Č. 29

Zápis
ze schůze Rady města Beroun konané dne 21. 10. 2015 v radní místnosti budovy radnice.

Přítomni:

Ing. Endrlová Šárka, starostka města
Mgr. Kůs Ivan, místostarosta města
Brodan Patrik, BBA
MUDr. Pěničková Dagmar
Štěpánek Josef přítomen do 16.00 hod. do hlasování o usnesení č. 571/2015
Ing. Chalupecký Jiří, tajemník MěÚ

Omluven:

MUDr. Hojka Ivo
Štěpánek Josef od 16.00 hod. od hlasování o usnesení č. 572/2015

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Pěničková Dagmar

Zapisovatelka:

Tučková Hana

1)

Zahájení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schůzi rady města zahájila v 14.30 hodin a jednání řídila starostka Ing. Endrlová.
Před zahájením schůze avizoval p. Štěpánek, že potřebuje odejít v 16 hod.

2)

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

1)

Zahájení

2)

Schválení programu RM

3)

Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RM

4)
5)
6)

Informace o průběhu 2. ročníku Berounské akademie /BAK/
ve školním roce 2014/15 a o přípravě školního roku 2015/16
Zařazení obcí Mezouň a Vysoký Újezd do ORP Černošice
pro účely zpracování Místního akčního plánu rozvoje školství
Zápis č. 5/2015 ze zasedání komise pro výchovu a vzdělávání
(školská komise), konaného dne 30. 9. 2015
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7)
1.
2.
3.
4.

Nakládání s majetkem města
Uzavření Dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou
službou mezi městem Beroun a nájemci v Domově penzionu pro důchodce Beroun
Uzavření Smluv o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou mezi
městem Beroun a nájemci v Domově penzionu pro důchodce Beroun
Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou
službou mezi městem Beroun a nájemcem v Domově penzionu pro důchodce Beroun
Prodloužení nájemních smluv a uzavření dodatku
pro byt zvláštního určení č. D09, Palouček 1709, Beroun

5.

Družstevní byt č. 22 v domě čp. 52, Nám. Joachima Barranda, Beroun - Centrum

6.

Fyzická likvidace majetku a bezúplatný převod majetku

7.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Veřejná doprava pro všechny“

8.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „MŠ Drašarova 1447
– sanace, zateplení“„MŠ Drašarova 1447 – sanace, zateplení“

9.

Rozhodnutí rady o zrušení zadávacího řízení„Stavební úpravy ul. Julia Fučíka, Beroun“

8)

Souhlas se zadávacími podmínkami „Zpracování programu rozvoje města Beroun”

9)

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. K08/10
na vyhotovení úkolu územní plán města Beroun

10)

Finanční dotace na „Dopravní výchovu a využití dětského dopravního hřiště“

11)

Uzavření smlouvy o podnájmu mezi městem Beroun a společností I.R.P.S. a.s.

12)

Návrh na zřízení nového odboru Městského úřadu Beroun

13)
14)

Souhlas města Beroun – jako příjemce dotace v rámci projektu
„Sejdeme se na Plzeňce“
Rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky
a uzavření smlouvy „Výroba a tisk Radničního listu města Beroun“

15)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení a provozování internetových stránek

16)

Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů

17)

Uzavření smlouvy na dotaci s Mgr. Milošem Kebrlem

18)

Žádost o Záštitu starostky města Berouna nad akcí „Daniel Hůlka pro Dobromysl“

19)

Žádost o Záštitu starostky města Berouna nad akcí „Noc venku“ Farní charity Beroun

20)
21)
22)

Zápis č. 7/2015 ze zasedání komise pro sport a sportovní dotace,
konaného dne 21.9.2015
Žádost o finanční dotaci na akci „Velká cena města Berouna – celostátní taneční
soutěž ve sportovním tanci“
Zápis č. 4/2015 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní dotace, konaného dne 21. 9.
2015

23)

Zápis č. 4/2015 ze zasedání komise životního prostředí, konaného dne 21. 9. 2015

24)

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

25)

Závěr
2

Navržený program jednání rady města byl rozšířen:
Bod 12) Návrh na zřízení nového odboru Městského úřadu Beroun
Bod 19) Žádost o Záštitu starostky města Berouna nad akcí „Noc venku“ Farní charity Beroun
Bod 20) Zápis č. 7/2015 ze zasedání komise pro sport a sportovní dotace, konaného
dne 21.9.2015
V programu uvedeno kurzívou.
Rozšířený program jednání rady města byl schválen.
Usnesení: č. 553/2015
Rada města Beroun schvaluje program schůze rady města dne 21. 10. 2015
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3)

Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady města vzala rada města na vědomí.

