Č. 45
Zápis
ze schůze Rady města Beroun konané dne 1. 6. 2016 v radní místnosti budovy radnice.

Přítomni:

Mgr. Kůs Ivan, starosta města
Ing. Mišina Michal, místostarosta města
Ing. Endrlová Šárka
Mgr. Chlumská Eva
MUDr. Pěničková Dagmar
Ing. Randa Vratislav
Štěpánek Josef
Ing. Chalupecký Jiří, tajemník MěÚ
Mgr. Fraňová Ildikó, právník Kanceláře tajemníka

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Chlumská Eva

Zapisovatelka:

Tučková Hana

1)

Zahájení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schůzi rady města zahájil v 14.00 hodin a jednání řídil starosta města Mgr. Ivan Kůs.
V úvodu tajemník Ing. Chalupecký předložil radním návrh termínů zasedání zastupitelstva města
a schůzí rady města na 2. pololetí 2016. Přitom navrhl přesun termínu konání RM z 15.6.
na 29.6.2016. Členové RM s návrhy tajemníka vyslovili souhlas.
Mgr. Kůs požádal radní o připomínky k termínům a dále je požádal o účast na:
 pracovní poradě zastupitelů, dne 15.6.2016 od 17 hod. ve velké zasedací místnosti
budovy radnice,
 schůzi RM dne 15.6.2016 v 16.30 hod. (před konáním pracovní porady zastupitelů),

2)

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

Zahájení

2)

Schválení programu RM
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3)

Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RM

4)

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

5)

Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise dopravy, konaného dne 17.3.2016

6)

Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise výstavby, konaného dne 5.5.2016

7)

Závěrečný účet města Beroun za rok 2015,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období
roku 2015 a účetní závěrka města Beroun za rok 2015

8)

Změna účelu účelového příspěvku

9)

Změna zástupce města ve společnosti Aquapark Beroun a.s.

10)

Zápis č. 3/2016 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní dotace,
konaného dne 16.5.2016

11)

Zpráva o použití dotací na kulturní činnost v roce 2015

12)

Žádost o dotaci spolku Junák – český skaut, středisko 04 Beroun, z. s.

13)

Žádost o dotaci Domu dětí a mládeže Beroun, příspěvkové organizace

14)

Žádost o dotaci Rodinného centra Slunečnice, z. ú.

15)

Žádost o dotaci VELOREX CLUBU BEROUN

16)
17)
18)
19)
20)
21)

Žádost o finanční dotaci na akci – jachtařská soutěž
„Mistrovství světa v lodní třídě Optimist“
Žádost o finanční dotaci na akci „Velká cena města Berouna
– celostátní taneční soutěž ve sportovním tanci“
Žádost o finanční dotaci na akce – Mistrovství české republiky,
Xterra Poland, ME Xterra Germany
Žádost o souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku
Sdružení rodičů při 2. ZŠ a MŠ z. s.
Žádost o souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku
Školního sportovního klubu při 2. ZŠ, Preislerova 1335, 266 35 Beroun
Nakládání s majetkem města

1.

Prodej pozemků st.p.č. 1187/1 a p.č. 1433/3 v k.ú. Beroun

2.

Prodej pozemku p.č. 1517/13 a části pozemku p.č. 1518/8 v k.ú. Beroun

3.

Prodej pozemku p.č. 423/14 v k.ú. Beroun

4.

Pronájem části pozemků p.č. 530, p.č. 519 v k.ú. Hostim u Berouna

5.

Výpůjčka pozemku st. 6825 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če

6.

Pronájem garážového stání v budově bez čp/če,
která je součástí pozemku st. 4083/1 v k.ú. Beroun

7.

Prodloužení smlouvy o nájmu – ENERGO KD s.r.o.

8.

Měření průtoků I. a II. etapa – ROKEMONT s.r.o. a S T A Z co., s.r.o.

9.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek DDHM-navýšení limitu likvidovaného majetku
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10.

Fyzická likvidace majetku

11.

Jednání komise bytové Rady města Beroun dne 18.5.2016

12.

Výkup pozemků v k.ú. Beroun od Ministerstva obrany ČR

13.

Prodej pozemků v k.ú. Beroun - golfový areál Na Veselé

14.

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 0287/2014/PLAN/OMI

15.

„Dodatek č. 1 - Veřejná doprava pro všechny – využití opčního práva“
Projekt „MŠ Drašarova Beroun - zateplení“ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
podpory, poskytovatel Státní fond životního prostředí ČR
Uzavření ručitelského závazku města Beroun za společnost Parkování Beroun, s.r.o.

22)

Program zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 22.6.2016

23)

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

24)

Závěr

Navržený program jednání rady města byl rozšířen o body:
 Projekt „MŠ Drašarova Beroun - zateplení“ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
podpory, poskytovatel Státní fond životního prostředí ČR
 Uzavření ručitelského závazku města Beroun za společnost Parkování Beroun s.r.o.
V programu uvedeno kurzívou.
Rozšířený program jednání rady města byl schválen.
Usnesení: č. 307/2016
Rada města Beroun schvaluje program schůze rady města dne 1.6.2016.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3) Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informaci přednesl starosta Mgr. Kůs.
Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady města vzala rada města na vědomí.

