Č. 41
Zápis
ze schůze Rady města Beroun konané dne 20. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice.

Přítomni:

Mgr. Kůs Ivan, starosta města – přítomen do hlasování o usnesení č. 223/2016
Ing. Mišina Michal, místostarosta města
Ing. Endrlová Šárka
Mgr. Chlumská Eva
MUDr. Pěničková Dagmar
Ing. Randa Vratislav
Ing. Chalupecký Jiří, tajemník MěÚ
Mgr. Fraňová Ildikó, právník Kanceláře tajemníka

Omluven:

Štěpánek Josef
Mgr. Kůs Ivan, starosta města – nepřítomen od hlasování o usnesení č. 224/2016

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Pěničková Dagmar

Zapisovatelka:

Tučková Hana

1)

Zahájení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schůzi rady města zahájil v 14.00 hodin a jednání řídil starosta města Mgr. Ivan Kůs.
V úvodu starosta Mgr. Kůs informoval o termínech příštích schůzí rady města dne 27. 4. 2016
a dále dne 4. 5. 2016.
Přivítal Mgr. Fraňovou, právničku Kanceláře tajemníka a požádal ji, aby se pravidelně
zúčastňovala schůzí rady města.
Předem se omluvil a avizoval svůj dřívější odchod ze schůze RM.

2)

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

Zahájení

2)

Schválení programu RM

1

Dohoda o řešení právního vztahu ve věci Zimního stadionu
3)

Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RM

4)

Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise životního prostředí, konaného dne 4. 4. 2016
Poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s.,
okresnímu mysliveckému spolku Beroun
Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun
pro účely ekologické výchovy ve školách města
Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Beroun

5)
6)
7)
8)

Nařízení města č. 2/2016, kterým se mění tržní řád
Zánik mandátu člena Zastupitelstva města Beroun
a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany

9)

Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise výstavby, konaného dne 17.3.2016

10)

Informace o pořizovaném územním plánu Beroun

11)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o technické podpoře číslo tp49/13

12)

Nakládání s majetkem města

1.

Nabídka prodeje pozemku p.č. 737/4 v k.ú. Beroun

2.

Nabídka k odkupu pozemků v k.ú. Beroun – lokalita Zavadilka

3.

Směna pozemků st. 5992, p.č. 2572/3 v k.ú. Beroun

4.

Pronájem pozemku části p.č. 364/19 v k.ú. Jarov u Berouna
Ukončení smlouvy o nájmu č. 478/2013/NAJ/OMI dohodou

5.

Pronájem části pozemku st. 1349/1 v k.ú. Beroun

6.

Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
– Klub vojenské historie Sanites Car Beroun ČR

7.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezplatné výpůjčce se Středočeským krajem

8.

Souhlas s podnájmem – Technické služby Beroun s.r.o.

9.

Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku
Klub přátel výtvarného umění Beroun

10.

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720941213 ze dne 10.12.2015

11.
12.

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o skupinovém úrazovém pojištění č. 1422823667
- pojištění strážníků Městské policie Beroun
Uzavření pojistné smlouvy č. 8603085459
– pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce – OS 8

13.

Prodej pozemku části p.č. 1543/25 a části p.č. 1543/26 v k.ú. Beroun

14.

Pronájem části pozemku p.č. 1555/29 v k.ú. Beroun

15.

Pronájem části pozemku p.č. 2215/5 v k.ú. Beroun

16.

Převod stavby cyklostezky v k.ú. Srbsko u Karlštejna
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17.

Pozemky ke směně se Středočeským krajem

18.

Rozhodnutí rady o zrušení zadávacího řízení
Úprava znění výzvy občanům města k omezení vandalismu ve městě

13)

Žádost o dotaci Okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Beroun

14)

Žádost o dotaci Českého kynologického svazu ZKO Beroun - 260

15)
16)
17)
18)

Žádost o Záštitu města Beroun a finanční dotaci na akce
„Berounská 12ti hodinovka 2016 a Silniční časovka do vrchu Zdejcina“
Žádost o finanční dotaci na akce Berounský třístudánkový maraton,
Berounská třístudánková „desítka“ a Běh do vrchu na sjezdovce Vrbská
Žádost o Záštitu města Beroun a finanční dotaci na akci
„Berounská desítka - jubilejní 30. ročník“
Zápis č. 3/2016 z jednání komise pro sport a sportovní dotace,
konaného dne 21. 3. 2016

19)

Žádost o povolení výjimek pro Hernu Ludus 2

20)

Zápis č. 3/2016 ze zasedání komise pro prevenci kriminality,
konaného dne 4. 4. 2016

21)

Návrh na zřízení dvou pracovních míst „Asistentů prevence kriminality“

22)

Dodatek č. 2 ke smlouvám o poskytování právních služeb ze dne 22. 9. 2015
a ze dne 13. 11. a 18. 11. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2016
Návrh na personální změnu v zastoupení města v obchodní společnosti
Technické služby Beroun, s.r.o.
Informace ve věci Kulturní dům Plzeňka
Program zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 11.5.2016

23)

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

24)

Závěr

Navržený program jednání rady města byl rozšířen o body:







Dohoda o řešení právního vztahu ve věci Zimního stadionu
Zánik mandátu člena Zastupitelstva města Beroun
a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany
Úprava znění výzvy občanům města k omezení vandalismu ve městě
Návrh na personální změnu v zastoupení města v obchodní společnosti
Technické služby Beroun, s.r.o.
Informace ve věci Kulturní dům Plzeňka
Program zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 11.5.2016

V navrženém programu jsou rozšířené body programu uvedeny kurzivou.
Rozšířený program jednání rady města byl schválen.
Usnesení: č. 193/2016
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Rada města Beroun schvaluje program schůze rady města dne 20.4.2016.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Mgr. Kůs informoval, že komise pro sport a sportovní dotace, jednala ve věci dorozdělení dotace
na sportovní činnost pro rok 2016. Komise vznesla dotaz, zda by nebylo účelné, připravit
dorozdělení zbytku celkově plánované částky až do výše 4 mil. Kč.
V rámci diskuze se radní shodli na rozdělení celé zbývající částky do výše 4 mil. Kč.

