nabídek veřejné zakázky "Revitalizace parku Košťálkova"
Jejím předmětem je realizace sadových úprav mezi ulicemi Plzeňská, Mládeže, Košťálkova a Tichá,
včetně povýsadbové péče.

RNDr. Chalupová uvedla, že jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti
STROMMY COMPANY s. r. o. Členové komise posuzovali nabídku z hlediska mimořádně nízké
nabídkové ceny. Proto si členové komise vyžádali od účastníka STROMMY COMPANY potvrzeni

předložených nabídkových cen a jejich zdůvodnění. Tyto byly ve stanovené lhůtě předloženy.

Pan Chlad doplnil, že společnost doložila další projekty za podobné ceny. Reference na společnost
byly kladné.

Na dotaz MQr. _Tomca uvedl pan Chlad, že po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek a splněn
dalších podmínek bude možno zahájitrealizaci zakázky.
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Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Mgr. Pavlína Poborská
Typ dokumentu: Usnesení
19.

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

Usnesení: Přijato

305/73/RM/2021 Provozní řád parkoviště P+R
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová, Ing. Pavel Moucha

II. Na Podole

I. Rada města schvaluje
Provozní řád parkoviště P+R II. Na Podole, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajistit realizaci tohoto usneseni.
Termín: 30. 8. 2021
V rámci realizace parkoviště P+R II. Na Podole vzešel požadavek na nutnost schválit provozní řád
parkoviště.
Na dotaz starostky informoval pan Chlad, že parkoviště bude v první polovině září fungovat zdarma
a cca od 15. 9. 2021 bude v běžném

provozu.

Do jednání rady města se dostavil lna. Moucha. Uvedl, že v provozním řádu byly zohledněny
všechny úpravy jako na již fungujícím parkovišti. Rozdíl je v bodu 14 provozního řádu, kde je
uvedeno, že "parkoviště se nachází v záplavovém území, provozovatel nenese odpovědnost za
případné škody na zaparkovaných vozidlech v důsledku povodňové aktivity Litavky".

RNDr. Chalupová navrhla upravit provozní řád u stávajícího parkoviště. Bude prověřeno, zda
se stávající parkoviště nachází v záplavovém území.
Mař. Kus se dotázal na využívání parkoviště P+R a cyklověže.
Ing. Moucha uvedl, že parkoviště je využíváno na 90 - 100 %. Na cyklověž si cyklisté zvykají,
kvitují obzvlášť možno uloženi i helmy a zavazadla.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Jakub Zelinka
Typ dokumentu: Usnesení
20.

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

306/73/RM/2021 Natáčení v lomu Alkazar
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města souhlasí

s pronájmem části pozemku p.č. 530 v k. ú. Hostím u Berouna a s uzavřením smlouvy o
nájmu se společností Roadrunner s. r. o., IC: 03309983, se sídlem Pštrossova 199/25, Nové

Město, 110 00 Praha l , za účelem natáčení reklamního spotu pro automobilku Škoda dne 18.
8. 2021, za cenu 20.000 Kč/den + 21% DPH, za podmínky, že společnost Roadrunner s. r. o.

doloží povolení (souhlas s natáčením) od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,
IČ:62933591. Před předáním
pozemku nájemci bude na účet města Beroun složena vratná
kauce ve výši 100. 000 Kč pro případ poškození, znečištění pozemku a příjezdové komunikace
- cyklostezky. Společnost Roadrunner s. r. o. dále uhradí náklady za povolení k vjezdu osobních
motorových vozidel (dva automobily zdarma a každý další 5.. 000 Kč).
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I. Rada města ukládá

.. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usneseni.
Termín: 13. 8. 2021

Společnost Roadrunner s. r. o. požádala o umožnění natáčení reklamního spotu pro automobilku
Škoda v lokalitě lomu Alkazar.

^NDr. Chalupová uvedla, že společnost musí zajistit povolení ke vjezdu pro vozidla a povolení

Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, protože lokalita se nacházív chráněné krajinné
oblasti.

Pan Chlad doplnil, že dle žadatele se bude jednat o 7 aut. Natáčení bude probíhat jeden den od
5,00 do 21,00 hodin.