4) Finanční dotace na „Dopravní výchovu a využití dětského dopravního hřiště“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byl k projednání bodů 4) a 5) přizván Mgr. Jerling, vedoucí odboru
dopravy, který uvedl, že Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. požádalo o poskytnutí dotace
na celoroční zajištění provozu Dětského dopravního hřiště v Berouně pro výuku a výcvik žáků ZŠ
pro účely BESIP.
Mgr. Kůs se dotázal na využití dětského dopravního hřiště.
Mgr. Jerling odpověděl, že hřiště je využíváno a bylo doplněno o přechod pro chodce.
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Usnesení: č. 308/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace na „Dopravní výchovu a využití
dětského dopravního hřiště“ v roce 2016 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.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
V dalším pak Mgr. Kůs vyzval členy RM k případným dotazům na vedoucího odboru dopravy
k dopravě.
Mgr. Kůs a Ing. Randa shodně zhodnotili situaci v průjezdnosti Berounem jako velmi
neuspokojivou. V případě, že na dálnici je nehoda, sjíždí auta z dálnice a zahltí průjezd Berounem.
Mgr. Kůs navrhl upozornit na problém a vyvinout tlak na řešení situace.
Ing. Mišina navrhl v případě problému na dálnici zajistit hlášení ve veřejnoprávních médiích,
v relacích o dopravních informacích, aby řidiči nesjížděli z dálnice a neprojížděli Berounem.

5) Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise dopravy, konaného dne 17.3.2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl Mgr. Kůs.
Mgr. Kůs požádal Mgr. Jerlinga, aby sdělil předsedovi komise dopravy, panu Minaříkovi, že jeho
návrh na odvolání a jmenování člena komise nebyl z důvodu formálních nedostatků zařazen
do programu RM a dále požádal tajemníka Ing. Chalupeckého, aby s požadovaným postupem
seznámil předsedy komisí.
Usnesení: č. 309/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise dopravy, konaného
dne 17.3.2016.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6) Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise výstavby, konaného dne 5.5.2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl Mgr. Kůs.
Usnesení: č. 310/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise výstavby, konaného
dne 5.5.2016.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7) Závěrečný účet města Beroun za rok 2015,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015
a účetní závěrka města Beroun za rok 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady byla přizvána Ing. Maršíková, vedoucí finančního odboru, která návrh uvedla.
Mgr. Kůs informoval, že finanční výbor se sejde 6.6.2016 a pro zasedání zastupitelstva připraví
usnesení k projednávanému bodu programu. Dále konstatoval, že dle závěru Zprávy o výsledku
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přezkoumání hospodaření, zpracovanou auditorskou společností TOP AUDIT BOHEMIA a.s.,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ing. Maršíková uvedla, že přebytek z hospodaření ve výši 45.451,06 tis. Kč za loňský rok byl
zapracován do I. úpravy rozpočtu města na rok 2016. Ohledně dotací sdělila, že veškeré přidělené
dotace byly vyčerpány, pouze se vrací 364 tis. Kč nevyčerpaných na sociálně právní ochranu dětí.
Tajemník Ing. Chalupecký sdělil, že výrok auditora je za posledních 10 let poprvé bez závad.
Dále sdělil, že od roku 2001 byl za uplynulý rok nejlepší výsledek hospodaření.
Pochválil Ing. Maršíkovou za dobrou práci finančního odboru.
Usnesení: č. 311/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Závěrečný účet Města
Beroun za rok 2015, souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, schválit Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 a účetní závěrku města Beroun
za rok 2015 v předloženém znění.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8) Změna účelu účelového příspěvku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady byl přizván Ing. Beran, vedoucí odboru hospodářské správy.
Úvodní slovo přednesl Mgr. Kůs.
Ing. Beran vysvětlil, že se jedná o odizolování prostoru botníku ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.
formou elektroosmotického vysoušení zdiva, místo vybudování svislé izolace. Práce by měla
proběhnout o prázdninách.
Ing. Mišina upozornil, že elektroosmotické vysoušení je problematické, požádal o předložení
zpracovaných posudků, vybídl k opatrnosti a koncepčnímu řešení.
Mgr. Kůs navrhl stáhnout bod Změna účelu účelového příspěvku z programu schůze RM
a po technickém zhodnocení ho znovu předložit do RM dne 29.6.2016.
Radní se stažením bodu z programu RM souhlasili.
Ing. Mišina navrhl, že prostuduje posudky a situaci zhodnotí na místě.
Proběhla diskuze o změnách podmínek spodních vod, přetrvávajících od povodně 2002.
Volný návrh byl stažen z programu.

9) Změna zástupce města ve společnosti Aquapark Beroun a.s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volný návrh byl stažen z programu.

10) Zápis č. 3/2016 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní dotace, konaného dne 16.5.2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady byla k projednání bodů 10) až 20) přizvána Mgr. Papai, vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit.
Zápisem provedli Mgr. Kůs a Mgr. Papai.
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Usnesení: č. 312/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 3/2016 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní
dotace, konaného dne 16.5.2016.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

11) Zpráva o použití dotací na kulturní činnost v roce 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Papai sdělila, že se jedná o shrnutí vyúčtování dotací za rok 2015.
Usnesení: č. 313/2016
Rada města Beroun bere na vědomí „Zprávu o použití dotací na kulturní činnost v roce 2015“
poskytnutých z rozpočtu města Beroun a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout
obdobné usnesení.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

