Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 5. schůze Rady města Beroun,
která se konala dne 23. 1. 2019
od 14:00 hodin v místnosti rady města
Mgr. Ildikó Fráňova, právník

Přítomni:

Ing. Jiří Chalupecký, tajemník
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
Omluveni:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedající:

Ing. Michal Mišina, místostarosta

Ověřovatelé:

Mgr. Olga Chocová, radní

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

l.

Zahájení

Schůzi rady města

zahájil v 14.00 hod a jednání řídil místostarosta lna. Mišina. Omluvil

nepřítomnou starostku RNDr. Chalupovou.
Ověřovatelkou

stanovil Mgr. Chocovou.

Připomněl termín dalšího jednání rady města, které je naplánováno na 13. 2. 2019.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina
2.

Připomínky k zápisu z 4. zasedání Rady města
K zápisu z předešlé schůze rady města nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina

3.

23/5/RM/2019 Program schůze rady města
I. Rada města schvaluje

program schůze rady města konané dne 23. l. 2019.
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lna. Mišina upozornil na volný návrh, který radní obdrželi na jednací stoly před zahájením schůze.

Jedná se o volný návrh Vstup města Beroun do řízení vedeného u Okresního soudu v Berouně pod
číslem jednacím 13 C 44/2017 jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného.
lna, Mišina navrhl projednání tohoto návrhu jako bod 38 programu jednání. Radní s návrhem
souhlasili.

lna. Mišina dále uvedl, že po skončení schůze rady města bude následovat valná hromada
společnosti PLZENKA, spol. s . r.o.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Informace o plnění usnesení
K informacím o plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady města vznesl dotaz Mař. Kus. Dotázal se
na plnění usnesení 687/93/RM/2018 týkající se graffiti tvorby. lna. Mišina přislíbil zjistit potřebné
informace a předat je radě města.

Dále Mař. Kus požádal o zařazení do harmonogramu projednávání návrhů radou města návrh
zásad pro stanovení nájemného u bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici Na Parkaně.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
24/5/RM/2019Analýza nákladovosti sportovišť ve městě Beroun
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi, Mgr. Jan Piskáček
I. Rada města

bere na vědomí

Analýzu nákladovosti sportovišť ve městě Beroun
II. Rada města

v předloženém znění.

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajištění dalších kroků vyplývajících z Analýzy nákladovosti sportovišť ve městě
Beroun a Analýzy a plánu rozvoje sportu 2018 - 2030.
Termín: 31. 12. 2019

K projednání bodů 5 až 12 programu byla do jednání rady přizvána lna. Boldi, vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit.

Mqr. Tomčo v úvodním slovu k bodu Analýza nákladovosti sportovišť ve městě Beroun

uvedl, že je

to dokument, který se dlouho připravoval a obsahuje relevantní data.
lna. Boldi uvedla, že se jedná o souhrn dat, na kterém spolupracoval odbor spolu s komisí pro
sport a sportovní dotace a konzultoval je s dotčenými sportovními kluby. V dotačním programu na

rok 2019 byly již některé náměty zohledněny. Z analýzy vyplývají skutečnosti o současném stavu
sportovišť ve městě. lna. Boldi informovala, že náklady města vynaložené na sport tvoří 6% z
celkového rozpočtu, což je méně než v letech 2012 - 2013. Upozornila na nedostatek sportovišť
pro školy a naplněné kapacity sportovišť pro spolky.
lna. Mišina podotkl, že město investuje nemalé prostředky do zimního stadionu, který pak bude
možno využívat i v letním období.
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Mař. Kus zpochybnil údaje o poklesu financování sportu ve městě a uvedl příklady sportovišť, do

kter/ch město investovalo. Připomněl, že se připravují nové projekty na tělocvičny a další
sportoviště. Upozornil na to, že město má schválenou Analýzu a plán rozvoje sportu 2018 - 2030,
kde jsou konkrétnícíle, které by se měly naplňovat.

Mař. Tomčo uvedl, že se změnilo procento nákladů na sport z celkového rozpočtu, částky zůstaly
přibližně stejné. Konstatoval, že analýza nákladovosti sportovišť je důležitá.
Mař. Kus uvedl, že analýzu nezpochybňuje, ale nesouhlasí s odůvodněním

a závěry komise a

lzdůraznil nutnost naplňování plánu rozvoje sportu.

6.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Michaela Zítová

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

25/5/RM/2019 Přijetí daru od VaK Beroun, a. s. na zajištění plaveckého výcviku
mateřských a základních škol
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města

souhlasí

s přijetím finančního daru ve výši 10. 000,- Kč od společnosti Vodovody a kanalizace Beroun,
a. s„ Mostníkovská 255, 266 41 Beroun, IČ: 463 56 975 na plavecký výcvik žáků berounských
mateřských a základních škol.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1.zajistit přijetí daru od společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.
Termín: 10. 2. 2019

llna. Boldi předložila návrh na přijetí daru od společnosti Vodovody a kanalizace Beroun jako
příspěvek na plavecký výcvik žáků základních a mateřských škol.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Ilona Perglerová

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

26/5/RM/2019 Změna tarifních platů, příplatku za vedení a stanovení maximální výše

odměn ředitelům
základních a mateřských škol, zřizovaných městem
příspěvkové organizaceod 1. 1. 2019

Beroun jako

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města

stanoví

platy ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové
organizace dle předloženého návrhu s účinností od l. l. 2019 a dále stanoví pro uvedené
ředitele maximální výši odměn na rok 2019 v navržené výši

l II. Rada města ukládá
vedoucí odboru školství Ing. Simoně Boldi:
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zajistit zpracování a předání platových výměrů pro ředitelky
a ředitele základních a
mateřských škol s účinností od l. l. 2019 a prokazatelně je informovat o maximální výši
odměn na rok 2019.

Termín: 31. l. 2019
III. Rada města

ukládá

l. mistostarostovi Mgr. Dušanu Tomčovi

1. 1. předložit radě města

revizi Postupu při odměňování ředitelů základních

a mateřských

škol.
Termín: 30. 6. 2019

lna. Boldi předložila

návrh na změnu tarifních platů, příplatků za

vedení a stanovení maximální

výše odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městem Beroun. Uvedla, že tento
návrh předkládá dle schváleného postupu při odměňování ředitelů škol a každý rok se jejich výše
upravuje. Skutečná výše odměn je pak závislá od plnění kritérií.

Mař. Tomčo uvedl, že navrhovaná výše odměn byla upravena v závislosti na očekávané výši inflace
v roce 2019. Vyjádřil svůj názor, že finanční odměna v této výši není motivační, proto v budoucnu
chystá revizi postupu odměňování ředitelů škol.

Mař. Chlumská upozornila, že financování platů a odměn jde z rozpočtu jednotlivých škol.
Pohovořila o práci ředitelů škol a vyjádřila názor, že odměny jsou za dobře odvedenou práci, kterou
je důležité ocenit vyšší částkou než se navrhuje.

Mař. Tomčo připomněl, že

pokud chce město mít kvalitní ředitele, musí tomu odpovídat i jejich

odměna.

Z diskuze vyplynul úkol místostarostovi Mgr. Tomčovi předložit

radě města

revizi postupu

odměňování ředitelů škol.

8.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Jitka Zálomová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

27/5/RM/2019 Stanovení maximální výše odměn ředitelům příspěvkových
zřizovaných městem

Beroun, kromě oblasti školství

organizací

na rok 2019

I. Rada města stanovuje

maximální výši odměn ředitelům příspěvkových
organizací zřizovaných městem Beroun
(Městské kulturní centrum Beroun, Městská knihovna Beroun), kromě oblasti školství na rok
2019.
II. Rada města

ukládá

vedoucí odboru školství Ing. Simoně Boldi:
l. prokazatelně zajistit informovanost ředitelů MK a MKC:
a) o stanovené maximální výše jejich odměn stanovené RM
b) o stanovení jejich cílových odměn stanovených RM
Termín: 31/1 2019

2. Předložit RM návrhy na vyplacení odměn ředitelům MK a MKC v souladu s Postupem.
Termín: červen 2019, listopad 2019
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lna. Boldi předložila radě města návrh na stanovení maximální výše odměn ředitelům městského
kulturního centra a městské knihovny. Navrhované odměny na rok 2019 jsou upraveny v závislosti

na inflaci. Dále jsou navrhované cílové odměny, jež budou ředitelům poskytnuty za splnění předem
stanoveného mimořádně náročného

úkolu.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Ing. Simona Boldi
Typ dokumentu: Usneseni
9.