21.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasováni

Zpracovatel: Alena Dařinová

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

Fyp dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

307/73/RM/2021 Zápis z jednání pracovní skupiny - letopisecká komise, konaného dne 2.
6. 2021
I. Rada města

bere na vědomi

zápis z jednání pracovní skupiny - letopisecká komise, konaného dne 2. 6. 2021.
RNDr. Chalupová informovala, že tento týden podepsala zápis do kroniky za rok 2020. Kronika
bude tradičně vystavena

v rámci oslav Dnů evropského kulturního dědictví.

Mař. Kus provedl zápisem z jednání pracovní skupiny - Letopisecká komise. Komise projednali
návrhy ulic, jejichž názvy budou doplněny přídavnými

tabulkami. Místopředseda komise Mgr.

Topinka sdělil, že je připraven vytvořit texty.

RNDr. Chalupová informovala, že probíhá zpracování nabídek na tabulky. Dále bude nutné domluvit
povolení umístit tabulky s majiteli nemovitosti.

Mař. Kus doplnil, že na příštím jednání se pracovní skupina bude zabývat projednáváním čestných
poct města Beroun.

22.

Předkladatel: Ing. Zdeňka Slivková
Zpracovatel: Kamila Benáková

Hlasování

Typ dokumentu: Usneseni

Usneseni: Přijato

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

308/73/RM/2021 Návrh harmonogramu partnerských vztahů města Beroun na rok 2021
I. Rada města schvaluje

harmonogram partnerských vztahů města Beroun na rok 2021.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Zdeňce Slivkové, vedoucí Kanceláře tajemníka

1. 1. zajistit koordinaci plnění harmonogramu partnerských vztahů města

Beroun na rol

2021.
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Termín: 31. 12. 2021
Radě města

byl předložen

harmonogram partnerských vztahů města

Beroun na rok 2021.

RNDr. Chalupová uvedla, že z důvodu opatření proti šíření onemocnění covid-19 bylo pořádání
společných akcí omezeno. Na tento rok připadá výročí 30 let oficiálníspolupráce města Beroun a
Goslar. Město

Beroun plánuje kromě tradičních

akcí i připomenutí tohoto výročí. Partnerským

městům Goslar a Brzeg byly rozeslány pozvánky na všechny nadcházející akce - výstava
goslarských umělců v Městské galerii, závody dračích lodí, Dny evropského dědictví a hrnčířské
trhy, Projekt sv. Ludmila 1100 let, předání Cen města
Talichův Beroun.

Beroun, Mezinárodní hudební festival

RNDr. Chalupová informovala, že město Goslar přijalo pozvání na všechny pořádané akce. Z města
Brzeg potvrdil účast starosta města na Dnech evropského dědictví a na Projektu sv. Ludmila 1100

let.

23.

Předkladatel: Ing. Zdeňka Slivková

Hlasování

Zpracovatel: Hana Tučkova

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
V bodě Různé

informovala starostka RNDr. Chalupová o žádosti Československé

obce legionářské,

aby se město Beroun připojilo k oslavám 100 let od jejího založení. Vedení města navrhuje rozsvítil
dne 3. 9. 2021 cyklověž v barvách trikolóry. Rada města s tímto návrhem souhlasila.
Mgr. Kus navrhl prověřit, zda by bylo možné osvětlit taktéž budovu radnice.
RNDr. Chalupová dále uvedla, že je třeba navrhnout přísedící k Okresnímu soudu v Berouně.
Návrhy je třeba projednat radou města i zastupitelstvem města.
Mař. Chocová navrhla:

• instalovat mobilní WC u skateparku,

• zasadit nové keře v lokalitě v Hlinkách, kde zůstali pařezy po odstraněné zeleni.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
24.

Závěr

Po projednání všech bodů programu

ukončila starostka RNDr. Chalupová jednání rady města v

16,00 hodin.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ing. Michal Mišina

Mgr. Dušan Tomčo

mistostarosta

mistostarosta
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Zapisovatelé:

Leona Pinkasová

zapisovatelka

Ověřovatelé:

Ing. Irena Mastná
radní
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