Dohoda o řešení právního vztahu ve věci Zimního stadionu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Kůs přednesl informaci o
 dohodě o řešení právního vztahu
 způsobu dorovnání části nákladů na provoz bruslařské sezóny, tj. do 31.5.2016.
Dorovnání proběhne na základě odsouhlasené kalkulace, po vystavení třech faktur, které
budou jednotlivě schváleny radou města.
Tajemník MěÚ Ing. Chalupecký přednesl informaci o výši nevyplacené dotace a předpokladu
počtu dotovaných hodin na duben a do konce bruslařské sezóny.
Proběhla diskuze, které se zúčastnili: Ing. Randa, MUDr. Pěničková, Ing. Mišina a Ing. Endrlová.
Usnesení: č. 194/2016
Rada města Beroun souhlasí:
1. s uzavřením Dohody o řešení právního vztahu se společností DYNATEL, spol. s r.o.,
IČ: 62957635, se sídlem Beroun 2, Plzeňská 27, PSČ 266 01, v předloženém znění,
2. s dorovnáním části nákladů společnosti DYNATEL, spol. s r.o. podle části C čl. III odst. 7
Dohody o řešení právního vztahu podle předložené kalkulace.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Starosta Mgr. Kůs odešel podepsat „Dohodu o řešení právního vztahu“ s jednatelem společnosti
DYNATEL, spol. s r.o. Ing. Němcem, který mu před podpisem dohody předal klíče od zimního
stadionu.
Ing. Randa přednesl informaci k prodeji podílu města ve společnosti Technické služby Beroun,
s.r.o. Prodej podílu bude předmětem schůze rady města dne 27.4.2016 a zasedání zastupitelstva
města dne 11.5.2016.

3)

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

4)

Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise životního prostředí, konaného dne 4. 4. 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl místostarosta Ing. Mišina, upozornil na bod 4 Různé, v kterém komise
doporučuje radě města
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 zadat v souvislosti se změnou koncepce odpadového hospodářství (Integrovaný systém
nakládání s odpady ve Středočeském kraji) vypracování studie pro stanovení nejvhodnější
lokality pro překládací stanici odpadů na Berounsku.
 prověřit aktuální stav studie integrovaného systému nakládání s odpady ve Středočeském
kraji.
 zabezpečit protiskluzovou úpravu lávky přes Litavku vedoucí k autobusovému a vlakovému
nádraží.
Doporučení komise projedná Ing. Mišina s odborem životního prostředí, který spadá do jeho
kompetence.
Usnesení: č. 195/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise životního prostředí,
konaného dne 4.4.2016.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

---------------------------Proběhla valná hromada společnosti PLZEŇKA, spol. s r.o.
Informaci k Schválení řádné účetní závěrky přednesla účetní společnosti pí. Rampová.
----------------------------

5)

Poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku
Beroun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána RNDr. Ciroková, vedoucí odboru životního prostředí,
která přednesla důvodové zprávy k bodům 5) – 7).
Ing. Randa poznamenal, že podpora jednotlivých akcí mimo grantové řízení není systémová
a navrhl zpracovat pravidla, podle kterých se budou podobné podpory rozdělovat.
RNDr. Ciroková vysvětlila, že se jedná o tři akce: konání chovatelské přehlídky trofejí,
soutěže pro děti a mládež „Zlatá srnčí trofej“ a akce „Myslivci v adventu“.
Mgr. Kůs se dotázal, zda je ze zákona povinností úřadu poskytovat součinnost a dále zda
myslivost probíhá v souladu s předpisy.
RNDr. Ciroková odpověděla, že povinnost není zakotvena, příspěvek však myslivci dostávají
každoročně, jedná se již o 20ti letou tradici.
Usnesení: č. 196/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace v celkové výši
7 000,- Kč z rozpočtu města Beroun - Fondu životního prostředí – běžné výdaje – ekovýchova,
příjemci Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Beroun,
se sídlem Na Dražkách 328, 266 80 Beroun, IČ: 67777023, na konání chovatelské přehlídky
trofejí, soutěže pro děti a mládež „Zlatá srnčí trofej“ a akce „Myslivci v adventu“,
které pořádá tento spolek v roce 2016, a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí,
v předloženém znění.
- 5 pro, 1 proti, 0 se zdržel

6)

Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun pro účely ekologické výchovy
ve školách města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

RNDr. Ciroková Informovala, že finanční dar bude poskytnut školám na nákup pomůcek pro
ekologickou výchovu.
Usnesení: č. 197/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro
účely ekologické výchovy ve školách města Beroun mezi městem Beroun jako obdarovaným
a společností Technické služby Beroun, s.r.o., IČ: 27132340, se sídlem Viničná 910, 266 70
Beroun jako dárcem, v předloženém znění.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7)

Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Beroun
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RNDr. Ciroková sdělila, že se jedná o záležitost státní správy,tedy zákonnou povinnost. Rada
města obcí s rozšířenou působností musí záměr vyhlásit nařízením. Nařízení se týká vlastníků
lesů o výměře do 50 ha, v rámci ORP Beroun budou zpracovány osnovy pro cca 2000 ha lesa.
Mgr. Kůs se dotázal na lhůtu ke zpracování osnov.
RNDr. Ciroková sdělila, že do 30.6.2017.
Usnesení č.: 198/2016
Rada města Beroun vydává nařízení č. 1/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských
osnov.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8)

Nařízení města č. 2/2016, kterým se mění tržní řád
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byl přizván Bc. Choc, vedoucí odboru správního a obecního
živnostenského úřadu, který přednesl důvodovou zprávu.
Jedná se o povolení předzahrádky pro provozovnu ISTRA vinný bar ve Slapské ulici.
Usnesení: č. 199/2016
Rada města Beroun vydává nařízení č. 2/2016, kterým se mění nařízení č. 4/2014,
kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2014, č. 1/2015, č. 2/2015 a č. 3/2015,
v předloženém znění.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Zánik mandátu člena Zastupitelstva města Beroun a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny
téže volební strany
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volný návrh byl dodatečně zařazen do programu rady města.
Do jednání rady města byl přizván Bc. Choc, vedoucí odboru správního a obecního
živnostenského úřadu, který přednesl důvodovou zprávu.
Usnesení: č. 200/2016
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Rada města Beroun bere na vědomí zánik mandátu členky Zastupitelstva města Beroun
Ing. Kristýny Zelienkové, volební strana Politické hnutí ANO 2011, ke dni 18.04.2016
nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany Mgr. Miroslavy Holubové
za členku Zastupitelstva města Beroun dnem 19.04.2016.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

9) Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise výstavby, konaného dne 17.3.2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl místostarosta Ing. Mišina. K předkládání zápisů z komisí obecně vyzval, aby
tajemníci komisí předkládali zápisy radě města neodkladně.
Usnesení: č. 201/2016
Rada města Beroun bere na vědomí zápis č. 1/2016 ze zasedání komise výstavby,
konaného dne 17.3.2016.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

10) Informace o pořizovaném územním plánu Beroun
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesl místostarosta Ing. Mišina.
Informoval o
 stavu procesu pořízení územního plánu,
 využití bývalého areálu Tiby.
Proběhla diskuze o napojení areálu Tiby na kruhový objezd, o aktuálním záměru výstavby
v areálu Tiby a stavu projektu.
Diskuze se zúčastnili: Ing. Randa, Ing. Endrlová, Ing. Mišina a Mgr. Kůs.
Usnesení: č. 202/2016
Rada města Beroun bere na vědomí informaci o pořizovaném územním plánu Beroun.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

11) Dodatek č. 1 ke smlouvě o technické podpoře číslo tp49/13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byl přizván Ing. Beran, vedoucí odboru hospodářské správy, který
přednesl důvodovou zprávu.
Tajemník MěÚ Ing. Chalupecký upřesnil, že se jedná o propojení systému VITA, který používá
stavební úřad, se systémem VERA, který používá celý úřad.