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

28/5/RM/2019 Žádost o schválení finančního daru pro 2. základní školu a mateřskou
školu, Beroun, Preislerova 1335
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města souhlasí

s tím, aby 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 přijala na základě
uzavřené darovací smlouvy finanční dar ve výši 7 898,- Kč odpovídající výši záloh za obědy

ve školní jídelně za období od l. l. 2019 do 28. 6. 2019 ve prospěch dvou žáků této školy od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s." IČ: 24231509 se sídlem Vlastislavova 152/4, 140
00 Praha 4 z projektu "Obědy pro děti". V případě uzavření darovací smlouvy k pozdějšímu
datu bude výše daru snížena dle data podpisu této darovací smlouvy.
II. Rada města

ukládá

vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Ing. Simoně Boldi:
informovat ředitele 2. základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova 1335 o vydaném
souhlasu k uvedenému návrhu.

Termín: do 31. l. 2019

lna. Boldi dále předložila radě města žádost o schválení finančního daru pro 2. základní a
mateřskou školu Beroun od společnosti WOMEN FOR WOMEN z projektu "Obědy pro děti" určený
na úhradu obědů ve školní

jídelně pro dva žáky této školy.

Zpracovatel: Jitka Zálomová

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

10.

29/5/RM/2019 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun na zajištění

akce "Nejúspěšnější sportovec roku 2018" Město Žebrák
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Simona Boldi
I. Rada města

souhlasí

s přijetím finančního daru ve výši 3.000,- Kč na financování akce "Nejúspěšnější sportovec
roku 2018" od města Žebrák, IČ: 00234079, se sídlem Náměstí l, 267 53 Žebrák, a s
uzavřením darovací smlouvy o jeho poskytnutí v předloženém znění.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit přijetí finančních prostředků a administraci při uzavírání darovací smlouvy.
Termín: 12. 3. 2019
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Inq. Boldi informovala o finančním daru městu

"Nejúspěšnější

Beroun od města Žebrák

na zajištění akce

sportovec roku 2018". Akci město pořádá spolu s Berounským deníkem a Českou

unií sportu. Dar bude použit na zajištění akce a darů pro úspěšné sportovce.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Zítová
Typ dokumentu: Usnesení
11.

Hlasování

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

30/5/RM/2019 Záštita starostky města

Beroun nad akcí "Nejúspěšnější

sportovec roku

2018"
I. Rada města

a starostka města

souhlasí

s poskytnutím Záštity starostky města Berouna nad akcí "Nejúspěšnější sportovec roku 2018",
jejímž pořadatelem je SPORT ACT10N s. r.o., IC: 25407449, se sídlem Kyjická 4771, 430 04
Chomutov, která se uskuteční dne 13. 3. 2019 v Kulturním domě Plzeňka.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit zpracování a předání záštity nad akcí "Nejúspěšnější

sportovec roku 2018"

žádajícímu subjektu SPORT ACHON s. r.o., IČ: 25407449, se sídlem Kyjická4771, 430
04 Chomutov.

Termín: 12. 3. 2019

lna. Boldi informovala o žádosti společnosti Sport Action o Záštitu starostky města Beroun nad akcí
"Nejúspěšnější sportovec roku 2018" okresu Beroun, která se koná dne 13. 3. 2019 v Kulturním
domě Plzeňka. Město Beroun je spolupořadatelem této tradiční akce spolu s Berounským deníkem

a Českou uniísportu. Žádost o záštitu byla se starostkou města předem projednána.

12.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Michaela Zítová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

31/5/RM/2019 Záštita starostky města Beroun nad Regionálními ozvěnami MFF Praha Febiofest
I. Rada města

a starostka města

souhlasí

s poskytnutím Záštity starostky města Beroun nad "Regionálními ozvěnami MFF Praha Febiofest", jejímž pořadatelem je Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest, s. r. o., IČ:

26721546, se sídlem Růžová 951/13, 110 00 Praha l, které se uskuteční ve dnech 3. - 5.
dubna 2019.
II. Rada města ukládá

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

1. 1. Zpracovat a zajistit předání záštity nad akcí "Regionální ozvěny MFF Praha Febiofest" žádajícímu subjektu Mezinárodnífilmový festival Praha - Febiofest, s. r.o.,

IČ: 26721546, se sídlem Růžová 951/13, 110 00 Praha l.
Termín: 31. 1. 2019
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Dále lna. Boldi předložila radě města žádost

o udělení Záštity starostky města Beroun nad akcí

Regionálníozvěny MFF Praha - Febiofest, která se koná ve dnech 3. - 5. 4. 2019. Žádost byla se

starostkou předem projednána a odpovídá Zásadám pro udělování čestných poct města Beroun.

13.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

32/5/RM/2019 Návrh Rozpočtového opatření města

Beroun č. l na rok 2019

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Marcela Maršíková
I. Rada města souhlasí

s návrhem Rozpočtového opatření města Beroun č. l na rok 2019 v radou města upraveném
znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit návrh Rozpočtového opatření města Beroun č. l na rok 2019 v předloženém zněni.

III. Rada města ukládá

Ing. Marcele Maršíkové, vedoucí finančního odboru

1. 1. zajistit přípravu a včasnost podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva

města.

Termín: 5. 2. 2019

Do jednání rady města byla k projednání bodu 13 programu přizvána Inq. Maršíková, vedoucí

finančního odboru. Předložila

radě města

návrh Rozpočtového opatření města Beroun č. l na rok

2019, kde jsou zapracovány položky, které doznaly změn oproti schválenému rozpočtu města na
rok 2019. Návrh byl projednán na rozšffeném vedení města s navrhovateli úprav.

Do diskuze se zapojila lna. Mastná s dotazem na výši položky vybudování šaten v suterénu
Jungmannovy základní školy. lna. Mišina informoval, že v současné době probíhá revize projektu a
lpoložka se bude upravovat. Mař. Tomce podotkl, že ve škole je nutné využít všechny prostory z

l důvodu zvýšení jejíkapacity, proto se budují šatny v suterénu.
Mař. Kus se dotázal, zda se počítá s opravou fasády ZŠ Wagnerovo náměstí. Dále se dotazoval na

postup přípravy realizace tělocvičny v této škole. lna. Mišina uvedl, že je zpracovaná studie na

tělocvičnu a popsal předpokládaný postup výměny oken a přípravu opravy fasády.
Z diskuze vyplynula nutnost úpravy v položce 31/14 ZŠ Jungmannova - vybudování šaten. Na

dotaz tajemníka úřadu lna. Chaluoeckého bylo dohodnuto, že finanční rozdíl bude přesunut do
fondu rezerv, případně na úpravu položky v kapitálových výdajích 22/16 úl. Mládeže - přípravné
práce na realizaci, PD - l. etapa.

lna. Chaluoeckv dále informoval radu města o chystané změně úvěrového

rámce. Banka

současné době připravuje návrh, kter/ bude nutné projednat v radě města před

jeho předložením

zastupitelstvu města. Bylo domluveno, že rada města bude případně svolána v mimořádném
terminu.

Zároveň lna. Chalupeckv upozornil na velké zatížení rozpočtu v investičních výdajích, které sť
projeví i v dalších letech.
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Předkladatel: Ing. Marcela Maršíková

14.

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Marcela Maršíková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

33/5/RM/2019 Zápis č. l z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí, konaného dne
3. l. 2019

K tomuto bodu jednáníbyli přizváni:
Ing. Petr Horák, Bc. Marie Marková
I. Rada města

bere na vědomí

Zápis č. l z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí, konaného dne 3. l. 2019.
II. Rada města schvaluje

Plán činnosti komise zdravotnictví a sociálních věcí pro rok 2019 v radou města upraveném
zněni.