4)

Informace o průběhu 2. ročníku Berounské akademie /BAK/ ve školním roce 2014/15
a o přípravě školního roku 2015/16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Do jednání rady města byla přizvána Mgr. Hana Ludvíková, ředitelka Městské knihovny Beroun.
Mgr. Hana Ludvíková informovala o průběhu stávajícího tříletého cyklu Berounské akademie,
financování projektu a o velkém zájmu veřejnosti. Zhodnotila školní rok 2014/2015, seznámila
s programem školního roku 2015/2016, který bude obsahovat 9 přednášek, rozdělených do
tematických bloků. Přednášky se budou konat v Klubu důchodců a některých významných
místech regionu. Informovala o možnosti uspořádat další cyklus projektu Berounské akademie
a o možnosti realizace Univerzity třetího věku. Proběhla diskuze o podmínkách přihlášek do
dalšího cyklu, tak aby byla možnost zapojení nových účastníků. Zda přednášky opakovat, nebo
připravit jiná témata.
Místostarosta Mgr. Kůs sdělil, že za účelem průzkumu mezi stávajícími studenty navštívil
přednášky, zhodnotil kladně velké nasazení posluchačů a chuť účastnit se dalšího cyklu. Zeptal
se Mgr. Ludvíkové na možnost zahájit vzdělávání formou Univerzity třetího věku a na rozdíl
oproti Berounské akademii.
Mgr. Ludvíková vysvětlila, že Univerzita třetího věku je určená pro seniory a nezaměstnané ve
věku 50+. Berounská akademie je otevřená pro všechny. Univerzitu třetího věku by mohla
uspořádat zemědělská univerzita, konala by se v knihovně a financovaná by byla fakultou.
Mgr. Ludvíková uvedla, že v případě Berounské akademie se od účastníků vybírá školné ve výši
400,- Kč, projekt je dále dotován městem částkou 45 tis. Kč a knihovna vybírá od účastníků 20 %
na provozní náklady, jako je např. tisk materiálů.
Usnesení: č. 554/2015
Rada města Berouna bere na vědomí informaci ředitelky městské knihovny Mgr. Hany
Ludvíkové o průběhu Berounské akademie ve školním roce 2014/15 a o přípravě jejího školního
roku 2015/16.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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5)

Zařazení obcí Mezouň a Vysoký Újezd do ORP Černošice pro účely zpracování Místního akčního
plánu rozvoje školství
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Do jednání rady města byla přizvána Bc. Marie Marková, vedoucí Odboru sociálních věcí,
zdravotnictví a školství.
Obce Vysoký Újezd a Mezouň požádaly v rámci vypracování Místního akčního plánu rozvoje
školství o vyjmutí z ORP Beroun a zařazení do ORP Černošice, z důvodu tradiční spádovosti a
lepší dopravní dostupnosti škol na území obcí Rudná, Nučice a Tachlovice, které jsou na území
ORP Černošice.
Usnesení: č. 555/2015
Rada města Beroun bere na vědomí informaci,že obce Mezouň a Vysoký Újezd jsou pro účely
zpracování Místních akčních plánů rozvoje školství zařazeny do správního obvodu ORP
Černošice.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6)

Zápis č. 5/2015 ze zasedání komise pro výchovu a vzdělávání (školská komise), konaného
dne 30. 9. 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl místostarosta Mgr. Kůs.
Pí Zálomová upozornila na bod 3 zápisu – Kapacita základních škol v Berouně a připomněla, že
se zpracovává výhled na další období. V souvislosti s tím byli ředitelé škol vyzváni, aby stanovili
maximální kapacitu svých škol. Na základě těchto informací bude zpracován tabulkový materiál,
kde bude uvedena zaručená kapacita, rejstříková kapacita a maximální kapacita.
Místostarosta Mgr. Kůs doplnil, že od ředitelů škol jsou důsledně vyžadovány informace. Ty
budou každý rok upřesňovány a ve spolupráci se školskou komisí vyhodnocovány.
Dále upozornil na bod 7 zápisu, kde PaedDr. Fechtnerová podala návrh, aby se Burza škol,
pořádaná Úřadem práce pro žáky 9. tříd, konala opět v Berouně.
Usnesení: č. 556/2015
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 5/2015 ze zasedání komise pro výchovu
a vzdělávání, konaného dne 30.9.2015.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7)