12) Žádost o dotaci spolku Junák – český skaut, středisko 04 Beroun, z. s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesla Mgr. Papai.
Junák – český skaut požádal o dotaci na letní tábor, na dopravu dětí a materiálu.
Ing. Endrlová upozornila na nekoncepčnost podpory letních dětských táborů. Táborů je velké
množství, pouze některé z nich dostanou příspěvek, protože si o něj zažádají. Poznamenala,
že město podporuje tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin.
Mgr. Papai sdělila, že skauti spolupracují s městem při organizování jiných akcí, upozornila
na problémy s personálním zajištěním táborů. Dále uvedla, že není podporováno neformální
vzdělávání. Pokud dítě nemá nadání a motivaci, není podporováno.
Mgr. Kůs sdělil, že podpora táborů je smysluplná a žádoucí.
Ing. Randa navrhl vypsat na příští rok dotační program na podporu táborů.
Proběhla diskuze o formě žádostí o příspěvek na tábory.
Diskuze se zúčastnili: Ing. Mišina, p. Štěpánek, Mgr. Chlumská a Ing. Endrlová
Mgr. Kůs shrnul, že pro letošní rok by příspěvek schválil, ale pro příští rok souhlasí s myšlenkou
zpracování pravidel. Navrhl úpravu usnesení, aby vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
Mgr. Papai připravila na příští rok návrh dotačního programu s kritérii pro poskytování příspěvků
zájmovým organizacím.
Ing. Endrlová doplnila, že v metodickém návrhu by mělo být i uvedení příspěvků, které již
organizace obdržely, např. na kulturní nebo zájmovou činnost.
Proběhlo hlasování o usnesení:
1. Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000,- Kč Junáku – českému
skautu, středisko 04 Beroun, z. s., IČ: 47559390, se sídlem Seydlovo nám. 24/5, BerounCentrum, 266 01 Beroun, z organizace 3555 34 29 Dotace zájmovým organizacím, na akci
„Letní tábor u obce Nový Jáchymov“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
2. Rada města Beroun ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit, Mgr. Papai,
aby připravila na příští rok návrh dotačního programu s kritérii pro poskytování příspěvků
zájmovým organizacím
Výsledek hlasování:
- 3 pro, 4 proti, 0 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
6

13) Žádost o dotaci Domu dětí a mládeže Beroun, příspěvkové organizace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesla Mgr. Papai.
Dům dětí a mládeže Beroun požádal o dotaci na prázdninové aktivity. (Dva letní tábory a čtyři
turnusy příměstských táborů.)
Ing. Randa se dotázal, kdo je zřizovatel DDM.
Mgr. Papai odpověděla, že Středočeský kraj.
Proběhlo hlasování o usnesení:
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000,- Kč Domu dětí a mládeže
Beroun, příspěvková organizace, IČ: 71294643, se sídlem U Stadionu 787, Beroun-Město,
266 01 Beroun, z organizace 3555 34 29 Dotace zájmovým organizacím, na akci „Letní aktivity“
a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Výsledek hlasování:
- 3 pro, 4 proti, 0 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.

14) Žádost o dotaci Rodinného centra Slunečnice, z. ú.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesla Mgr. Papai.
Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. požádalo o dotaci na akci Cvičení nás baví, veselí jsme i zdraví.
Jedná se o volnočasové a vzdělávací programy pro děti ve formě kurzů.
Mgr. Papai sdělila, že organizaci byla v tomto roce poskytnuta dotace na kulturní činnost ve výši
62.500 Kč. V minulém roce organizaci nebyla poskytnuta dotace na sportovní činnost, žádost byla
vyřazena a bylo doporučeno zažádat si z položky Dotace zájmovým organizacím.
Ing. Endrlová se zeptala, jestli je RC Slunečnice spolupracující subjekt přes Komunitní plánování.
Mgr. Kůs odpověděl, že ano.
Usnesení: č. 314/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000,- Kč Rodinnému centru
Slunečnice, z.ú., IČ: 26615509, se sídlem Bezručova 928, Beroun-Město, 266 01 Beroun, 3555 34
29 Dotace zájmovým organizacím, na akci „Cvičení nás baví, veselí jsme i zdraví“ a s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 6 pro, 1 proti, 0 se zdržel

15) Žádost o dotaci VELOREX CLUBU BEROUN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesla Mgr. Papai.
VELOREX CLUB BEROUN požádal o dotaci na realizaci 13. Velorex srazu Beroun, který se
uskuteční 24.-26. 6. 2016.
V rámci diskuze byl hodnocen účel vynaložených prostředků. Někteří radní vyslovili nesouhlas.
Proběhlo hlasování o usnesení:
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3.000,- Kč VELOREX CLUBU BEROUN,
IČ: 26657848, se sídlem Beroun, Zdejcina 26, z organizace 3555 34 29 Dotace zájmovým
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organizacím, na akci „13. Velorex sraz Beroun“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
Výsledek hlasování:
- 1 pro, 6 proti, 0 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.