Usnesení: č. 203/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o technické podpoře číslo
TP49/13 se společností VITA Software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631,
v předloženém znění.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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12) Nakládání s majetkem města
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla k projednání bodu nakládání s majetkem města přizvána
paní Alena Dařinová, zástupce vedoucí Odboru majetku a investic, která přednesla důvodové
zprávy k předkládaným návrhům.
1. Nabídka prodeje pozemku p.č. 737/4 v k.ú. Beroun
Společnost RWE GasNet, s.r.o. zaslala nabídku prodeje pozemku p.č. 737/4 o výměře 2 m2.
Pozemek se nachází v místě, kde město není vlastníkem žádného sousedního pozemku.
Porada k majetku nedoporučila odkup pozemku, neboť pro město není nijak využitelný.
Usnesení: č. 204/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s odkupem
pozemku p.č. 737/4 o výměře 2 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Beroun
od společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940,
PSČ 401 17.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2. Nabídka k odkupu pozemků v k.ú. Beroun – lokalita Zavadilka
Pan J. T. zaslal nabídku na prodej pozemků, v lokalitě Beroun-Zavadilka. Pozemky se nacházejí
v ulici Želivského a je na nich umístěna komunikace. Další pozemky nabízené k prodeji se
nacházejí u kolejiště a za areálem společnosti TONSTAV. Porada k majetku nedoporučila
odkup pozemků pod komunikacemi z důvodu naplnění usnesení ZM č. 89/2012 (tímto
usnesením ZM souhlasilo s tím, že veškeré pozemky pod komunikacemi budou převáděny do
vlastnictví města pouze formou darování.) Ostatní pozemky doporučila odkoupit za
symbolickou cenu. Pan T. požaduje za pozemky cenu blízkou odhadní ceně.
Usnesení: č. 205/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s odkupem
pozemků p.č. 2235/5 o výměře 120 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace; p.č. 2235/6
o výměře 732 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace; p.č. 2243/27 o výměře 13 m2
– ostatní plocha, ostatní komunikace; p.č. 2318/52 o výměře 793 m2 – ostatní plocha, dráha
a p.č. 2339/3 o výměře 1118 m2 – ostatní plocha, dráha vše v k.ú. Beroun od pana J. T. bytem
Litvínovice za celkovou kupní cenu 2.448.432,- Kč (882,- Kč/m2).
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3. Směna pozemků st. 5992, p.č. 2572/3 v k.ú. Beroun
Jedná se o směnu pozemků st. 5992 a p.č. 2572/3 ve vlastnictví města Beroun, které
se nacházejí pod budovou prodejny COOP za stavbu parkoviště ve vlastnictví COOP.
Pozemky, které jsou předmětem směny, byly oceněny znaleckým posudkem.
Rozdíl v ceně ve výši 46 130,- Kč doplatí COOP Hořovice, družstvo městu Beroun.
Záměr směny pozemků byl zveřejněn. K záměru nebyly podány žádné připomínky ani
nabídky.
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Usnesení: č. 206/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit se směnou pozemků
st. 5992 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2 (na pozemku stojí stavba č.p. 1451
jiného vlastníka) a p.č. 2572/3 – ostatní plocha o výměře 14 m2, oba v k.ú. Beroun
ve vlastnictví města Beroun za stavbu parkoviště (umístěného na pozemcích p.č. 2576/2,
p.č. 2576/3, p.č. 2576/4 v k.ú. Beroun) ve vlastnictví COOP Hořovice, družstvo, IČ: 00031747,
se sídlem Palackého nám. 200, 268 40 Hořovice, s úhradou finančního rozdílu 46.130,- Kč
ve prospěch města Beroun. Náklady spojené se směnou uhradí COOP Hořovice, družstvo.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4. Pronájem pozemku části p.č. 364/19 v k.ú. Jarov u Berouna.
Ukončení smlouvy o nájmu č. 478/2013/NAJ/OMI dohodou
Společenství pro dům Jarov 53, Beroun-Jarov požádalo o pronájem části pozemku p.č.
364/19, který původním obyvatelům domu čp. 53 sloužil jako zahrada. Pozemek má
pronajatý společnost MAJAX s.r.o., která dům rekonstruovala a byty prodala a nyní požádala
o ukončení smlouvy o pronájmu na výše uvedený pozemek ke dni 30.6.2016.
Záměr projednávat pronájem pozemku byl zveřejněn. K tomuto záměru nebyly podány žádné
připomínky ani nabídky.
Usnesení: č. 207/2016
Rada města Beroun souhlasí:
1. s ukončením smlouvy o nájmu č. 478/2013/NAJ/OMI uzavřené mezi městem Beroun
a společností MAJAX s.r.o., IČ: 24713210, se sídlem Havlíčkova 101/18, 266 01 Beroun,
na pozemek část p.č. 364/19 v k.ú. Jarov u Berouna, dohodou ke dni 30.4.2016.
2. s pronájmem pozemku části p.č. 364/19 - zahrada o výměře 339 m2 v k.ú. Jarov
u Berouna Společenství pro dům Jarov 53, Beroun – Jarov, IČ: 28166663,
se sídlem Beroun – Jarov 53, PSČ 266 01 za nájemné ve výši 20 Kč/m2/ročně (celkem
6.780 Kč/ročně) na dobu neurčitou za účelem zázemí k čp. 53 (rekreace a oddech).
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5. Pronájem části pozemku st. 1349/1 v k.ú. Beroun
Jedná se o zaplocený pozemek užívaný jako zahrada vlastníky bytových jednotek v č.p. 565.
V souvislosti se změnou vlastnictví bytu požádal nový majitel pan B. o pronájem části
pozemku st. 1349/1. Smlouva s původním nájemcem pozemku panem T. bude ukončena
k 31.5.2016.
Záměr jednat o pronájmu části pozemku byl zveřejněn. K tomuto záměru nebyly podány
žádné připomínky ani nabídky.
Ing. Randa uvedl, že pozemky by se měly prodávat, ne pronajímat.
Ing. Endrlová připomněla, že se postupně narovnávají zvyková práva k neoprávněně
užívaným pozemkům města.
Mgr. Kůs požádal Ing. Mišinu o zpracování harmonogramu postupu odprodeje pozemků
města jejich uživatelům.
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Usnesení: č. 208/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu s panem O. B., bytem BerounMěsto na pronájem části pozemku st. 1349/1 o výměře
78 m2 v k.ú. Beroun, za účelem využití jako zahrada, za cenu 20,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s účinností smlouvy od 1. 6. 2016.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – Klub vojenské historie
Sanites Car Beroun ČR
Jedná se o prostor vytypovaný pro výcvik a řidičské zkoušky na motocykly, který je město
povinno zajistit.
Usnesení: č. 209/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor ze dne 17. 5. 2001, mezi městem Beroun, jako pronajímatelem a Klubem vojenské
historie Sanites Car Beroun České republiky, jako nájemcem, IČ: 47515368, se sídlem
Viničná 1574, 266 01, 266 01 Beroun, jehož předmětem je využívání části pozemků
p.č. 176/1, p.č. 176/6 v k.ú. Stradonice u Nižboru a budovy bez čp/če na pozemku st. 335
v k.ú. Stradonice u Nižboru pro potřeby Městského úřadu Beroun, odboru dopravy
a správních agend pro zajištění provádění výcviku a řidičských zkoušek na motocykly,
podle novely vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002, kterou se provádí zákon
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezplatné výpůjčce se Středočeským krajem
Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce o 2 roky do 31.5.2018.
Proběhla diskuze o ostrůvku na vjezdu do Berouna u restaurace Na Marjánce, které se
zúčastnili Mgr. Kůs a Ing. Mišina.
Usnesení: č. 210/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
č.j. 14/897/KL/HERM/VÝ, č. 0269/2014/VYP/OMI ze dne 23. 6. 2014 se Středočeským krajem,
IČ: 70891095, se sídlem Zborovská 11, Praha 5-Smíchov, zastoupeným Krajskou správou
a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, se sídlem
Zborovská 11, Praha 5-Smíchov. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby platnosti
smlouvy o výpůjčce do 31. 5. 2018.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8. Souhlas s podnájmem – Technické služby Beroun s.r.o.
Jedná se o souhlas pronajímatele (města Beroun) udělený nájemci (Technickým službám
Beroun) k podnájmu plochy v areálu autokempu Na Hrázi třetí osobě (Nadačnímu fondu
Letorosty).
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Tajemník MěÚ Ing. Chalupecký navrhl, aby pro akce podporované městem Beroun, konané
v kempu, nemusel být souhlas rady města.
Radní s návrhem souhlasili.
Usnesení: č. 211/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Technickými službami,
s.r.o., IČ: 27132340, se sídlem Beroun, Viničná 910, PSČ 266 70 a Nadačním fondem
Letorosty, IČ: 27178137, se sídlem Beroun – Závodí, Na Ostrově č.p. 8 na pronájem plochy
v areálu autokempu Na Hrázi v Berouně-Závodí, za účelem konání charitativního hudebního
festivalu Berounské Letorosty dne 17. 9. 2016.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 212/2016
Rada města Beroun souhlasí s přenecháním ploch v areálu Kempu Beroun jejich nájemcem
Technickými službami Beroun, spol. s r.o. do podnájmu nebo výpůjčky pro akce podporované
městem Beroun.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

9. Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku Klub přátel výtvarného
umění Beroun
Spolek Klub přátel výtvarného umění Beroun požádal o udělení souhlasu s umístěním sídla
spolku z důvodu změny zapsání spolku do veřejného rejstříku.
Mgr. Kůs upřesnil, že spolek užíval Výstavní síň v Holandském domě, nyní bude využívat
čítárnu v Městském informačním centru.
Usnesení: č. 213/2016
Rada města Beroun souhlasí s umístěním sídla spolku Klubu přátel výtvarného umění Beroun,
IČ: 27004791, na adrese: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 43 Beroun.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

10. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720941213 ze dne 10.12.2015
Předmětem dodatku je navýšení pojištění odpovědnosti za újmu pro výkon veřejné moci
a doplnění zvláštního ujednání pro pojištění odpovědnosti.
Usnesení: č. 214/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720863856,
mezi městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617, v předloženém znění.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

11. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o skupinovém úrazovém pojištění č. 1422823667
- pojištění strážníků Městské policie Beroun
Předmětem dodatku je zvýšení celkového počtu pojištěných osob.
Usnesení: č. 215/2016
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Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 1422823667,
mezi městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617, v předloženém znění.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
12. Uzavření pojistné smlouvy č. 8603085459 – pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
– OS 8
Tajemník MěÚ Ing. Chalupecký uvedl, že předmětem nové pojistné smlouvy je pojištění
pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za finanční škodu
způsobenou obci porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce zastupitele.
Ing. Randa se dotázal, zda je správné, když město bude platit pojištění za zastupitele,
dále zda je pojištění 5 mil. Kč za osobu, nebo za všechny zastupitele a jaký je pojistný limit.
Ing. Chalupecký odpověděl, že je to náklad spojený s činností města, další podrobnosti
prověří.
Mgr. Kůs doplnil, že je to systémové opatření.
Usnesení: č. 216/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti
zastupitelů obce – OS 8 č. 8603085459, na období od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017, mezi městem
Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21,
186 00 Praha 8, IČ: 47116617, v předloženém znění.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

13. Prodej pozemku části p.č. 1543/25 a části p.č. 1543/26 v k.ú. Beroun
Paní K. požádala o prodej pozemku části p.č. 1543/26 v k.ú. Beroun. Bylo provedeno šetření
na místě a poté byli vyzvání vlastníci sousedních domů v ulici Jižní k majetkoprávnímu
vypořádání ke stavbám zpevněných ploch – vjezdům a vstupům k jednotlivým čp. 1611-1615.
Usnesení: č. 217/2016
Rada města Beroun souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků části p.č. 1543/25
ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 104 m2 a části p.č. 1543/26 ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře cca 80 m2 vše v k.ú. Beroun.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

14. Pronájem části pozemku p.č. 1555/29 v k.ú. Beroun
Pan D. Ž. požádal o pronájem části pozemku p.č. 1555/29, který navazuje na jeho pozemek,
za účelem využití jako zahrada.
Usnesení: č. 218/2016
Rada města Beroun souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem část
pozemku p.č. 1555/29 o výměře 85 m2 – zahrada v k.ú. Beroun, za účelem využití jako
zahrada, podle předloženého zákresu.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

15. Pronájem části pozemku p.č. 2215/5 v k.ú. Beroun
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Paní V. H. požádala o pronájem části pozemku p.č. 2215/5 v k.ú. Beroun
za účelem zřízení tří vyhrazených parkovacích míst pro zákazníky prodejny Hospodářských
potřeb.
Usnesení: č. 219/2016
Rada města Beroun souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části
pozemku p.č. 2215/5 v k.ú. Beroun o výměře 36 m2, za účelem umístění tří vyhrazených
parkovacích míst, za cenu 3.630,- Kč/1 parkovací místo/rok (cena je včetně 21% DPH),
nejdéle na dobu dvou let, podle předloženého zákresu.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