K projednání bodů 14 až 17 se do jednání rady města

dostavila Bc. Marková, vedoucí odboru

sociálních věcí a zdravotnictví.

Dále se do jednání rady dostavila Mař. Ludvíkové, koordinátorka Komunitního plánování sociálních
služeb, a lna. Horák, místopředseda komise zdravotnictví a sociálních věcí.
Mař. Tomčo provedl zápisem komise zdravotnictví a sociálních věcí.

Mař. Kus doporučil, aby se komise zdravotnictví a sociálních věcí zabývala naplňováním Analýzy
sociálního bydlení ve městě Berouně 2018-2023, a tuto činnost doplnila do Plánu činnosti pro rok
2019.

Předkladatel:

15.

Bc. Marie Marková

Hlasování

Zpracovatel: Zuzana Zelenková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

34/5/RM/2019 Vyhodnocení žádostí o individuální dotace na aktivity v sociálně zdravotní oblasti ve městě Beroun

na rok 2019

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Petr Horák

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuálních dotací do 50 000,- Kč v jednotlivém případě z rozpočtu města
Beroun na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti ve městě Beroun na rok 2019 následujícím
subjektům:

l. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o. p.s.,

IČ: 02636298, se sídlem Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 00 Praha 8, ve výši 7 000
Kč na činnost "Neslyšíme a chceme být slyšeni"
2. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského

kraje, o. p.s., IČ:

26594544, se sídlem Hřebečská 2680, Kročehlavy, 272 Ol Kladno, pobočka Na Parkaně
lil, 266 Ol Beroun, ve výši 15 000 Kč na činnost "Aktivizace osob se zdravotním
postižením a seniorů"

3. Diakonie ČCE - středisko Praha, IČ: 62931270, se sídlem Vlachova 1502/20, 155
00, Praha 13 Stodůlky, ve výši 10 000 Kč na činnost "Raná péče rodinám Berounska 2019"

Stránka 8 z 26

4. Dobrovolnické centrum Kladno, z.s„ IČ: 26599481, se sídlem Cyrila Boudy 1444, |

Kročehlavy, 272 Ol Kladno, ve výši 10 000 Ke na činnost "Rozvoj dobrovolnictvi v|
Berouně"

5. Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb, IČ: 75009871, se [
sídlem Zátor 373, 267 24 Hostomice, ve výši 10 000 Kč na projekt "Pořízení l ks |
mechanickývozíkCaneo 200 se zvýšenou nosností pro bariatricképacienty"

6. EDA cz, z.ú„ IČ: 24743054, se sídlem Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4, ve |

výši 5 000 Kč na činnost "Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným j
postižením s bydlištěm na území města Beroun"

7. Farní charita Beroun, IČ-. 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka, |
266 Ol Beroun, ve výši 50 000 Kč na činnost "Odlehčovací služba"

8. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka, |
266 Ol Beroun, ve výši 40 000 Kč na činnost "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s |
dětmi"

.....,„_

^..... _

»,x.

9. Klub důchodců Beroun, IČ: 64752135, se sídlem U Kasáren 813, Beroun - Město, [
266-01 Beroun, ve výši 40 000 Ke na projekt "Sociálně aktivizační činnosti pro seniory'^

10. Klubíčko Beroun, z.ú„ IČ: 24151262, se sídlem Damilská 172, 266 Ol Tetin, ve výši j
45 000 Kč na činnost "Odlehčovací služby"

11. Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb, IČ: 75009889^sesídlem |

Suchomasty l, 267 22 Suchomasty, ve výši 20 000 Ke na projekt"Aktivizační činnosť12. Unka bezpečí, z.s., IČ: 61383198, se sídlem Ústavní95, 181 00 Praha 8, ve výši 17 [
000 Kč na činnost "Linka bezpečí a Rodičovská linka"

13. Medvídek - spolek rodičů a přátel dětí s autismem, z.s., IČ: 26578964,se sídlem [
V Římě II. 161, 267 05 Nižbor, ve výši 4 000 Kč na projekt "Osvěta veřejnosti o[

14. Oblastní spolek ČČK Beroun, IČ: 00425737, se sídlem Bezručova 928^266 Ol]
Beroun,ve výši 5 000 Kč na projekt"Okresníkolo soutěže mladých zdravotníků"

15. Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně, IČ: 02466775, se sídlem Zborovské [
nábřeží 221/19, Beroun -Závodí, 266 Ol Beroun, ve výši 30 000 Kč na činnost j
"Dluhová poradna v Berouně"

16. Pro zdraví 21 z.ú., IČ: 22844660, se sídlem Havlíčkova 8, Beroun - Město^, 266^011
Beroun, ve výši 40 000 Kč na činnost "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NZDM j
21"

17. Pro zdraví 21 z.ú., IČ: 22844660, se sídlem Havlíčkova 8, Beroun - Město, 266 Ol |

Beroun, ve výši 40 000 Kč na činnost "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi -1
SAS 21"

18. Rodinné centrum Slunečnice, z.ú„ IČ: 26615509, se sídlem Bezručova 928, Beroun |
- Město, 266 Ol Beroun, ve výši 20 000 Kč na činnost "Komplexní podpora rodiny"

19. SjednocenáOrganizace nevidomých a slabozrakYch české republiky' z-s" |
oblastní odbočka v Berouně, IČ: 65399447, se sídlem Na Parkaně lil, Beroun -

Město, 266 Ol Beroun, ve výši 5 000 Kč na projekt "Rekondicev r. 2019"

20. Svaz'neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s„ Berounský^ spolek

nedoslýchavých,p.s„ IČ: 06108130,se sídlem Na Parkaně lil, Beroun-^ Město, 266
Ol Beroun, ve"výši 12 000 Kč na činnost "Podpora činnosti postižených občanů"

21. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s„ Krajská organizace
Středočeského kraje, p.s., IČ: 70951608, se sídlem Na Parkaně 111, ^ Beroun Město, 266 Ol Beroun, ve výši 8 000 Ke na činnost "Sociálně aktivizační činnost
berounských členů"
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22. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.. Základní organizace
Beroun p.s., IC: 05213525, se sídlem Na Parkaně lil, Beroun - Město, 266 0]
Beroun, ve výši 10 000 Kč na činnost "Aktivizaceberounských členů"
23. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Beroun, IČ:
64752518, se sídlem Na Parkaně lil, Beroun - Město, 266 Ol Beroun, ve výši 20 000
Kč na činnost "Aktivity MOSTP"

24. Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Beroun,
IC: 64753158, se sídlem Na Parkaně lil, Beroun - Město, 266 Ol Beroun, ve výši 30
000 Kč na projektu "Služby klientům - půjčovna"

25. Tichý svět, o. p.s., IČ: 26611716, se sídlem Staňkovská 378, Hostavice, 198 00 Praha
9, ve výši 23 000 Kč na činnost "Příspěvek na realizované sociálníslužby (tlumočení)"
26. UAMK-AMK ZPM Příbram Beroun sociální podnik, IČ: 70810061, se sídlem
Mariánská 170, Příbram Vil, 261 Ol Příbram, ve výši 40 000 Kč na činnost "PB Help
Asistent"

27. Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, IČ:

47067071, se

sídlem Brodská 100, 261 Ol Příbram Vlil, ve výši 15 000 Kč na činnost
protialkoholnía protitoxikomanickézáchytnéstanice v Příbrami v roce 2019"

"Provoz

28. Hospic svatého Lazara, z.s., IČ: 66361508, se sídlem Sladkovského 2472/66a, 326
00 Plzeň, ve výši 20 000 Kč na činnost "Hospicová a paliativnípéče"
29. Jungmannova základní škola Beroun, IČ: 70975019, se sídlem Plzeňská 30, 266 Ol
Beroun, ve výši 40 000 Kč na projekt "Chceme se dohodnout"