Nakládání s majetkem města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo ke všem předkládaným materiálům v bodu nakládání s majetkem města přednesla
starostka Ing. Endrlová.
Do jednání rady města byla k projednání bodu nakládání s majetkem města přizvána
paní Iva Kermesová, vedoucí Odboru majetku a investic.
1. Uzavření Dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou
mezi městem Beroun a nájemci v Domově penzionu pro důchodce Beroun
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Jedná se o byty zvláštního určení č. 101 a č. 104, v Domově penzionu pro důchodce Beroun,
Na Parkáně 111. Dohody o skončení nájmu jsou sepsány na základě žádosti obou nájemkyň,
z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu.
Usnesení: č. 557/2015
Rada města Beroun souhlasí:
1) s uzavřením Dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou
službou, Na Parkáně 111, Beroun, mezi městem Beroun, IČ: 00233129, se sídlem Husovo
nám. 68, 266 43 Beroun (na straně jedné jako pronajímatel) a paní J. K. (na straně druhé
jako nájemce), dohodou ke dni 30.9.2015 včetně, v předloženém znění.
2) s uzavřením Dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou
službou, Na Parkáně 111, Beroun, mezi městem Beroun, IČ: 00233129, se sídlem Husovo
nám. 68, 266 43 Beroun (na straně jedné jako pronajímatel) a paní M. T. (na straně druhé
jako nájemce), dohodou ke dni 30.9.2015 včetně, v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2. Uzavření Smluv o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou mezi městem
Beroun a nájemci v Domově penzionu pro důchodce Beroun
Volný návrh navazuje na předešlý, jedná se o uvolněné byty zvláštního určení v Domově
penzionu pro důchodce Beroun, Na Parkáně 111.
Usnesení: č. 558/2015
1) Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě
s pečovatelskou službou mezi městem Beroun, IČ: 00233129, se sídlem Husovo nám. 68,
266 43 Beroun - Centrum a nájemcem paní J. D. na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9.
2017, na adrese Na Parkáně čp. 111, 266 01 Beroun - Město, v předloženém znění.
2) Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě
s pečovatelskou službou mezi městem Beroun, IČ: 00233129, se sídlem Husovo nám. 68,
266 43 Beroun - Centrum a nájemcem paní D. F. na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9.
2017, na adrese Na Parkáně čp. 111, 266 01 Beroun - Město, v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou
službou mezi městem Beroun a nájemcem v Domově penzionu pro důchodce Beroun
Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 31.12.2017.
Usnesení: č. 559/2015
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního
určení v domě s pečovatelskou službou mezi městem Beroun, IČ: 00233129, se sídlem
Husovo nám. 68, 266 43 Beroun a nájemci manželi - panem B. S. a paní V. S. na dobu určitou
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4. Prodloužení nájemních smluv a uzavření dodatku pro byt zvláštního určení č. D09, Palouček
1709, Beroun
Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 30.9.2016.
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Usnesení: č. 560/2015
Rada města Beroun souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení
a uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Beroun, IČ: 00233129, se sídlem
Husovo nám. 68, 266 43 Beroun, BD Palouček, bytovým družstvem, IČ: 26720795 se sídlem
Palouček 1709, 266 01 Beroun - Město (na straně jedné jako pronajímatel) a paní L. J. (na
straně druhé jako nájemce), na dobu určitou 1 rok od 1.10.2015 do 30.9.2016 na byt na
adrese Palouček 1709, 266 01 Beroun, v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5. Družstevní byt č. 22 v domě čp. 52, Nám. Joachima Barranda, Beroun - Centrum
Paní E. R. a pan P. R. požádali o převod členských práv a povinností k bytu v Bytovém
družstvu Biřická na pana M. Š.
Usnesení: č. 561/2015
1) Rada města Beroun souhlasí: s převodem družstevního podílu v Bytovém družstvu Beroun
Biřická, IČ: 25748181, se sídlem Náměstí Joachima Barranda 52, 266 01 Beroun- Centrum,
včetně práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu v domě čp. 52, Náměstí
Joachima Barranda, 266 01 Beroun - Centrum z paní E. R. a pana P. R. na pana M. Š.
2) Rada města Beroun souhlasí: s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Beroun,
IČ: 00233129, se sídlem Husovo nám. 68, 266 43 Beroun, Bytovým družstvem Beroun
Biřická, IČ: 25748181, se sídlem Náměstí Joachima Barranda 52, 266 01 Beroun Centrum a panem M. Š. v domě čp. 52, Náměstí Joachima Barranda, 266 01 Beroun Centrum, za podmínekdle stanov Bytového družstva Beroun Biřická, v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Starostka Ing. Endrlová podala návrh na to, aby schvalování převodů bytů bytových družstev