16) Žádost o finanční dotaci na akci – jachtařská soutěž „Mistrovství světa v lodní třídě Optimist“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesla Mgr. Papai.
Pan J.N. požádal o finanční dotaci pro svého syna na jachtařskou soutěž – Mistrovství světa
v lodní třídě Optimist.
Usnesení: č. 315/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace Janu Nevelöšovi, zákonnému zástupci
syna Adama Nevelöše, ve výši 3.000,- Kč na akci – jachtařskou soutěž „Mistrovství světa v lodní
třídě Optimist“ pro rok 2016 z § 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, organizace 3118 –
Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel

17) Žádost o finanční dotaci na akci „Velká cena města Berouna
– celostátní taneční soutěž ve sportovním tanci“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesla Mgr. Papai.
TANEČNÍ KLUB ROMANY CHVÁTALOVÉ, s.r.o. požádal o finanční dotaci ve výši 25 000 Kč
na 19. ročník akce „Velká cena města Berouna – celostátní soutěž ve sportovním tanci“,
která se uskuteční dne 5.11.2016 v kulturním domě Plzeňka.
Jedná se o nekomerční akci, dotace by měla pokrýt 20 % nákladů.
Ing. Randa se dotázal, zda došlo k dohodě o bezplatném pronájmu sálu Plzeňky, dále poukázal
na to, že taneční klub je společnost s.r.o.
Hlasování o usnesení bylo odloženo do doby, až bude prověřeno, zda bude pí Chvátalová
za pronájem KD Plzeňka platit.
Mgr. Papai po prověření u ředitelky MKC Mgr. Masopustové sdělila, že na pronájem Plzeňky
má pí Chvátalová smlouvu, ve výši 18 000 Kč.
Usnesení: č. 316/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace společnosti TANEČNÍ KLUB ROMANY
CHVÁTALOVÉ, s.r.o., IČ: 25635395, se sídlem Havlíčkova 7, Beroun - Město, 266 01 Beroun,
ve výši 20.000,- Kč 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.
- 6 pro, 1 proti, 0 se zdržel
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18) Žádost o finanční dotaci na akce – Mistrovství české republiky, Xterra Poland, ME Xterra Germany
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesla Mgr. Papai.
Ing. František Bulava požádal o finanční dotaci na reprezentaci v terénním triatlonu pro sezonu
2016.
Usnesení: č. 317/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace Ing. Františku Bulavovi ve výši 3.000,Kč na akce – „Mistrovství České republiky v Mostě, Světový pohár Xterra Poland v Krakowě a ME
Xterra Germany“, konané v roce 2016 z § 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, organizace 3118
– Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 1 proti, 2 se zdržel

19) Žádost o souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů při 2. ZŠ a MŠ z. s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesla Mgr. Papai. Vysvětlila, že se jedná o změnu formy registrace
na zapsaný spolek. Ke změně je potřeba souhlas majitele nemovitosti. Totéž se týká následující
žádosti.
Usnesení: č. 318/2016
Rada města Beroun souhlasí s umístěním sídla Sdružení rodičů při 2. ZŠ a MŠ z. s. v prostorách
2. základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova 1335, jejíž je město Beroun zřizovatelem.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

20) Žádost o souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku Školního sportovního klubu
při 2. ZŠ, Preislerova 1335, 266 35 Beroun
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení: č. 319/2016
Rada města Beroun souhlasí s umístěním sídla Školního sportovního klubu při 2. ZŠ, Preislerova
1335, 266 35 Beroun v prostorách 2. základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova 1335,
jejíž je město Beroun zřizovatelem.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