30. TŘI, O. P.S., IČ: 18623433, se sídlem Sokolská 584, 257 22 Čerčany, ve výši 10 000
Kč na činnost "Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech"

l II. Rada města

souhlasí

l. s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutídotací s jednotlivými žadateli
2. s uzavřením smluv s poskytovateli registrovaných sociálních služeb formou přistoupení ke
"Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu" mezi

poskytovatelem sociální služby a Středočeským krajem, nebo formou přistoupení k
"Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti sociálních služeb

zařazením mezi veřejně podporované
působností"

sociální služby s celostátní a nadregionální

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

l.schválit poskytnutí individuálních dotací dle žádostí nad 50 000,- Kč v jednotlivém případě z
rozpočtu města

Beroun na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti ve městě Beroun

na rok

2019 následujícím organizacím:

l. CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú., IČ: 03187276, se sídlem Wagnerovo
nám. 1541, Beroun - Město, 266 Ol Beroun, ve výši 29 000 Kč na projekt "Provoz
služby domova pro seniory CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z. ú."
2. Dobromysl, z. ú., IČ: 24198412, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město, 266 Ol
Beroun, ve výši 25 000 Kč na činnost "Bezbariérový svoz osob s hendikepem"

3. Dobromysl, z.ú„ IČ: 24198412, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město, 266 Ol
Beroun, ve výši 90 000 Kč na činnost "Denní stacionář"

4. Dobromysl, z.ú., IČ: 24198412, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město, 266 Ol
Beroun, ve výši 35 000 Kč na činnost "Odlehčovací služba"
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5. Dobromysl, z.ú., IČ: 24198412, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město, 266 Ol
Beroun, ve výši 45 000 Kč na činnost "Osobní asistence"

6. Dobromysl, z.ú., IČ: 24198412, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město, 266 Ol

Beroun, ve výši 87 000 Kč na činnost "Sociálně terapeutické dílny"
7. Domov seniorů TGM, příspěvková organizace, IČ: 72541121, se sídlem Pod ]
Studánkou 1884, 266 Ol Beroun, ve výši 80 000 Kč na činnost "Pohybové, ]
aktivizační a kulturní aktivity klientů Domova seniorů TGM 2019"

8. Domov seniorů TGM, příspěvková organizace, IČ: 72541121, se sídlem Pod ]
Studánkou 1884, 266 Ol Beroun, ve výši 22 000 Kč na činnost "Provozní činnost [
Domova seniorů TGM"

9. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun -

Zavadilka, 266 Ol Beroun, ve výši 200 000 Kč na činnost "Azylový dům sv. Jakuba v
Berouně"

10. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun ^ - ]

Zavadilka, 266 Ol Beroun, ve výši 30 000 Kč na činnost "Domov se zvláštním |
režimem"

11. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun Zavadilka, 266 Ol Beroun, ve výši 90 000 Kč na činnost "Noclehárna"

12. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun Zavadilka, 266 Ol Beroun, ve výši 5 000 Kč na činnost "Osobni asistence"

13. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun - ]

Zavadilka, 266 Ol Beroun, ve výši 150 000 Kč na činnost "Stacionář sv. Anežky [
České"

14. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun - ]

Zavadilka, 266 Ol Beroun, ve výši 80 000 Kč na činnost "Terénníprogram pro osoby [
bez přístřeší"

__... _.,

15. Klubíčko Beroun, z.ú., IČ: 24151262, se sídlem Damilská 172, 266 Ol Tetin, ve |
výši 25 000 Kč na činnost "Asistovaná doprava"

16. Klubíčko Beroun, z.ú., IČ: 24151262, se sídlem Damilská 172, 266 Ol Tetin, ve ]
výši 45 000 Kč na činnost "Osobní asistence"

17. Klubíčko Beroun, z.ú., IČ: 24151262, se sídlem Damilská 172, 266 Ol Tetin, ve j
výši 45 000 Kč na činnost "Sociálně aktivizační služby pro OZP"
18. Klubíčko Beroun, z.ú. ,IČ: 24151262, se sídlem Damilská 172, 266 Ol Tetin, ve ]
výši 65 000 Kč na činnost "Týdenní stacionář"

19. Lomikámen, z. ú„ IČ: 26541831, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město, 266 Ol
Beroun, ve výši 260 000 Kč na činnost "Dílna Jiná káva"

20. Lomikámen, z. ú., IČ: 26541831, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město, 266 Ol
Beroun, ve výši 93 000 Kč na činnost "Re-start"

21. Magdaléna, o.p.s., IČ: 25617401, se sídlem Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy,

ve výši 80 000 Kč na činnost "Terénníprogram Magdaléna Berounsko"
22. Oblastní spolek ČČK Beroun, IČ: 00425737, se sídlem Bezručova 928, 266 Ol
Beroun, ve výši 200 000 Kč na činnost "Azylový dům a dům na půl cesty Berounka"

23. Poradna pro obcanství/Občanská a lidská práva, z.s., IČ: 70100691, se sídlem
U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, ve výši 20 000 Kč na činnost
"Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi"

24. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s., IČ: 70100691, se sídlem
U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, ve výši 50 000 Kč na činnost
"Terénní programy"
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25. REMEDIUM Praha o.p.s., IČ: 68403186, se sídlem Kňšťanova
130 00 Praha 3, ve výši 60 000 Kč na činnost

1698/15, Žižkov,

"Občanská poradna REMEDIUM -

Kontaktní místo Beroun"

26. Senior Care sociální služby o.p.s., IČ: 24732915, se sídlem Pivovarská 170/3,
Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, ve výši 45 000 Kč na činnost "Osobní asistence"

27. Senior Care sociální služby o.p.s., IČ: 24732915, se sídlem Pivovarská 170/3,
Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, ve výši 43 000 Kč na činnost

"Pečovatelská

služba"
28. Senior Care sociální služby o.p.s., IČ: 24732915, se sídlem Pivovarská 170/3,
Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, ve výši 35 000 Kč na činnost "Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením"

29. Tichý svět, o.p.s., IC: 26611716, se sídlem Staňkovská 378, Hostavice, 198 00
Praha 9, ve výši 10 000 Kč na činnost "Příspěvek na realizované sociální služby
(sociálnírehabilitace)"

30. Magdaléna, o.p.s., IC: 25617401, se sídlem Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy,
ve výši 60 000 Kč na činnost "Adiktologická ambulance Magdaléna Beroun"
31. Magdaléna, o. p.s., IČ: 25617401, se sídlem Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy,
ve výši 55 000 Kč na činnost "Primární prevence vzniku rizikového chování dětí a
žáků v regionu Beroun"
2. souhlasit s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací s jednotlivými žadateli
3. souhlasit s uzavřením

smluv s poskytovateli registrovaných sociálních služeb formou

přistoupení ke "Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského
zájmu" mezi poskytovatelem sociální služby a Středočeským krajem, nebo formou
přistoupení k "Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti
sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a
nadregionální působností"
IV. Rada města

ukládá

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

1. 1. zajistit předložení návrhu na rozdělení dotací v sociálně - zdravotní oblasti dle žádostí
nad 50 000 Kč zastupitelstvu města
Termín: 20. 2. 2019

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

2. l. zajistit uzavření smluv na dotace mezi městem Beroun a jednotlivými žadateli
Termín: 29. 3. 2019

Bc. Marková předložila radě města vyhodnocení žádostí o individuální dotace na aktivity v sociálně zdravotní oblasti ve městě Beroun na rok 2019. Uvedla, že odbor obdržel žádosti na 61

projektů, které projednala komise zdravotnictví a sociálních věcí. Pro jednání rady byly žádosti
rozděleny na žádosti o dotace do výše 50 tis Kč, o nichž rozhoduje rada města, a na žádosti nad 50
tis Kč, o kterých rozhoduje zastupitelstvo města. Komise dále navrhla rozdělit dotace z
rozpočtu bez ponechánírezervy.
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Mař. Kus se dotázal Ing. Horáka, místopředsedy komise zdravotnictví a sociálních věcí a ředitele

Farnícharity Beroun, na přestěhování prostor pro osoby bez domova do nové lokality. Inq. Horák
ocenil pomoc města a popsal podrobnosti příprav na přestěhování.
Předkladatel:

16.