bylo v kompetenci odboru majetku a investic. Tajemník Ing. Chalupecký přislíbil prověření
možnosti.
Místostarosta Mgr. Kůs informoval o plánovaném zákonném opatření na výstavbu obecních
sociálních bytů, v souvislosti s tím bude do RM předložena informace o postupu a
kompetenci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v této záležitosti.
6. Fyzická likvidace majetku a bezúplatný převod majetku
Komise pro likvidaci majetku navrhla likvidaci majetku a jeho následné vyřazení z účetní
evidence, dle přiloženého Zápisu ze zasedání komise pro likvidaci majetku, konaného dne
14.9.2015.
MUDr. Pěničková pochválila vypracování zápisů z likvidační komise, ze kterých je lépe patrné,
co se likviduje a proč.
Pí Kermesová doplnila, že v usneseních bude nově uváděna i konečná (zůstatková) hodnota
likvidovaného majetku.
Usnesení: č. 562/2015
1. Rada města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním
z účetnictví dle návrhu komise pro likvidaci majetku ze dne 14. 9. 2015. Pořizovací
hodnota likvidovaného majetku je celkem 15.035,- Kč.
2. Rada města Beroun souhlasí s bezúplatným převodem majetku příspěvkovým
organizacím, které projeví zájem. Pořizovací hodnota nabízeného majetku je 32.098,- Kč.
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3. Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s bezúplatným
převodem majetku dle návrhu komise pro likvidaci majetku ze dne 14.9.2015. Pořizovací
hodnota majetku je 150.000,- Kč.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis č. 5/2015 ze zasedání komise pro likvidaci majetku, konaného dne 14.9.2015.
Usnesení: č. 563/2015
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 5/2015 ze zasedání komise pro likvidaci majetku,
konaného dne 14.9.2015.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Veřejná doprava pro všechny“
Starostka Ing. Endrlová uvedla, že na dodatečné stavební práce proběhlo se zhotovitelem
akce společností STRABAG a.s. jednací řízení bez uveřejnění. Finanční krytí akce bude hrazeno
z kapitálových výdajů, 22 – doprava, položka Veřejná doprava pro všechny v rozpočtu města
na rok 2015. Požádala pí Kermesovou o vysvětlení dodatečných stavební prací.
Pí Kermesová uvedla, že dodatečné stavební práce spočívají především v odstranění původní
betonové jeřábové dráhy, která sloužila při výstavbě dálničního mostu a která byla zahrnuta
pod úrovní stávajícího terénu. Dále byl odhalen neidentifikovaný kanalizační řad, došlo
k úpravě elektroinstalace dle požadavků ČD a změněn finální asfaltový povrch v místě
autobusových zastávek z důvodu jeho vyšší odolnosti.
Starostka Ing. Endrlová se zeptala, zda jsou dodatečné stavební práce projednané a schválené
od donora.
Pí Kermesová uvedla, že ano.
Místostarosta Mgr. Kůs požádal o bližší informaci o panelové ploše jeřábové dráhy.
Pí Kermesová uvedla, že dráha byla odkryta při provádění výkopových prací 1 m pod
terénem, provedenými sondami nebyla zjištěna, nepředpokládalo se, že pod zelenou plochou
bude skryta.
Usnesení: č. 564/2015
Rada města Beroun bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění
a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.2.2015 na dodatečné
stavební práce a navýšením ceny z původní ceny 45.718.406,52 Kč s DPH na 46.682.894,58 Kč
s DPH akce „Veřejná doprava pro všechny“ se společností STRABAG a.s., IČ: 60838744, se
sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „MŠ Drašarova 1447 – sanace, zateplení“
Pí Kermesová vysvětlila dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách. Předmětem dodatečných stavebních prací je např. zpevnění
překladů, úpravy obvodového pláště, úpravy okenních otvorů, srovnání úrovně podlah aj.
Na dodatečné stavební práce proběhlo se zhotovitelem akce společností ACG Real s.r.o.
jednací řízení bez uveřejnění. Finanční krytí akce bude hrazeno z kapitálových výdajů, 31 –
vzdělávání, položka OPŽP MŠ Drašarova – sanace a zateplení, v rozpočtu města na rok 2015.
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Usnesení: č. 565/2015
Rada města Beroun bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění
a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „II. MŠ Drašarova 1447 –
sanace a zateplení,“ uzavřené dne 22.4.2015, na dodatečné stavební práce s navýšením ceny
z původní částky 7 947 714,04 Kč,- Kč vč. DPH na částku 9 383 490,79 s DPH, se zhotovitelem
akce firmou ACG-Real s.r.o., se sídlemRadimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ: 27094359,
v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