16. Převod stavby cyklostezky v k.ú. Srbsko u Karlštejna
Jedná se o bezúplatný převod cyklostezky, která katastrálně spadá pod obec Srbsko,
po ukončení projektu (doby udržitelnosti).
Mgr. Kůs připomněl úsek cyklostezky, který musel být uzavřen z důvodu padajícího kamení.
Ing. Mišina informoval, že bude jednání na Ministerstvu životního prostředí o sanačních
pracích.
Usnesení: č. 220/2016
Rada města Beroun souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat bezúplatný převod
stavby cyklostezky, umístěné na pozemcích p.č. 515/2, p.č. 540, p.č. 541/1, p.č. 541/2 a p.č.
619/1 v k.ú. Srbsko u Karlštejna.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

17. Pozemky ke směně se Středočeským krajem
Jedná se přehled pozemků vytypovaných pro směnu pozemků, mezi městem Beroun
a Středočeským krajem, na kterých se nacházejí především komunikace a chodníky.
Mgr. Kůs doplnil, že vytypování pozemků navazuje na jednání s hejtmanem Středočeského
kraje, kde bylo dohodnuto komplexní řešení pozemků.
Ing. Endrlová požádala starostu Mgr. Kůse, aby apeloval na Středočeském kraji na projednání
dlouhodobě nevyřízených žádostí.
Usnesení: č. 221/2016
Rada města Beroun bere na vědomí informaci o specifikaci pozemků v k.ú. Beroun, Zdejcina,
Hostim u Berouna, o jejichž převod do svého vlastnictví má zájem město Beroun a to formou
směny, případně bezúplatného převodu od vlastníka těchto pozemků - Středočeský kraj,
IČ: 70891095, se sídlem Zborovská 11, Praha 5-Smíchov.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

18. Rozhodnutí rady o zrušení zadávacího řízení
„Beroun, 3. ZŠ Wagnerovo nám. – výměna oken přízemí (východní strana)“
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V zadávacím řízení na veřejnou zakázku bylo podáno šest nabídek. U jediné nabídky, která
byla s nabídkovou cenou nižší, než částka vyhrazená v rozpočtu, byla zjištěna závažná
pochybení, na základě kterých musela být vyřazena z hodnocení.
V souvislosti s tím, navrhl Ing. Randa, aby bylo přijato systémové opatření – aby se nemuselo
rušit zadávací řízení, pokud nejnižší nabídka bude cca do 10% nad předpokládanou hodnotou
veřejné zakázky.
Mgr. Kůs uvedl, že takové opatření by muselo být zahrnuto v nově schválené směrnici pro
zadávání veřejných zakázek. Shrnul, že věc projedná a pokud bude schválená, změna může
být provedena po přijetí nového zákona, kdy se předpokládá, že dojde i ke změně směrnice.
Usnesení: č. 222/2016
1. Rada města Beroun souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Beroun,
3. ZŠ Wagnerovo nám. – výměna oken přízemí (východní strana)”.
2. Rada města souhlasí s opětovným vypsáním veřejné zakázky „Beroun, 3. ZŠ Wagnerovo
nám. – výměna oken přízemí (východní strana), v upraveném znění“.
- 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Úprava znění výzvy občanům města k omezení vandalismu ve městě
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volný návrh byl dodatečně zařazen do programu.
Úvodní slovo přednesl starosta Mgr. Kůs, informoval o přijatých opatřeních proti projevům
vandalismu. Uvedl, že graffiti ve městě stále přibývá, proto navrhl pro zvýšení účinnosti po vzoru
jiných měst doplnit výzvu:
„V případě, že informace oznamovatele povede až k potrestání pachatele, je město Beroun
připraveno oznamovateli poděkovat formou vyplacení finanční odměny ve výši 15 000,- Kč.“
Usnesení: č. 223/2016
Rada města Beroun schvaluje úpravu textu Výzvy občanům k omezení vandalismu ve městě
v předloženém znění.
- 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel
----------------------------Starosta Mgr. Kůs předal řízení schůze rady města místostarostovi Ing. Mišinovi,
omluvil se a odešel ze schůze rady. Dále přítomno 5 členů rady města.
-----------------------------

13) Žádost o dotaci Okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Beroun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Mgr. Papai, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit,
která přednesla důvodové zprávy k bodům 13) až 17).
Mgr. Papai uvedla, že Okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Beroun požádala
o poskytnutí dotace na svou celoroční činnost. Jedná se o opakovanou žádost, organizace úzce
spolupracuje se školami.
Usnesení: č. 224/2016
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Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 8.000 Kč Okresní organizaci
Českého svazu bojovníků za svobodu Beroun, U Kasáren 813, Beroun-Město, 266 01 Beroun,
která je územní organizací Českého svazu bojovníků za svobodu, o. s., IČ: 00442755, se sídlem
Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, z organizace 3555 34 29 Dotace zájmovým
organizacím na celoroční činnost a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 1 proti, 0 se zdržel
14) Žádost o dotaci Českého kynologického svazu ZKO Beroun - 260
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Český kynologický svaz ZKO Beroun – 260 požádal o poskytnutí dotace na kynologickou činnost
v roce 2016.
Usnesení: č. 225/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč Českému kynologickému
svazu ZKO Beroun - 260, IČ: 47559756, se sídlem Hostímská 488/55, Beroun-Závodí, 266 01
Beroun z organizace 3555 34 29 Dotace zájmovým organizacím, na celoroční činnost
a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 1 proti, 0 se zdržel