Hlasování

Bc. Marie Marková

Zpracovatel: Mgr. Iva Ludvíkova

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

35/5/RM/2019Zpráva o průběhu realizace projektu "Střednědobý plán rozvoje sociálních |
služeb města Beroun a spádového území 2019-2023"
I. Rada města bere na vědomí

zprávu o průběhu realizace projektu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města j
Beroun a spádového území 2019-2023"

II. Rada města ukládá

l. Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcía zdravotnictví

1. 1. předložit komisi zdravotnictví a sociálních věcí zprávu o průběhu realizace projektu aj
zařadit do harmonogramu projednávání návrhů radou města

na 2. pololetí související

materiály.
Termín: 30. 6. 2019

l Bc. Marková předložila radě města zprávu o průběhu realizace projektu "Střednědobý plán rozvoje
l sociálníchslužeb města Beroun a spádového území 2019 - 2023".

l Mař. Ludvíkova, koordinátorka Komunitního plánování sociálních služeb, uvedla, že projekt je

lzaměřený na aktualizaci komunitního plánu, je financován dotacemi, město vystupuje v projektu
ljako partner bez finančního příspěvku. Dále popsala již realizované aktivity a přípravu dalších
činností.

lNa dotaz Mgr. Kuse odpověděla Mař. Ludvíkova, že zpráva o průběhu realizace projektu bude
předložena komisi zdravotnictvía sociálních věcí po projednáníradou města.
lMař. Kus doporučil zařadit do harmonogramu projednávání návrhů radou města

na 2. pololetí

související materiály.
Předkladatel:

17.

Bc. Marie Marková

Hlasováni

Zpracovatel: Mgr. Iva Ludvíkova

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

36/5/RM/2019 Stanovení maximální výše odměny ředitelce

Domova penzionu pro

důchodce Beroun na rok 2019
I. Rada města schvaluje

v souladu s Postupem při odměňování ředitelů příspěvkových

kromě oblasti školství,

organizací zřizovaných městem,

maximální výši odměny ředitelce Domova penzionu pro důchodce

Beroun na rok 2019.

II. Rada města ukládá

l. Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
1. 1.
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zajistit informování ředitelky Domova penzionu pro důchodce

Beroun o přijatém

usnesení
Termín: 30. 1. 2019

Bc. Marková dále předložila radě města ke schválení návrh na maximální výši odměny ředitelce
Domova penzionu pro důchodce Beroun na rok 2019. Uvedla, že skutečná výše odměny bude
záviset na plnění mimořádného nebo významného pracovního úkolu.
Mař. Tomčo konstatoval, že návrh výše odměny se oproti loňsku navýšil o očekávanou výši inflace
v letošním roce.

18.

Předkladatel: Bc. Marie Marková

Hlasování

Zpracovatel: Bc. Marie Marková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

37/5/RM/2019 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. (MAP II. ) - Vyhlášení
Memoranda o spolupráci při realizaci projektu MAP II. (dále jen Memorandum)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. arch. Dana Vilhelmová

I. Rada města schvaluje

Memorandum o spolupráci při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Beroun II. CZ.02.3. 68/0.0/0.0/17_047/0009711.
II. Rada města pověřuje

starostku města RNDr. Soňu Chalupovou podpisem dokumentu Memorandum o spolupráci při
realizaci

projektu Místní

akční

plán

rozvoje

vzdělávání

ORP

Beroun II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711.
Do jednání rady města se k projednání bodů 18 až 20 programu dostavila lna. arch. Vilhelmová,
vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje. Předložila

radě města

návrh

Memoranda o spolupráci při realizaci projektu MAP II., které v základních bodech informuje o
projektu, partnerství v rámci projektu, o komunikaci a formách spolupráce. Součástí Memoranda je
i formulář "Přistoupení k Memorandu", jehož podpisem mohou subjekty svůj zájem o partnerství
deklarovat.

Předkladatel: Ing.arch. Dana Vilhelmová

19.

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Jitka Štembergová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

38/5/RM/2019

Koncepce

veřejného

osvětlení

Dodatek č. l

ke

smlouvě

0528/2018/SOD/OMI
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. arch. Dana Vilhelmová
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením Dodatku č. l ke Smlouvě o dílo ev. č. 0528/2018/SOD/OMI ze dne 23. 10. 2018

na veřejnou zakázku "Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun" mezi městem Beroun,
jako objednatelem a společností ELTODO - A 8000, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14,
PSČ 142 Ol, vedoucím účastníkem společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., se sídlem Praha 4,

Novodvorská 1010/14, PSČ 142 Ol, IČ: 25751018, druhým účastník společnosti ATELIER
8000 spol. s r.o., se sídlem Radniční 136/7, České Budějovice l, 370 Ol České Budějovice,
IC: 46680543, jako zhotovitelem v předloženém znění, kterým se upravuje termín dokončení
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a předání výstupu první etapy souběžně s předáním výstupu etapy druhé, (l. a 2. etapa se
sloučí do jedné, platba za obě etapy proběhne až po předání výstupů z obou etap.)

II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. Zajištění realizace tohoto usneseni.
Termín: 22. 2. 2019

lna. arch. Vilhelmová připomněla radě města, že byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem

je zpracování koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun. Předmět smlouvy je rozdělen na tři
lnavazující etapy. V průběhu prací bylo zjištěno, že pro kvalitní naplnění pivní etapy, což je

zpracování základního plánu veřejného osvětlení, je zapotřebí jeho pasportizace. Ta je však

lstanovena k provedení až v druhé etapě. Z výše uvedeného důvodu je třeba tuto skutečnost
lsmluvně ošetřit, a to dodatkem ke smlouvě.
Předkladatel: Ing.arch. Dana Vilhelmová

20.

Hlasováni

Zpracovatel: Ing. Eva Novotná

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

39/5/RM/2019 Urbanisticko-architektonická soutěž "Řešení

Wagnerova náměstí^

Beroun"

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Ing. arch. Dana Vilhelmová
I. Rada města ruší

svá usnesení č. 589/2015 ze dne 11. 11. 2015 a č. 265/2016 ze dne 4.5.2016, kterými

jmenovala členy a náhradníky poroty pro hodnocení návrhů otevřené architektonické soutěže
"Řešení Wagnerova náměstí, Beroun", sekretáře soutěže a přezkušovatele soutěžních návrhů,

a č. 265/2016 ze dne 24. 5. 2017, kter/m schválila předložené soutěžní podmínky této
soutěže.

II. Rada města souhlasí

s vyhlášením urbanisticko-architektonické soutěže "Řešení Wagnerova náměstí, Beroun"
formou otevřené jednofázové ideové soutěže a pro tuto soutěž jmenuje:
l. Porotu ve složení:

Řádní členové závislí:

Ing. Michal Mišina - místostarosta

Ing. arch. Pavel Koubek - autorizovaná osoba
Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Petr Vávra - autorizovanáosoba
Doc. Ing. arch. Jan Mužík - autorizovanáosoba
Doc. Ing. arch. Petr Durdík - autorizovaná osoba
Náhradnici závislí:

Ing. Tomáš Kapal - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Akad. arch. Tomáš Turek- autorizovaná osoba
Náhradníci nezávislí:
2. Přizvané odborníky: JUDr. Sabinu Burdovou, Mgr. Miroslava Jerlinga
a Mgr. Antonína Leopolda
Mgr. Ildikó Fráňovou
3. Sekretáře soutěže:
4. Přezkušovatele soutěžních návrhů: Ing. arch. Danu Vilhelmovou
III. Rada města

souhlasí
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s předloženým návrhem soutěžních podmínek urbanisticko-architektonické soutěže "Řešení
Wagnerova náměstí, Beroun" a se zapracováním případných připomínek ze strany České
komory architektů a porotců do těchto soutěžních podmínek.
IV. Rada města svěřuje

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, starostce města rozhodnutí o odsouhlasení konečného znění soutěžních podmínek
urbanisticko-architektonické soutěže "Řešení
Wagnerova náměstí Beroun" po zapracování
případných připomínek ze strany České komory architektů a porotců do radě města
předloženého návrhu soutěžních podmínek této soutěže.
V. Rada města

ukládá

l. Ing. Zdeňce Slivkové, vedoucí Kanceláře tajemníka
1. 1. zajistit vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže "Řešení
Beroun" a příslušné administrativní úkony s tím spojené.