9. Rozhodnutí rady o zrušení zadávacího řízení. „Stavební úpravy ul. Julia Fučíka, Beroun“
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava prašných komunikací, vybudování
chodníků a parkovacích míst v ulici Fučíkova. Veřejná zakázka byla zadána prostřednictvím
elektronického tržiště TENDERMARKET, byly podány 4 nabídky, z nich jako nejvhodnější byla
vybrána nabídka společnosti GREEN PROJECT s. r.o. Nabídková cena však přesáhla částku
vyčleněnou rozpočtem města. Akce bude přesunuta do roku 2016.
Usnesení: č. 566/2015
Rada města Beroun souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy
ul. Julia Fučíka, Beroun”.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8)

Souhlas se zadávacími podmínkami „Zpracování programu rozvoje města Beroun”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Do jednání rady města byla k projednání bodů 8) a 9) přizvána Ing. arch. Dana Vilhelmová,
vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje.
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování Programu rozvoje města
Beroun pro období 2016 – 2030.
Ing. arch. Vilhelmová vysvětlila, že se jedná o komplexní program, kam bude město směřovat
územním plánováním, ekonomicky, demograficky aj.
Starostka Ing. Endrlová uvedla, že bude potřeba vytvořit pracovní skupinu složenou z odborníků.
Místostarosta Mgr. Kůs se dotázal, kdo bude schvalovat Program rozvoje města Beroun.
Ing. arch. Vilhelmová odpověděla, že zastupitelstvo města.
Starostka Ing. Endrlová sdělila, že dokument je důležitý, řada dotačních titulů požaduje mít
zpracovaný program rozvoje.
MUDr. Pěničková upozornila, že se nebude moci zúčastnit výběrového řízení a požádala
o nahrazení jiným členem.
Místostarosta Mgr. Kůs navrhl zpracovat harmonogram projednání programu rozvoje, včetně
projednání s veřejností a vyzvat komise ke spolupráci.
Usnesení: č. 567/2015
1. Rada města Beroun schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Zpracování programu
rozvoje města Beroun“.
2. Rada města jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek
pro zadávací řízení zakázky „Zpracování programu rozvoje města Beroun“, která bude plnit
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funkci komise pro otevírání obálek.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

9) Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.K08/10 na vyhotovení úkolu územní plán
města Beroun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předmětem dodatku je doplnění článků smlouvy: předmět plnění, čas plnění, cena, způsob
úhrady ceny.
Ing. arch. Vilhelmová informovala o stavu pořízení nového územního plánu – zpracovaný návrh
byl projednán s dotčenými orgány, projednán v komisi, připomínkován. Na základě vyhodnocení
stanovisek a připomínek k návrhu územního plánu je nutné vypracovat jeho úpravu.
Dále informovala o jednání na Správě železniční dopravní cesty ohledně vysokorychlostní tratě,
kterého se zúčastnil i předseda komise pro územní plánování. VRT je ve fázi výběru projektanta,
který bude hledat vhodné trasování.
Usnesení: č. 568/2015
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.K08/10 na vyhotovení
úkolu územní plán města Beroun v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

10) Finanční dotace na „Dopravní výchovu a využití dětského dopravního hřiště“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. požádalo o dotaci na činnost pro účely BESIP, na
výuku a výcvik žáků na dětském dopravním hřišti v Berouně.
Usnesení: č. 569/2015
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace na „Dopravní výchovu a využití
dětského dopravního hřiště“ v roce 2015 z rozpočtu města Beroun organizaci Centrum služeb
pro silniční dopravu s.p.o. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ:
70898219 ve výši 20.000,- Kč a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí,
v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