21) Nakládání s majetkem města
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla k projednání bodu nakládání s majetkem města přizvána
paní Dařinová, zástupkyně vedoucí Odboru majetku a investic, která přednesla důvodové zprávy
k předkládaným návrhům č. 1. až 14.
1. Prodej pozemků st.p.č. 1187/1 a p.č. 1433/3 v k.ú. Beroun
Společenství pro dům Zvonařova 495 požádalo o prodej pozemků st.p.č. 1187/1 a p.č. 1433/3
v k.ú. Beroun. Městem Beroun byla z důvodu nutnosti zřídit věcné břemeno – služebnost
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stezky a cesty navržena kupní cena ve výši 150 Kč/m2. Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn,
k záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.
Usnesení: č. 320/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem pozemků
st.p.č. 1187/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 445 m2 a p.č. 1433/3 – zahrada
o výměře 214 m2 v k.ú. Beroun Společenství pro dům Zvonařova 495, Beroun, IČ: 27209539,
se sídlem Beroun – Město, Zvonařova 495, PSČ 266 01 za dohodnutou kupní cenu 150,Kč/m2, celkem tedy 98.850,- Kč, se zřízením bezúplatného věcného břemene – služebnosti
stezky a cesty ve prospěch vlastníků pozemků st. 1187/2, st. 1187/3 a st. 1187/4 v k.ú.
Beroun, součástí kterých jsou stavby garáží a s podmínkou respektování inženýrských sítí.
Kupující hradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2. Prodej pozemku p.č. 1517/13 a části pozemku p.č. 1518/8 v k.ú. Beroun
Manželé Z. podali opětovnou žádost o prodej pozemku p.č. 1517/13 a části pozemku p.č.
1518/8 v k.ú. Beroun. Na uvedených pozemcích plánují rozšíření stávající prodejny
motocyklů. Touto přestavbou by měly být dotčeny i pozemky města. Porada k majetku
doporučila vydat souhlas se stavbou pouze na pozemcích ve vlastnictví žadatelů,
a to především z důvodu možného budoucího rozšíření pětiramenné křižovatky.
Usnesení: č. 321/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s prodejem
pozemku p.č. 1517/13 o výměře 65 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku
p.č. 1518/8 o výměře cca 7 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. Beroun
z vlastnictví města Beroun do vlastnictví manželů R. a N. Z.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3. Prodej pozemku p.č. 423/14 v k.ú. Beroun
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požádala o prodej pozemku p.č. 423/14
v k.ú. Beroun. Na uvedeném pozemku byla zbudována stanice veřejné mobilní
radiokomunikační sítě EuroTel Beroun – Záhrabská. Na pozemek je uzavřena smlouva
o nájmu pozemku na dobu určitou 25 let. Platnost smlouvy končí k 28.2.2021.
Porada k majetku nedoporučila změnu smlouvy, respektive její ukončení a nedoporučila
prodej pozemku.
Ing. Randa se dotázal na důvod nesouhlasu.
Ing. Mišina odpověděl, že nájemné činí 65 tisíc Kč ročně, přičemž platnost smlouvy skončí
k 28.2.2021. Finance získané za nájem jsou vyšší než prodejní cena pozemku.
Ing. Randa se zeptal, jestli žadatel řekl, za jakou cenu by pozemek koupil a poté navrhl zeptat
se, kolik by byl ochoten zaplatit.
Pí Dařinová odpověděla, že mají zájem o odkup za dohodnutou cenu, vycházející z ceny
v místě obvyklé.
Usnesení: č. 322/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s prodejem
pozemku města Beroun p.č. 423/14 o výměře 50 m2 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.
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Beroun do vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063,
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4. Pronájem části pozemků p.č. 530, p.č. 519 v k.ú. Hostim u Berouna
Smlouva souvisí s natáčením seriálu britské televize SKY s názvem BRITANNIA v lomu Alkazar.
Předmětem smlouvy o nájmu je přenechání části pozemků p.č. 530, p.č. 519 v k.ú. Hostim
u Berouna, které má vypůjčené Český horolezecký svaz, do dočasného užívání společnosti
Film United s.r.o. na dobu určitou od 20.6.2016 do 30.11.2016 a stanovení účelu, podmínek
pro natáčení a výše nájemného.
Usnesení: č. 323/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako
pronajímatelem a společností Film United, s.r.o., IČ: 24813168, se sídlem Maltézské náměstí
479/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1 jako nájemcem na pronájem části pozemků p.č. 530 a p.č.
519 v k.ú. Hostim u Berouna, na dobu určitou od 20. 6. do 30. 11. 2016, v předloženém znění.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5. Výpůjčka pozemku st. 6825 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če
Pan T. H. požádal o pronájem objektu bunkru, za účelem jeho využití jako součást hry
Geocaching. Záměr města jednat o výpůjčce byl zveřejněn, k tomuto záměru nebyly podány
žádné připomínky ani nabídky.
Usnesení: č. 324/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Beroun
jako půjčitelem a panem T. H. jako vypůjčitelem na výpůjčku pozemku st. 6825 o výměře 14
m2 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba (bunkr), na dobu určitou pěti
let, s tříměsíční výpovědní dobou.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6. Pronájem garážového stání v budově bez čp/če, která je součástí pozemku st. 4083/1 v k.ú.
Beroun
Paní A. T. podala výpověď smlouvy o nájmu na garážové stání č. 12 v budově bývalé kotelny
v Hlinkách.
Usnesení: č. 325/2016
Rada města Beroun souhlasí se zveřejněním záměru města pronajímat garážové stání
v budově bez čp/če, která je součástí pozemku st. 4083/1 v k.ú. Beroun (budova bývalé
kotelny v Hlinkách) za cenu 1.500,- Kč/měsíc/osobní automobil, případně motocykl za cenu
450,- Kč/měsíc (cena je včetně 21% DPH). V případě, že se sejde více nabídek, rozhodne rada
města losováním.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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7. Prodloužení smlouvy o nájmu – ENERGO KD s.r.o.
Společnost ENERGO KD s.r.o. požádala o prodloužení smlouvy o nájmu energetického zařízení
– elektrifikační soustavy v areálu bývalých „starých kasáren“ v Berouně o další dva roky.
Ing. Randa podal návrh na zpracování relevantního posouzení, zda výše nájmu je adekvátní.
Ing. Mišina se zeptal, zda smlouva nemá vliv na cenu energie např. pro Gymnázium, zda
smlouva neblokuje vysoutěžení levnější ceny.
Poté navrhl stáhnout volný návrh z programu RM a zjistit podrobnosti.
Radní se stažením VN z programu souhlasili.
Volný návrh byl stažen z programu.

8. Měření průtoků I. a II. etapa – ROKEMONT s.r.o. a S T A Z co., s.r.o.
Důvodovou zprávu přednesl Ing. Mišina.
Společnost ROKEMONT s.r.o. podala žádost na I. etapu a společnost S T A Z co, s.r.o. podala
žádost na II. etapu MĚŘENÍ PRŮTOKŮ vodovodu a kanalizace o souhlas s výstavbou šachet
na pozemcích města v rámci stavby „Beroun-Závodí-Na Cibulce, Technická a dopravní
infrastruktura, Vodovod a jednotná kanalizace“.
Pí Dařinová informovala, že Porada k majetku nedoporučila souhlasit s výstavbou šachet
na pozemcích města a ukázala radním fotografie hotové komunikace v dané lokalitě.
Usnesení: č. 326/2016
Rada města Beroun nesouhlasí se stavbou „Beroun-Závodí-Na Cibulce, Technická a dopravní
infrastruktura, Vodovod a jednotná kanalizace – Měření průtoků – I. etapa“ společnosti
ROKEMONT s.r.o. na pozemcích p.č. 551/1 a p.č. 558/25 v k.ú. Beroun dle předložené
projektové dokumentace a se stavbou „Beroun-Závodí-Na Cibulce, Technická a dopravní
infrastruktura, Vodovod a jednotná kanalizace – Měření průtoků – II. etapa“ společnosti
S T A Z co., s.r.o. na pozemku p.č. 2210/4 v k.ú. Beroun dle předložené projektové
dokumentace.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