15) Žádost o Záštitu města Beroun a finanční dotaci na akce „Berounská 12ti hodinovka 2016
a Silniční časovka do vrchu Zdejcina“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Papai uvedla, že More Than Bikers, z.s. požádal o Záštitu města Berouna a finanční dotaci
na akce „Berounská 12ti hodinovka 2016 a Silniční časovka do vrchu Zdejcina“, které se
uskuteční 30.7.2016.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o významné sportovní události, nedoporučil Odbor školství
a volnočasových aktivit udělení záštity.
Usnesení: č. 226/2016
Rada města Beroun nesouhlasí s poskytnutím Záštity města Berouna nad akcemi
„Berounská 12ti hodinovka 2016 a Silniční časovka do vrchu Zdejcina“ pořádané
spolkem More Than Bikers, z.s., IČ: 04795709, se sídlem Kostelní 2/1, Beroun-Centrum,
266 01 Beroun.
- 4 pro, 1 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 227/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace spolku More Than Bikers, z.s.,
IČ: 04795709, se sídlem Kostelní 2/1, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, ve výši 3.000,- Kč
na akce „Berounská 12ti hodinovka 2016 a Silniční časovka do vrchu Zdejcina“
z § 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, organizace 3118 - Významné sportovní akce
a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 1 proti, 0 se zdržel

16) Žádost o finanční dotaci na akce Berounský třístudánkový maraton, Berounská třístudánková
„desítka“ a Běh do vrchu na sjezdovce Vrbská
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pan M. O. a pan J. P. požádali o finanční dotaci na akce Berounský třístudánkový maraton,
Berounská třístudánková „desítka“ a Běh do vrchu na sjezdovce Vrbská.
Jedná se o 5. ročník soutěže.
Usnesení: č. 228/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace panu M. V., bytem Beroun a panu
J. P. bytem Beroun ve výši 3.000,- Kč na akce Berounský třístudánkový maraton, Berounská
třístudánková „desítka“ a Běh do vrchu na sjezdovce Vrbská z § 34 – Tělovýchova a zájmová
činnost, organizace 3118 – Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 1 proti, 0 se zdržel

17) Žádost o Záštitu města Beroun a finanční dotaci na akci „Berounská desítka - jubilejní 30. ročník“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------More Than Bikers, z.s. požádal o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci „Berounská
desítka - jubilejní 30. ročník“, která se uskuteční 31.7.2016.
Mgr. Papai informovala o právě probíhající výstavě v Holandském domě – Ozvěny Berounské
desítky.
Usnesení: č. 229/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím Záštity města Berouna nad akcí „Berounská desítka
- jubilejní 30. ročník“ pořádanou spolkem More Than Bikers, z.s., IČ: 04795709,
se sídlem Kostelní 2/1, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 230/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace spolku More Than Bikers, z.s.,
IČ: 04795709, se sídlem Kostelní 2/1, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, ve výši 7.000,- Kč
na akci „Berounská desítka - jubilejní 30. ročník“ z § 34 – Tělovýchova a zájmová činnost,
organizace 3118 - Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 1 proti, 0 se zdržel

18) Zápis č. 3/2016 z jednání komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 21. 3. 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl místostarosta Ing. Mišina.
Usnesení: č. 231/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 3/2016 z jednání komise pro sport a sportovní
dotace, konaného dne 21.3.2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

19) Žádost o povolení výjimek pro Hernu Ludus 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesl místostarosta Ing. Mišina.
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Provozovatelé výherních hracích zařízení a provozovatel hostinské činnosti v Herně Ludus 2
požádali o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, k zajištění veřejného
pořádku, v platném znění pro provozování výherních hracích zařízení a hostinské činnosti v této
herně.

Usnesení: č. 232/2016
Rada města Beroun nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování výherních hracích
zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném
znění, společnosti Play games a.s., IČ: 24773255, se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň,
180 00 Praha 8, pro výherní hrací zařízení umístěná v Herně Ludus 2, Třída Míru 1540, 266 01
Beroun-Město, ve dnech neděle – čtvrtek do 02.00 hod. následujícího dne a ve dnech pátek,
sobota a přede dny pracovního klidu do 04.00 hod. následujícího dne.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 233/2016
Rada města Beroun nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování výherních hracích
zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném
znění, společnosti LUDUS VHP a.s., IČ: 25762028, se sídlem Pod Žvahovem 279/11, 152 00 Praha
- Hlubočepy, pro výherní hrací zařízení umístěná v Herně Ludus 2, Třída Míru 1540, 266 01
Beroun-Město, ve dnech neděle – čtvrtek do 02.00 hod. následujícího dne a ve dnech pátek,
sobota a přede dny pracovního klidu do 04.00 hod. následujícího dne.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 234/2016
Rada města Beroun nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských
zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném
znění, společnosti LUDBER s.r.o., IČ: 04029330, se sídlem Přecechtělova 2498/32, Stodůlky,
155 00 Praha 5, pro Hernu Ludus 2, Třída Míru 1540, 266 01 Beroun-Město, ve dnech neděle
– čtvrtek do 02.00 hod. následujícího dne a ve dnech pátek, sobota a přede dny pracovního
klidu do 04.00 hod. následujícího dne.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