11) Uzavření smlouvy o podnájmu mezi městem Beroun a společností I.R.P.S. a.s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl tajemník Ing. Chalupecký, uvedl, že současně používané archivní prostory
odboru výstavby jsou kapacitně nedostačující a vzhledem k velké vlhkosti nevhodné.
Předmětem smlouvy je podnájem prostor místnosti č. 11 a 12 v budově č.p. 1541 pro účel
provozování archivu Odboru výstavby. Město má již pronajatou místnost č. 10, dojde tím
k naplnění požadavku sjednocení archivace spisů na jednom místě.
Usnesení: č. 570/2015
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu mezi městem Beroun, jako
podnájemcem a společností I.R.P.S. a.s., IČ: 26031311, se sídlem Praha 3, Kolínská 1686/13,
PSČ 130 00, jako pronajímatelem, v předloženém znění.
9

- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

12) Návrh na zřízení nového odboru Městského úřadu Beroun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volný návrh byl dodatečně zařazen do programu, radním byl k prostudování rozeslán v pondělí
19.10.2015 e-mailem.
Úvodní slovo přednesl tajemník Ing. Chalupecký, zrekapituloval, že v souvislosti se vznikem
Městského kulturního centra Beroun byl zrušen Odbor školství, kultury a vnějších vztahů. Náplň
činnosti zrušeného odboru, která nepřešla na MKC, byla přerozdělena mezi některé další odbory
MěÚ. Rozdělení činnosti mezi odbory se v praxi neosvědčilo, na což upozornil místostarosta
Mgr. Kůs. Na základě jeho návrhu a zvážení všech okolností navrhl tajemník MěÚ Ing.
Chalupecký zřídit od 1.1.2016 nový odbor s názvem odbor školství a volnočasových aktivit.
V souvislosti se zřízením tohoto odboru bude vypsáno výběrové řízení na funkci vedoucího
odboru. Nový odbor bude zapracován do připravovaného aktualizovaného organizačního řádu,
který bude radě města předložen koncem roku.
Místostarosta Mgr. Kůs zhodnotil, že způsob řízení kompetencí rozdělených na jednotlivé odbory
je těžkopádný, nesystémový, místostarostovi narostl objem gesce. Shrnul, že by bylo dobré
zastřešit všechny činnosti pod jeden odbor. Vyjmenoval náplně činností, které by pod nový
odbor patřily: oblasti školství, sportu, kultury, vnějších vztahů a cestovního ruchu. Vyzdvihl
potřebu věnovat se oblasti cestovního ruchu, která je momentálně opomíjená. Dále upozornil,
že zřízením nového odboru nedojde k nárůstu pracovníků, naopak se sníží počet vedoucích
oddělení.
Starostka Ing. Endrlová doplnila, že masivně nabývá práce v oblasti sportu, kterou je třeba řešit.

Usnesení: č. 571/2015
Rada města Beroun zřizuje podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2016 nový odbor
Městského úřadu Beroun s názvem „odbor školství a volnočasových aktivit“.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

-----------------------------------P. Štěpánek se omluvil a opustil jednání rady města v 16.00 hod.
------------------------------------

13) Souhlas města Beroun - jako příjemce dotace v rámci projektu „Sejdeme se na Plzeňce“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Do jednání rady města byla k projednání bodů 13) – 19) přizvána Ing. Slivková, vedoucí kanceláře
tajemníka.
Provozovatel kulturního domu Plzeňka, Městské kulturní centrum Beroun, pronajímá na základě
vítězné nabídky výběrového řízení společnosti ASTACUS, s.r.o. 2. nadzemní podlaží budovy
kulturního domu.
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Usnesení: č. 572/2015
Rada města Beroun souhlasí s přenecháním užívacího práva k prostorám ve 2. nadzemním
podlaží společenského domu Plzeňka o celkové výměře 61,50 m2, jejichž úprava byla
financována z finančních prostředků dotace k projektu „Sejdeme se na Plzeňce“, společnosti
ASTACUS s.r.o., IČ: 29030528, se sídlemPraha 1- Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

14) Rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy
Výroba a tisk Radničního listu města Beroun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Ing. Slivková uvedla, že končí smlouva na výrobu a tisk Radničního listu, proto byla
prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET vypsána veřejná zakázka malého
rozsahu. Ve lhůtě pro podání nabídek do výběrového řízení bylo podáno sedm nabídek, z nichž
jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka pana Radka Dolejše. Nabídková cena činí
1.483.200,- Kč bez DPH, je to cena za 4 roky plnění zakázky.
Usnesení: č. 573/2015
1. Rada města Beroun vyhlašuje nabídku pana Radka Dolejše, IČ 61872474, se sídlem Pod
Vodojemem 1581, Beroun-Město, 266 01 Beroun jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výroba a tisk Radničního listu města Beroun”.
2. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výroba a tisk
Radničního listu města Beroun“ s panem Radkem Dolejšem, IČ 61872474, se sídlem Pod
Vodojemem 1581, Beroun-Město, 266 01 Beroun, v předloženém znění. Nabídková cena je
1.483.200,- Kč bez DPH.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

15) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení a provozování internetových stránek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Slivková vysvětlila, že předmětem dodatku je navýšení datové kvóty u webhostingových
služeb o 7 GB. Celkový datový prostor bude 13 GB, cena za roční provoz se nenavyšuje.
Usnesení: č. 574/2015
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zhotovení a provozování
internetových stránek se společností Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808,
Chomutov, PSČ 430 04, IČ: 25448714, DIČ: CZ25448714, v předloženém znění.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

16) Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Slivková zrekapitulovala, že Radniční list je již od roku 2003 distribuován prostřednictvím
České pošty. Smlouvu, jejíž platnost byla do 31.12.2014, Česká pošta ani po několikeré urgenci
ze strany MěÚ neprodloužila ani nepředložila návrh nové smlouvy, proto byla roznáška
zabezpečována pouze na základě objednávek. Nyní je předložena nová smlouva o roznášce, se
stejnými podmínkami, jako v minulé smlouvě. Dále uvedla, že výhodou distribuce
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prostřednictvím České pošty je skutečnost, že ČP disponuje klíči od bytových domů a dostane se
tak ke schránkám.
Starostka Ing. Endrlová upozornila na opakované stížnosti na nedoručení radničních listů.
Ing. Slivková vysvětlila, že dle smlouvy je plnění, když je doručeno 90% materiálů. Jiní distributoři
považují za plnění doručení třeba jen 85%, navíc nemají klíče.
Usnesení: č. 575/2015
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o Roznášce informačních/propagačních
materiálů č. 982807-0412/2015 se společností Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů
909/4, Praha 1, PSČ 225 99, IČ:471014983, DIČ:CZ47114983, v předloženém znění.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

17) Uzavření smlouvy na dotaci s Mgr. Milošem Kebrlem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Mgr. Miloš Kebrle, podnájemce sálu v budově České pojišťovny, obdržel na rok 2015 dotaci na
projekt Celoroční kulturní nabídka pro Beroun 2015. Dotace byla snížena s přihlédnutím na
plánované otevření kulturního domu Plzeňka v červnu 2015. Z důvodu otevření Plzeňky až v září
2015 byla Mgr. Kebrlemu dodatkem prodloužena smlouva, poté Mgr. Kebrle požádal o navýšení
původní dotace.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Beroun na akci
provozování sálu České pojišťovny v době od 1.7.2015 do 31.8.2015. Ve II. Úpravě rozpočtu
města byla odsouhlasena položka Příspěvek na kulturní činnost provozovateli sálu ČP.

Usnesení: č. 576/2015
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 41.000 Kč Mgr. Milošovi Kebrlemu,
IČ: 13254537, se sídlem Nerudova 879/16, 266 01 Beroun-Město, na provozování sálu České
pojišťovny a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí, v předloženém znění.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

18) Žádost o Záštitu starostky města Berouna nad akcí „Daniel Hůlka pro Dobromysl“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Obecně prospěšná společnost Dobromysl požádala o Záštitu starostky města Beroun nad akcí
„Daniel Hůlka pro Dobromysl“. Tento charitativní adventní koncert se uskuteční 7.12.2015 v kulturním
domě Plzeňka. Výtěžek bude použit na činnost Dobromysli.
Usnesení: č. 577/2015
Starostka města a Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Berouna
nad akcí „Daniel Hůlka pro Dobromysl“.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