9. Drobný dlouhodobý hmotný majetek DDHM-navýšení limitu likvidovaného majetku
Jedná se o navýšení limitu z částky 3000,- Kč na částku 6000,- Kč tak, aby o likvidaci mohla
rozhodovat dvoučlenná komise, nikoli komise pro likvidaci majetku a neprodlužovalo se tím
rozhodnutí o likvidaci.
Tajemník Ing. Chalupecký uvedl, že je též účastník řízení, ujistil, že je vše projednáno
s předsedou likvidační komise p. Pokorným, který s návrhem souhlasil a doplnil, že se jedná
majetek se zůstatkovou účetní hodnotou 0,- Kč.
Usnesení: č. 327/2016
Rada města Beroun souhlasí s pověřením dvoučlenné komise rozhodováním o
neupotřebitelnosti drobného dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou do částky
6.000,- Kč se závěrečným rozhodnutím tajemníka, resp. zástupce tajemníka dle návrhu
odboru majetku a investic.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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10. Fyzická likvidace majetku
Jedná se o likvidaci majetku odsouhlasenou komisí pro likvidaci majetku.
Ing. Mišina upřesnil podmínky likvidace herního prvku Loď pirátů u Štiky. Nejprve bude loď
nabídnuta k prodeji za minimální cenu 20.000,- Kč, v případě, že nebude prodána, bude
zlikvidována.
Usnesení: č. 328/2016
1. Rada města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 23.5.2016. Pořizovací
hodnota likvidovaného majetku činí celkem 50.056,90 Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
2. Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit:
a) fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro
likvidaci majetku ze dne 23.5.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
59.980,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
b) nabídku k odprodeji herního prvku loď pirátů umístěnou u Štiky za minimální cenu
20.000,- Kč nejvyšší nabídce. V případě nezájmu o koupi herního prvku, bude
provedena fyzická likvidace majetku a následné odepsání z účetnictví, nejpozději
do konce července 2016.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 329/2016
Rada města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku užívaného příspěvkovou organizací
3. ZŠ Beroun a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku
ze dne 23.5.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 43.735,- Kč, účetní
hodnota je 0 Kč.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 330/2016
Rada města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací budovy (bývalé výměníkové stanice) v ul.
Na Parkáně na pozemku parc. č. 3070 a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu
komise pro likvidaci majetku ze dne 23.5.2016. Pořizovací cena likvidovaného majetku činí
celkem 156.015,60 Kč a zůstatková účetní cena je 87.756,60 Kč a doporučuje zastupitelstvu
města k tomu přijmout stejné usnesení.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 331/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise pro likvidaci majetku,
konaného dne 23.5.2016.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

11. Jednání Komise bytové Rady města Beroun dne 18.5.2016
Usnesení: č. 332/2016
Rada města Beroun bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města Beroun
včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun a zápis Komise bytové Rady města
Beroun.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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12. Výkup pozemků v k.ú. Beroun od Ministerstva obrany ČR
Ministerstvo obrany ČR požádalo o vyjádření – zaslání stanoviska k využití území a zároveň
požádalo o vyjádření k uplatnění předkupního práva. Žádost byla projednána v radě města
a zastupitelstvu města a bylo odesláno vyjádření. Poté zástupce Ministerstva obrany ČR
oznámil, že pozemky nemohou být převedeny bezúplatně, ale formou přímého prodeje
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o 10 %.
Celková cena za výkup pozemků činí 907.754,- Kč, v této ceně není zahrnuto 10% navýšení.
Odkup nebyl doporučen, protože cena je příliš vysoká.
Na základě upozornění Mgr. Fraňové bylo na konec usnesení doplněno: navýšeného o 10 %.
Usnesení: č. 333/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s výkupem
pozemků v k.ú. Beroun p.č. 2539/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace; p.č. 2022/4 –
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha; p.č. 2172/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany IČ: 60162694, se sídlem 160 00 Praha –
Hradčany, Tychonova 221/1 do vlastnictví města Beroun za cenu dle znaleckého posudku,
navýšeného o 10 %.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