Wagnerova náměstí,
Termín: 28.2. 2019

lna. arch. Vilhelmová připomněla, že město
Beroun připravovalo v minulém období urbanistickoarchitektonickou soutěž na vyřešení dopravní situace v prostoru Wagnerova náměstí a jeho okolí. V
rozpočtu města na rok 2019 se nepočítá s realizací úprav Wagnerova náměstí a ani se zadáním

projektové dokumentace na tyto úpravy. K naplnění cílů soutěže proto místo projektové soutěže
postačí soutěž ideová,

na kterou nemusí navazovat zadávací řízení na projektovou dokumentaci.

Předmět soutěže zůstává totožný a její výsledek může být využit při rozhodování o dalším vývoji
této lokality a v budoucnu také jako podklad pro vypracování zadávacích podmínek na výběr
zhotovitele projektové dokumentace. Zároveň bude návrh použit pro stanovení hranice pozemků,
které jsou ve vlastnictví společnosti Beroun Hills, s. r.o., a které mají být dle dříve uzavřených smluv
následně převedeny do majetku města.

lna. arch. Vilhelmová současně předložila

návrh na složení poroty, která bude návrhy posuzovat a

hodnotit.

Mař. Chlumská se dotázala, zda by bylo možné jmenovat členem

poroty Mgr. Leopolda, ředitele

základní školy, která se na Wagnerově náměstí nachází. Radou města bylo rozhodnuto uvést Mgr.
Leopolda mezi přizvané odborníky.

21.

Předkladatel: Ing.arch. Dana Vilhelmová

Hlasování

Zpracovatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

40/5/RM/2019 Žádost o použití loga města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Zdeňka Slivková
I. Rada města

souhlasí

s použitím loga města Beroun společností MFF-FEBIOFEST s. r. o., IČ: 26721546, se sídlem

Růžová 95/13, 110 00 Praha l ve všech tiskových materiálech v rámci akce "Regionální
ozvěny Febiofestu 2019 v Berouně" a na webových stránkách febiofest.cz v sekci regionální
partneři a mutace regionální znělky.
II. Rada města

ukládá
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Ing. Zdeňce Slivkové, vedoucí Kanceláře tajemníka
1. 1. zajistit realizaci tohoto usneseni.
Termín: 31. 1. 2019

Do jednání rady města se dostavila lna. Slivková, vedoucí Kanceláře tajemníka, která předložila
žádost o použití loga města v rámci Mezinárodního filmového festivalu FEBIOFEST. Akce nazvaná

"Regionální ozvěny Febiofestu 2019" se koná ve dnech 3. - 5. 4. 2019 v berounském kině. Logo
města bude zveřejněno v tiskových materiálech, plakátech a billboardech vydaných u příležitosti
této akce.

lna. Mišina připomněl, že v loňském roce se tato akce setkala s velkým úspěchem.

22.

Předkladatel: Ing. Zdeňka Slivková

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Jitka Soukupová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie (Klub důchodců)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jaroslav Beran
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 10/2008 mezi městem
Beroun a společností ITES spol. s r. o., se sídlem Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov, IC:

47539801, pro budovy Klub důchodců a Městskou knihovnu v Berouně, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Beranovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
1. 1. zajištění uzavření dodatku ke smlouvě dle tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2019

lna. Mišina navrhl tento návrh stáhnout z jednání z důvodu upřesnění podkladů.
Předkladatel: Ing. Jaroslav Beran

Zpracovatel: Mirka Lundquistová
Typ dokumentu: Usnesení
23.

Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie CMěŮ Beroun)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jaroslav Beran
I. Rada města souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 15 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 84/2004 mezi městem

Beroun a společností ITES spol. s r.o., se sídlem Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov, IČ:

47539801, pro objekt Městského úřadu v Berouně, Husovo nám. 68, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Beranovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
1. 1. zajištění uzavření dodatku ke smlouvě dle tohoto usneseni.
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Termín: 31. 1. 2019
lna. Mišina navrhl tento návrh stáhnout z jednání z důvodu upřesnění podkladů.
Předkladatel: Ing. Jaroslav Beran
Zpracovatel: Mirka Lundquistová

Typ dokumentu: Usnesení
24.

41/5/RM/2019 Smlouva o poskytování technické podpory číslo STP/18/98
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jaroslav Beran
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytovánítechnické podpory číslo STP/18/98 na poskytování služby
technické podpory na zakoupené programové vybavení VĚRA Radnice mezi městem Beroun
a společností VĚRA, spol. s r. o., se sídlem Luzná 2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČ:
625879778, v předloženém znění.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jaroslavu Beranovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
1. 1. zajistit podpis smlouvy dle tohoto usnesení.

Termín: 31. 1. 2019

lna. Beran, vedoucí odboru hospodářské správy, se dostavil do jednání rady a předložil návrh
Smlouvy o poskytování technické podpory. Uvedl, že společnost VĚRA, spol. s r. o., poskytuje
městu Beroun technickou podporu na zakoupené programové vybavení VĚRA Radnice. Oproti roku
2018 se rozšiřuje předmět

smlouvy o licence portálu občana.

Na dotaz Mař. Kuse odDOvěděl

taiemník úřadu lna. Chalupeckv, že se připravuje zadávací

dokumentace na dodavatele nové spisové služby.
Předkladatel: Ing. Jaroslav Beran
Zpracovatel: Zdeněk Štěpán
Typ dokumentu: Usnesení
25.

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

42/5/RM/2019 Prodej pozemku p.č. 2402/2 v k. ú. Beroun (oddělen z p.č. 2402)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2402/2 v k. u. Beroun (odděleného geometrickým plánem
č. 6288-135/2018 ze dne 19. 9. 2018 z p.č. 2402) z vlastnictví města Beroun do podílového
spoluvlastnictví J|||| V;||||;;|;;|; ;|;, bytem

M ::||:w::|;| ;|;||||; :;;:IÍ Beroun 266 Ol ideální 1/2

a V||||||;ř l;:; M|||||||s , bytem |||;||||| |i;||||| ||;|| Beroun 26601 ideální 1/2 za celkovou kupní
cenu 6.450,- Kč. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupujícírovným dílem.

II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení

podkladů k tomuto usnesení na jednání

zastupitelstva města.
Termín: 20. 2. 2019
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3ále se do jednání rady města dostavil lna. Ureš, vedoucí odboru majetku a investic.
[na. Mišina informoval o žádosti o prodej části pozemku v k. ú. Beroun o výměře 4 m2, na kterou

zasahuje stavba garáže. Garáž je zbudovaná na pozemku p.č. st. 1090, který je v podílovém

spoluvlastnictví žadatelů, kdy každý vlastní ideální jednu polovinu. Záměr města prodat část
3ozemku byl na základě usnesení rady města zveřejněn a nebyly k němu podány žádné připomínky
ani námitky.

26.

'ředkladatel: Ing. Miloslav Ureš

Hlasování

:pracovatel: Marcela Kvapilová

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

Fyp dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

43/5/RM/2019 Dodatek č. l ke Smlouvě o vzájemné spolupráci - Golden Are a. s.
K tomuto bodu jednáníbyli přizváni:
[ng. Miloslav Dřeš
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením dodatku č. l ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č. 0316/2017/SPO/OMI,
uzavřené dne 31. 5. 2017, se společností Golden Are a. s., se sídlem Politických vězňů 183/8,
Beroun-Město, 266 Ol Beroun, IČ: 03333302 v předloženém znění.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic

1. 1.zajistit předložení dodatku k podpisu oběma smluvním stranám.
Termín: 31. 1. 2019

lna. Mišina připomněl, že město

Beroun a společnost Golden Are a.s. uzavřely smlouvu o vzájemné

spolupráci v souvislosti s plánovanou výstavbou parkoviště Na Podole. Předmětem smlouvy je
zajištění 10 parkovacích míst na novém parkovišti pro společnost Golden Are po dobu 50 let, za což

měla tato společnost poskytnout městu částku 2. 000.000,- Kč formou úhrady nákladů na zajištění
a úpravu pozemků pro parkoviště. Vzhledem k tomu, že skutečné náklady činí 2.530.253,- Kč,

navrhuje společnost Golden Are jako kompenzaci navýšit počet poskytnutých parkovacích míst na
13.