19) Žádost o Záštitu starostky města Berouna nad akcí „Noc venku“ Farní charity Beroun
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Volný návrh byl dodatečně zařazen do programu, radním byl k prostudování rozeslán v pondělí
19.10.2015 e-mailem.
Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
Farní charita Beroun požádala o Záštitu starostky města Beroun nad akcí „Noc venku“, která
se uskuteční v noci z 19.11.2015 na 20.11.2015 ve vnitřních prostorách a na dvoře Gymnázia J.
Barranda. Jedná se o celorepublikový projekt na podporu lidí bez domova. Cílem je seznámit
širokou veřejnost s problematikou bezdomovectví a zároveň získat prostředky, které budou
použity na podporu lidí bez domova.
Usnesení: č. 578/2015
Starostka města a Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Berouna
nad akcí „Noc venku“ Farní charity Beroun, která se bude konat v noci ze čtvrtka 19. 11. 2015
na pátek 20. 11. 2015.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
20) Zápis č. 7/2015 ze zasedání komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 21.9.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis byl dodatečně zařazen do programu.
Zápisem provedl místostarosta Mgr. Kůs, upozornil na bod č. 4, kde je navrženo zapojení komise
pro sport a sportovní dotace do připravované městské koncepce sportovišť.
Usnesení: č. 579/2015
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 7/2015 ze zasedání komise pro sport a sportovní
dotace, konaného dne 21.9.2015.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
21) Žádost o finanční dotaci na akci „Velká cena města Berouna – celostátní taneční soutěž ve
sportovním tanci“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka Ing. Endrlová.
TANEČNÍ KLUB ROMANY CHVÁTALOVÉ, s.r.o. požádal o finanční dotaci na akci „Velká cena
města Berouna – celostátní soutěž ve sportovním tanci“, která se uskuteční dne 7.11.2015
v kulturním domě Plzeňka. Jedná se již o 18. ročník celostátní taneční soutěže.
Usnesení: č. 580/2015
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace TANEČNÍMU KLUBU ROMANY
CHVÁTALOVÉ, s.r.o., IČ: 25635395, se sídlem Havlíčkova 7, 266 01 Beroun ve výši 20 000,- Kč,
která bude poskytnuta na akci „Velká cena města Berouna – celostátní taneční soutěž ve
sportovním tanci“ z § 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, organizace 3118 - Významné
sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

22) Zápis č. 4/2015 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní dotace, konaného dne 21. 9. 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl místostarosta Mgr. Kůs, ohledně abonentek na Talichův Beroun sdělil, že
o abonentky je velký zájem ze strany trvalých abonentů, kterým jsou vydávány dle databáze
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abonentů, upozornil, že se zvyšuje zájem i ze strany nových posluchačů. Abonentek v prodeji
není moc, ale k naplnění požadavků stačí.
Usnesení: č. 581/2015
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 4/2015 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní
dotace, konaného dne 21.9.2015.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

23) Zápis č. 4/2015 ze zasedání komise životního prostředí, konaného dne 21. 9. 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl místostarosta Mgr. Kůs.
Usnesení: č. 582/2015
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 4/2015 ze zasedání komise životního prostředí,
konaného dne 21.9.2015.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

24) Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka Ing. Endrlová informovala o zadání úkolu odboru majetku a investic, který se týká
komplexní problematiky golfového areálu Na Veselé. Z průběžné informace od vedoucí odboru
vyplývá, že odbor provádí kompletaci veškerých majetkoprávních a smluvních podkladů pro
účely následné právní analýzy.
Místostarosta Mgr. Kůs informoval o průběhu příprav na udílení cen Berounského trilobitu, které
proběhne 16.1.2016. Dále uvedl, že v radě České televize se má v nejbližší době rozhodnout, zda
udělení cen bude vysílat v přímém přenosu.
Dále místostarosta Mgr. Kůs pozval radní na slavnostní večer konaný u příležitosti výročí vzniku
Československé republiky, v kulturním domě Plzeňka, ve čtvrtek 22.10.2015. V průběhu
slavnostního večera budou oceněni laureáti Cen města Berouna a dále studenti, kteří se podíleli
na záchraně života profesora gymnázia.

25) Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka Ing. Endrlová avizovala konání příští rady města dne 11.11.2015 od 14.30 hod
a po vyčerpání programu ukončila schůzi rady města v 16.45 hodin.

Ing. Šárka E n d r l o v á v. r.
starostka města Beroun

Mgr. Ivan K ů s v. r.
místostarosta města Beroun
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Ověřil:

Zapsala:

V Berouně dne 23. 10. 2015
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