13. Prodej pozemků p.č. 2065/1, p.č. 2117/1, p.č. 2117/2, p.č. 2117/3, p.č. 2117/4, p.č. 2117/6,
p.č. 2117/7, p.č. 2129/3, v k.ú. Beroun - golfový areál Na Veselé
Společnost TIFANNYS opětovně projevila zájem o koupi pozemků p.č. 2065/1, p.č. 2117/1,
p.č. 2117/2, p.č. 2117/3, p.č. 2117/4, p.č. 2117/6, p.č. 2117/7, p.č. 2129/3, v k.ú. Beroun golfový areál Na Veselé do svého vlastnictví. Znaleckým posudkem byla stanovena obvyklá
cena všech uvedených pozemků na celkovou částku 50.300.000,- Kč.
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn, k tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky
ani jiné nabídky nežli firmy TIFANNYS.
Ing. Mišina se zeptal, zda je cena relevantní.
Mgr. Kůs uvedl, že ceny pro znalecké posudky se stanovují vyhláškou a dotázal se,
zda znalecký posudek je z hlediska práva i výše ceny v pořádku.
Dle pí Dařinové je vše v pořádku.
Ing. Chalupecký k lokalitě Na Veselou sdělil, že finální povrch komunikace bude zhotoven
mezi 13. až 17. 6. t.r.
Usnesení: č. 334/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem pozemků
v k.ú. Beroun p.č. 2065/1, p.č. 2117/1, p.č. 2117/2, p.č. 2117/3, p.č. 2117/4, p.č. 2117/6,
p.č. 2117/7, p.č. 2129/3, z vlastnictví města Beroun do vlastnictví společnosti TIFANNYS,
spol. s r.o., IČ: 16736010, se sídlem Beroun, Na Veselou 909, PSČ 266 01, za cenu obvyklou
dle znaleckého posudku č. 1113-34/2015 ze dne 30. 6. 2015 ve výši 50.300.000,- Kč,
a s uzavřením kupní smlouvy se smlouvou zástavní a se zřízením předkupního práva
ve prospěch města Beroun, v předloženém znění.
- 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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14. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 0287/2014/PLAN/OMI
Společnost CHRYSBERON a.s. požádala o uzavření dodatku k Plánovací smlouvě č.
0287/2014/PLAN/OMI ze dne 26.6.2014, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv
a povinností v souvislosti s výstavbou stavby „Technická a dopravní infrastruktura Na Cibulce
2, Beroun-Závodí“. Dodatkem budou upravena některá práva a povinnosti vyplývající
z plánovací smlouvy.
Ing. Mišina požádal, jestli by bylo možné v souvislosti se stavebními úpravami v ulici Větrné,
změnit typ povrchu z dlažby, která v zimně klouže, na asfalt.
Pí Dařinová uvedla, že v projektové dokumentaci je stanovena dlažba.
Dle Mgr. Fraňové se změna dá řešit dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude odsouhlasena
změna povrchu.
Ing. Chalupecký upozornil na možnost změny stavby před dokončením.
Usnesení: č. 335/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením dodatku
č. 1 k plánovací smlouvě č. 0287/2014/PLAN/OMI ze dne 26.6.2014 mezi městem Beroun
a společností CHRYSBERON a.s., v předloženém znění.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

15. „Dodatek č. 1 - Veřejná doprava pro všechny – využití opčního práva“
Do jednání rady města byla k projednání tohoto bodu přizvána Ing. Nová, referentka
Odboru majetku a investic, která přednesla důvodovou zprávu.
Předmětem Dodatku č. 1 je rozšíření smlouvy o dodatečné stavební práce, kterými jsou
montáž a demontáž zábradlí u koryta Litavky a posun oplocení parkoviště.
Jelikož se jedná o dodatečné stavební práce, zadání proběhne prostřednictvím jednacího
řízení bez uveřejnění a bude zadáno zhotoviteli celé akce společnosti STRABAG a.s.
Usnesení: č. 336/2016
Rada města Beroun souhlasí s Výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné
zakázce „Veřejná doprava pro všechny – využití opčního práva“ na základě které bude
realizována Etapa II dle projektové dokumentace Živé nádraží. Předpokládaná hodnota
zakázky činí 5.560.000,- Kč bez DPH.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Projekt „MŠ Drašarova Beroun - zateplení“ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory,
poskytovatel Státní fond životního prostředí ČR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volný návrh byl dodatečně zařazen do programu.
Úvodní slovo přednesl Mgr. Kůs.
Důvodovou zprávu přednesl tajemník Ing. Chalupecký.
Ing. Chalupecký informoval, že město získalo v roce 2015 dotaci na zateplení Mateřské školy
Drašarova. Odborem územního plánování a regionálního rozvoje byly vykázány náklady na
vícepráce. Státní fond životního prostředí uznal náklady a navýšil dotaci o 472 453,40 Kč.
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Usnesení: č. 337/2016
Rada města Beroun doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1
ke Smlouvě č. 14205643 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
na projekt „MŠ Drašarova Beroun – zateplení“ v předloženém znění.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Uzavření ručitelského závazku města Beroun za společnost Parkování Beroun s.r.o.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ústní informace byla dodatečně zařazena do programu.
Důvodovou zprávu přednesl tajemník Ing. Chalupecký.
Ing. Chalupecký informoval o jednání se zástupci AVE v České spořitelně ohledně refinancování
úvěru na Parkovací dům. Sdělil, že všechny připomínky byly spořitelnou předběžně přijaty, a mělo
by dojít i ke snížení úrokové sazby. Po 20.6. bude konečný návrh podmínek. Spořitelna vyžaduje
usnesení ZM, že ZM souhlasí s uzavřením ručitelského závazku města Beroun za společnost
Parkování Beroun s.r.o.
Usnesení: č. 338/2016
Rada města Beroun doporučuje zastupitelstvu města, aby v návaznosti na usnesení
Zastupitelstva města Beroun ze dne 11. 5. 2016 č. 49/2016 bod 6. souhlasilo s uzavřením
ručitelského závazku města Beroun za společnost Parkování Beroun s.r.o. (IČ: 05030650)
do výše 95.000.000 CZK zajišťujícím závazky společnosti Parkování Beroun s.r.o. vůči České
spořitelně, a.s. z dlouhodobých úvěrů poskytnutých na projekt „Parkovací dům U Koně“.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