Vyúčtování nákladů společnosti Golden Are je doloženo.

lna. Mišina doplnil, že se pracuje na úpravě projektové dokumentace, předpokládá se realizace
roce 2020.

27.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš

Hlasováni

Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova
Typ dokumentu: Usneseni

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

44/5/RM/2019 Smlouvy o výpůjčce osobních vozidel tovární značky Nissan E-NV200
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce osobního vozidla tovární značky Nissan E-NV200, registračn

značky ECO BER02 na dobu určitou pěti let mezi městem Beroun jako půjčitelem
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společností Parkování Beroun s. r. o., IČO: 05030650, Politických vězňů 1940, Beroun-Město,
266 Ol Beroun, jako vypůjčitelem.
II. Rada města

souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce osobních vozidel tovární značky Nissan E-NV200, registrační
značky EGO BER01 a ECO BER03 na dobu určitou pěti let mezi městem Beroun jako
půjčitelem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun, IC: 47559969, Na Parkaně lil,
266 Ol, Beroun-Město, jako vypůjčitelem.

III. Rada města ukládá
l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace těchto usnesení
Termín: 15.2. 2019
lna. Dřeš připomněl, že město
Beroun zakoupilo tři elektromobily, jejichž nákup byl
spolufinancován ze státního fondu životního prostředí. Jeden elektromobil bude na základě smlouvy
o výpůjčce užívat společnost Parkování Beroun a dva elektromobily Domov penzion pro důchodce
Beroun k rozvozu jídel. Smlouvy o výpůjčce budou uzavřeny na dobu určitou, a to na dobu 5 let.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Dominika Kulhánková
Typ dokumentu: Usnesení
28.

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

Usnesení: Přijato

45/5/RM/2019 Uzavření pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby

3 UX C. 1442256594 - pojištění strážníků Městské policie Beroun
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením Pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 DX č.
1442256594, týkající se skupinového úrazového pojištění strážníků Městské policie Beroun na
období od l. 2. 2019 do 31. l. 2020 ve výši 46. 880,- Kč, mezi městem Beroun a pojišťovnou

Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ:
47116617, v předloženém
II. Rada města

znění.

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.

Termín: 31. 1. 2019

lna. Dres předložil radě města pojistnou smlouvu o skupinovém úrazovém pojištění strážníků
Městské policie Beroun. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok, tato smlouva je na pojistné
období od l. 2. 2019 do 31. l. 2020.

Mař. Tomčo se dotázal na podrobnosti pojistné smlouvy a navrhl prověřit podmínky při jejím
uzavírání na další období.
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Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš

29.

Hlasování

Zpracovatel: Dominika Kulhánková

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

46/5/RM/2019 Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky "Projekt zahrady pro ]
environmentální vzdělávání MS Tovární a MS Pod Homolkou" a jeho opětovné vypsaní
I. Rada města schvaluje

zrušení výběrového řízení veřejné zakázky "Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání

MS Tovární a MS Pod Homolkou" z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána

žádná nabídka.

II. Rada města schvaluje

zadávací podmínky pro opětovné vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky "Projekt

zahrady pro environmentálnívzdělávání MS Továrnía MS Pod Homolkou - opětovné vypsání."

III. Rada města jmenuje

pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevíráníobálek s nabídkami a rláhradníkY,členů této
komise, která bude současně plnit funkci hodnotfcí komisei:i;li¥: :ÍÍÍHyy^f:^.

IV. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usneseni
Termín: 28.2.2019

lna. Mišina uvedl, že rada města dne 12. 12. 2018 odsouhlasila zadávacípodmínky k výběrovému
řízení na veřejnou zakázku "Projekt zahrady pro environmentálnívzdělávání MS Továrnía MS Pod
Homolkou". Do výběrového řízení nebyla ve lhůtě pro podání nabídek podána žádná nabídka. Z
tohoto důvodu je předložena žádost o souhlas se zrušením původní veřejné zakázky a o souhlas s

jejím opětovným vypsáním.
Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš Hlasováni

Zpracovatel: Mgr. Pavlína Poborská

Typ dokumentu: Usnesení
30.

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

47/5/RM/2019 Vklad mimo základní kapitál do společnosti Parkování Beroun s. r.o.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
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souhlasit s tím, aby byl vklad mimo základní kapitál pro Parkování Beroun s. r. o. na rok 2019

poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo základní kapitál
Parkování Beroun s. r.o., ve výši odpovídající schválenému rozpo&u města Beroun.

Inq. Chalupecký, tajemník městského úřadu, konstatoval, že město Beroun jako jediný společník
této společnosti poskytuje vklad mimo základní kapitál do společnosti Parkování Beroun s. r. o. za

účelem posíleníkapitálovýchzdrojů společnosti. Finanční prostředky budou v roce 2019 použity na
splátky bankovního úvěru a úroků z něho.

31.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Ing. Pavla Zítová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

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

48/5/RM/2019Vklad mimo základní kapitál do společnosti Berounská sportovní, a.s.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s tím, aby byl finanční příspěvek

pro Berounskou sportovní, a. s. na rok 2019

poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo základní kapitál
Berounská sportovní, a. s., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu města

Beroun.

lna. Chalupeckv, tajemník městského úřadu, konstatoval, že město Beroun jako jediný akcionář
společnosti Berounská sportovní, a. s., poskytuje této společnosti finanční příspěvek za účelem
posílení kapitálových zdrojů. Finanční prostředky budou v roce 2019 použity na splátky bankovního
úvěru, úroků z něho a na částečnou úhradu provozních nákladů společnosti.

32.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Pavla Zítová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

49/5/RM/2019Zápisy ze schůze Osadního výboru Hostím 5. 12. 2018
I. Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Hostím, konané dne 5. 12.2018.
lna. Chalupecký, tajemník městského úřadu, provedl zápisem ze schůze Osadního výboru Hostim.
lna. Mišina uvedl, že na otázce kanalizace v Hostíme se pracuje, ale je třeba uskutečnit jednání a
konzultace s odborníky.

lna. Mastná navrhla prověřit možnost koupě pozemku s předpokládaným využitím na kořenovou
čističku odpadních vod.

V souvislosti se žádostí osadního výboru o přizvání členů osadního výboru k jednáním o Hostíme
uvedl lna. Chalupecký, že je nutno stanovit osobu, na kterou se může městský úřad obracet.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Hana Tučkova
Typ dokumentu: Usnesení
33.

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

50/5/RM/2019Zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka 9. 1. 2019
I. Rada města

bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka, konané dne 9. 1. 2019.
lna. Chalupecký provedl zápisem ze schůze Osadního výboru Zavadilka.
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lna. Mišina informoval, že na kanalizaci v této lokalitě se zpracovává projektová dokumentace,

připravuje se dokumentace na realizaci a bude se žádat o dotace. Podal informace i k dalším
námitkám a návrhům.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Hana Tučkova
Typ dokumentu: Usneseni

34.

Hlasování

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

51/5/RM/2019 Zápis č. 1/2019 ze zasedání kontrolního výboru 9. l. 2019
I. Rada města

bere na vědomi

Zápis č. 1/2019 ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 9. 1. 2019.
lna. Chaluoeckv provedl zápisem kontrolního výboru.

lna. Mišina k bodu Plán kontrol uvedl, že kontrolní výbor zahajuje přípravu způsobu výkonu
lkontroly nakládání s dotacemi na provoz hromadné dopravy společností ARRIVA.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Zpracovatel: Hana Tučkova
l Typ dokumentu: Usneseni
35.