20) Zápis č. 3/2016 ze zasedání komise pro prevenci kriminality, konaného dne 4. 4. 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl místostarosta Ing. Mišina.
Usnesení: č. 235/2016
Rada města Beroun odvolává Mgr. Jakuba Dutku z Komise pro prevenci kriminality města
Beroun.
Rada města Beroun jmenuje Bc. Radku Redzinovou členkou Komise pro prevenci kriminality
Rady města Beroun.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 236/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 3/2016 ze zasedání komise pro prevenci kriminality,
konaného dne 4.4.2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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21) Návrh na zřízení dvou pracovních míst „Asistentů prevence kriminality“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesl tajemník MěÚ Ing. Chalupecký.
Náklady na platy dvou asistentů budou hrazeny z dotačního systému úřadu práce, tyto pozice
budou obsazeny výběrovým řízením z řad nezaměstnaných osob. Práce asistentů bude přínosná
pro zvýšení klidu a bezpečnosti občanů.
Usnesení: č. 237/2016
Rada města Beroun souhlasí se vznikem dvou pracovních míst „Asistentů prevence kriminality“.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

22) Dodatek č. 2 ke smlouvám o poskytování právních služeb ze dne 22. 9. 2015 a ze dne 13. 11.
a 18. 11. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesl tajemník MěÚ Ing. Chalupecký. Uvedl, že předmětem dodatku je
navýšení časového rozsahu právních služeb ve věci zimního stadionu na cca 25 hodin, což se již
nyní jeví jako nedostatečné, proto navrhl zvýšit časový rozsah na 30 hodin.
Radní s navýšením souhlasili. V dodatku č. 2 v článku VI. Byl opraven časový rozsah z 25 na 30
hodin.
Usnesení: č. 238/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvám o poskytování právních
služeb ze dne 22. 9. 2015 a ze dne 13. 11. a 18. 11. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3.
2016 mezi městem Beroun a JUDr. Drahomírem Korčekem, advokátem, se sídlem advokátní
kanceláře Talichova 807, 266 01 Beroun, IČ: 14767821, v radou města upraveném znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Návrh na personální změnu v zastoupení města v obchodní společnosti Technické služby Beroun,
s.r.o.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volný návrh byl dodatečně zařazen do programu.
Důvodovou zprávu přednesl tajemník Ing. Chalupecký. Uvedl, že v souvislosti s ukončením
mandátu Josefa Urbánka rada města navrhuje zastupitelstvu města provést příslušnou
personální změnu v delegovaném zástupci na valné hromady společnosti Technické služby
Beroun s.r.o.
Ing. Endrlová navrhla, aby se současně se změnou delegace zástupce města na valné hromady
Technických služeb Beroun, spol. s r.o., vyřešila i změna delegace na valné hromady společností
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VaK Beroun, a.s. a Úpravna vody Želivka, a.s. a aby rada navrhla zastupitelstvu nově delegovat
na tyto valné hromady místo pana Urbánka pana Ing. Michala Mišinu.
Radní s návrhem souhlasili.
Usnesení: č. 239/2016
Rada města Beroun navrhuje zastupitelstvu města, aby:
1. zrušilo delegaci Josefa Urbánka jako zástupce města na všechny valné hromady obchodních
společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Úpravna vody Želivka, a.s. a Technické služby
Beroun, s.r.o. a delegovalo jako zástupce města na všechny valné hromady, které se budou
konat v období do 31. 12. 2018 ve společnostech Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
a Úpravna vody Želivka a.s. Ing. Michala Mišinu a ve společnosti Technické služby Beroun,
s.r.o. Ing. Vratislava Randu
2. uložilo starostovi města odvolat zmocnění (plnou moc) Josefa Urbánka pro zastupování
na valných hromadách obchodních společností s majetkovou účastí města a vystavit nově
delegovaným zástupcům příslušné písemné plné moci pro zastupování na těchto valných
hromadách.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Informace ve věci Kulturní dům Plzeňka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace byla dodatečně zařazena do programu.
Informaci přednesl místostarosta Ing. Mišina. Seznámil se čtyřmi nutnými stavebně technickými
akcemi pro nejbližší období, které se týkají plynové kotelny, prostorové akustiky, elektro –
navýšení příkonu a rozvodů vody a kanalizace. Dále informoval o ostatních stavebně technických
opatřeních.
Usnesení: č. 240/2016
Rada města Beroun bere na vědomí informaci o plánovaných stavebně technických akcí
v kulturním domě Plzeňka.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Program zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 11.5.2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volný návrh byl dodatečně zařazen do programu.
Navrženým programem provedl Ing. Mišina, do programu doplnil bod Návrh na personální
změny v zastoupení města v obchodních společnostech s majetkovou účastí města.
Usnesení: č. 241/2016
Rada města Beroun schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude
konat ve středu dne 11. května 2016 od 15.00 hodin v kulturním domě Plzeňka, Plzeňská
83/48, Beroun-Město.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

23) Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

Nebyly projednány žádné dotazy, připomínky, podněty. Žádné informace nebyly předneseny.

24) Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po vyčerpání programu místostarosta města Ing. Mišina ukončil schůzi rady města v 16.55 hod.

Mgr. Ivan Kůs
starosta města Beroun

Ing. Michal Mišina
místostarosta města Beroun

Ověřila:

Zapsala:

V Berouně dne 25. 4. 2016
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