22) Program zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 22.6.2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl Mgr. Kůs.
Ing. Chalupecký informoval o jednání s RNDr. Chalupovou, ve věci členství Ing. Zelienkové
v kontrolním výboru, při kterém RNDr. Chalupová přislíbila, že bude s Ing. Zelienkovou jednat.
Dle mailu od RNDr. Chalupové ze dne 31.5.2016 má být volba nového člena kontrolního výboru
zařazena do programu ZM, RNDr. Chalupová již má vytipovaného nového člena a s Ing.
Zelienkovou už jednala, ale zatím bez výsledku.
V souvislosti s tím Ing. Mišina upozornil, že Politické hnutí ANO 2011 bude údajně požadovat
alespoň 1 místo ve výboru.
Navržený program zasedání ZM byl doplněn o body:
 Projekt „MŠ Drašarova Beroun - zateplení“ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
podpory, poskytovatel Státní fond životního prostředí ČR
 Uzavření ručitelského závazku města Beroun za společnost Parkování Beroun, s.r.o.
 Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
Z navrženého programu zasedání ZM byly staženy body:
 Změna zástupce města ve společnosti Aquapark Beroun a.s.
 Změna účelu účelového příspěvku (pro ZŠ Beroun Wagnerovo nám.)
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Usnesení: č. 339/2016
Rada města Beroun schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude
konat ve středu dne 22. června 2016 od 15.00 hodin v kulturním domě Plzeňka, Plzeňská 83/48,
Beroun-Město.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

23) Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Kůs přednesl informaci k záměru Lokomotivy Beroun postavit novou velkou sportovní halu
v prostoru mezi Sokolovnou a bývalou loutkárnou na pozemcích TJ Sokol. Stávající sportovní hala
již nesplňuje podmínky. Za tímto účelem proběhne jednání mezi Sokolem, Lokomotivou a
městem, především ohledně pozemků.
Ing. Mišina přednesl informaci od p. Sochra, starosty Tělovýchovné jednoty Sokol Králův Dvůr
o záměru TJ Sokol Králův Dvůr, usilovat o sloučení s TJ Sokol Beroun. TJ Sokol Králův Dvůr je
funkční, má nové vedení a vekou členskou základnu.
Mgr. Kůs uvedl, že město by mělo podporovat realizaci výstavby nové haly. Za tím účelem bude
jednat s představiteli TJ Sokol.
Dále Mgr. Kůs informoval o jednání s ředitelem Odloučeného pracoviště Beroun Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových Mgr. Hamplem ohledně zveřejněného výběrové řízení
na prodej dvou budov a pozemků ve vlastnictví ÚZSVM v areálu bývalých „starých kasáren“.
Nastínil dvě možnosti získání budov do majetku města: bezúplatný převod, za podmínky
stanovené Ministerstvem financí, že nebude později povolená dotace na rekonstrukci budovy.
Další možností je koupě za cenu 4 695 tis. Kč.
Upozornil, že by bylo dobré budovy vlastnit, především s ohledem na budoucí potřebu budování
sociálního bydlení.
Ing. Endrlová k tomu podala vysvětlení o historii jednání o převodu budov na město.
Proběhla diskuze o celkové ceně nemovitostí a o ceně pozemku v případě bourání. Dále uvedla,
že sociální bydlení lze řešit i smluvním vztahem.
Ing. Randa informoval, že ubytovna u TIBY je na prodej.
Ing. Mišina vybídl k vyhodnocení, uvedl, že pozemky jsou prodejné, mají připojení na komunikaci.
Radní se shodli na tom, že Mgr. Kůs má pokračovat v jednání s ÚZSVM.
Mgr. Kůs informoval o připravovaných jednáních ohledně potřeb a zajištění sociálního bydlení ve
městě.
------------------------V 16.45 se omluvil Ing. Mišina a opustil schůzi rady.
------------------------Mgr. Kůs informoval o termínu senátních voleb ve dnech 7. - 8. října 2016
Mgr. Kůs přednesl informaci o zajištění provozování Zimního stadionu Beroun po jeho vrácení
městu. Ve věci převzetí se uskutečnilo několik jednání. Provoz Zimního stadionu zajišťuje Odbor
hospodářské správy MěÚ v součinnost s Aquaparkem Beroun. V současné době se připravují
aktuálně prioritní investice. Od 1.10.2016 bude uzavřena smlouva o výpůjčce mezi Aquaparkem
a městem Beroun. Proběhlo jednání se zástupci dotovaných klubů. Od 1.1.2017 se uvažuje
o zřízení společnosti „Berounská servisní“, která by spravovala objekty v majetku a užívání města,
včetně Zimního stadionu.
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Ing. Endrlová připomněla dopis od LTC, adresovaný radě, zastupitelstvu a komisi pro sport
a sportovní dotace.
------------------------V 17.00 se omluvil p. Štěpánek a opustil schůzi rady.
-------------------------

24) Závěr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po vyčerpání programu Mgr. Kůs ukončil schůzi rady města v 17.05 hod.

Mgr. Ivan Kůs
starosta města Beroun

Ing. Michal Mišina
místostarosta města Beroun

Ověřila:

Zapsala:

V Berouně dne 6. 6. 2016
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