Hlasování

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

52/5/RM/2019 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun za umístění
na l. místě v soutěži pro obce Středočeského kraje "My třídíme nejlépe"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Ing. Michal Mišina
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.

lina. Mišina připomněl, že město

Beroun se zúčastnilo soutěže "My třídíme nejlépe" a ve^své

lkategorii měst nad 10 000 obyvatel se umístilo na l. místě. Odměnou město obdrží finanční dar v
l hodnotě 60. 000,-Kč.

„,„,..

,..

_.,. _.-

lMař. "Kůs upozornil na návrh zastupitele Mgr. Voldána využít tuto finanční částku na zlepšení
životního prostředí.

lna. Mišina konstatoval, že z jednání s Mgr. Voldánem vyplynula dohoda, že částka bude zahrnuta
do'rozpočtu města. O jejím konkrétním využití bude rozhodnuto později.
lna. Mastná navrhla financevyužít na kontejnery a kontejnerová stání.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina

Zpracovatel: Lenka Hadáčková
Typ dokumentu: Usneseni
36.

Hlasováni

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

53/5/RM/2019 Program zasedáníZastupitelstva města Beroun
I. Rada města schvaluje

'program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude konat dne 20. 2. 2019
15. 00 hodin v Kulturním domě Plzeňka, Plzeňská 83/48, Beroun - Město.

lna. Chaluoeckv předložil radě města návrh programu zasedáníZastupitelstva města Beroun, které
se bude konat dne 20. 2. 2019.
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Předkladatel: Ing. Michal Mišina

37.

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

54/5/RM/2019 Zřízení komise pro cestovní ruch, jmenování předsedy a členů
I. Rada města zřizuje
v souladu s úst. § 102 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 - 2022 komisi rady města: Komisi pro
cestovní ruch.

II. Rada města jmenuje
předsedu a členy Komise pro cestovní ruch:
předseda: Viktor Korček, PhD.

členové: Lucie Dhouib, Radek Dolejš, Peter Kuhar, Mgr. Ivan Kus, Ing. Vojtěch Matějček, Ing.
Michal Mišina, Hana Tučkova a Kateřina Hájková.

Clen rady města Mař. Kus předložil návrh na zřízení komise pro cestovní ruch, včetně jejího složení.
Konstatoval, že oblast cestovního ruchu je rozvíjejícíse odvětví a město Beroun a jeho okolí má
velký potenciál pro jeho rozvoj. Komise by měla v působnosti oblast cestovního ruchu, propagaci,
kontakty s podnikatelskou sférou, koordinaci přístupů. Zřízení komise je rovněž důležité i pro
získávání dotací. Za členy komise jsou teda navrhované osoby s odbornými předpoklady a
zkušenostmi.

Mař. Kus rovněž poznamenal, že bude potřeba připravit plán činnosti v návaznosti na destinační
management.

38.

Předkladatel: Mgr. Ivan Kus

Hlasování

Zpracovatel: Hana Tučkova

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

55/5/RM/2019Vstup města Beroun do řízení vedeného u Okresního soudu v Berouně pod
číslem jednacím 13 C 44/2017 jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného
I. Rada města nesouhlasí

se vstupem města

Beroun do řízení vedeného u Okresního soudu v Berouně pod číslem

jednacím 13 C 44/2017 jako vedlejšího účastníka řízení na straně žalovaného, ani do
případných dalších řízení vedených v obdobné věci.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jiřímu Chalupeckému tajemníkovi Městského úřadu Beroun
l. l. zajištění plnění tohoto usnesení
Termín: 24. 1. 2019

[na. Chalupecký k tomuto volnému návrhu uvedl, že město

Beroun obdrželo žádost od Okresního

soudu v Berouně, aby se vyjádřilo, zda souhlasí se vstupem do řízení vedeného u tohoto soudu
jako vedlejší účastník na straně žalovaného.

Mqr. Fráňova popsala podstatu probíhajícího soudního sporu o užívání vodovodní a kanalizační

přípojky. Žalovaný navrhl přistoupení města Beroun jako vedlejšího účastníka řízení na straně
žalovaného, protože dle jeho názoru má město Beroun právní zájem na výsledku tohoto soudního
řízení.

Mař. Fráňova uvedla, že umístění kanalizační a vodovodní přípojky bylo provedeno se souhlasem
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města Beroun jako vlastníka pozemku. Přípojky jsou v majetku toho, kdo je vybudoval, ovšem za

iředpokladu, že své vlastnické právo nepřevedl na třetí osobu. Ke vstupu města Beroun do
soudního řízení proto není důvod.

39.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Daria Hrabárová

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usneseni: Přijato

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
V bodě Různé místostarosta lna. Mišina informoval o:

• průběhu

jednání o integrované dopravě, nastínil možnosti propojení hromadné dopravy

města Beroun s pražskou MHO

• přípravě jednání ohledně pozemků v
době rekonstrukce městské

areálu bývalých starých kasáren, možnosti parkování v

knihovny

Dále Mař. Kus přednesl návrh, aby odbor majetku a investic ve spolupráci s komisí životního
prostředí a pracovní skupinou pro revitalizaci sídlišť připravily informaci o připravenosti údržby
zeleně ve městě Beroun. Uvítal by rovněž zprávu o připravovaných novinkách v této oblasti. Navrhl
Dředložit radě města

informace formou volného návrhu a tento volný návrh zapracovat do

harmonogramu projednávánívolných návrhů radou města v termínu březen až duben 2019.
Rada města s návrhem souhlasila.

lna. Mastná uvedla, že pracovní skupina pro revitalizaci sídlišť se v současné době zabývá
mapováním situace.

Mař. Chocová upozornila na nepořádek v uličce od Medicentra na Městskou horu, kde jsou tři
lavičky, ale není tam odpadkový koš.
Ina. Msina a Mař. Tomčo informovali o probíhajících opravách a pasportizaci veřejného osvětlení.
Informace jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Mgr. Kus připomněl nutnost pracovat na programovém prohlášení rady města. Byl domluven
termín jednání na 29. l. 2019.

Předkladatel: Ing. Michal Mišina
40.

Závěr

Po projednání všech bodů jednání ukončil lna. Mišina schůzi rady města v 17. 45 hod.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina
41.

56/5/RM/2019 Změna jednatele společnosti PLZENKA, spol. s r.o., IC: 25062310, se
sídlem Plzeňská 83/48, Beroun-Město, 266 Ol Beroun

I. Rada města v působnosti valné hromady

společnosti PL2EŇKA, spol. s r. o., se sídlem Plzeňská 83/48, Beroun-Město, 266 Ol Beroun,
IČ: 25062310, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze pod

spisovou značkou C 46374, jejímž jediným společníkem je město Beroun, podle § 102 odst.

písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:
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l. odvolává Mgr. Ivana Kuse, |;sJ;ť;|;|;i wwfsw, bytem tívímw. ii;ř:s| :|:;ll;i^: ^ÍHÍS; :;:::ii;;;::l; :a:::ť
Beroun z funkce jednatele společnosti ke dni 23. 1. 2019,

2. volí do funkce jednatele společnosti PLZENKA, spol. s r. o. Mgr. Dušana Tomča, Íl|||^;i|
ííww^ň bytem MWí MWi MIM MÍW iM Beroun, s účinností od 24. 1. 2019.

Pojednání rady města následovala valná hromada společnosti PLZENKA, spol. s r. o.

Rada města v působnosti valné hromady společnosti odvolala Mgr. Kuse z funkce jednatele
společnosti a zvolila jednatelem společnosti Mgr. Tomča.
Valná hromada společnosti PLZENKA, spol. s r. o. byla ukončena v 17. 55 hod.

Předkladatel: Mgr. Daria Hrabárová

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Daria Hrabárová
Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

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

Ing. Michal Mišina

Mgr. Dušan Tomčo

mistostarosta

místostarosta

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová
zapisovatelka

Ověřovatelé:

Mgr. Olga Chocová
radní

V Berouně l. 2. 2019
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