Č. 37
Zápis
ze schůze Rady města Beroun konané dne 2. 3. 2016 v radní místnosti budovy radnice.

Přítomni:

Mgr. Kůs Ivan, starosta města
Ing. Michal Mišina, místostarosta města
Ing. Šárka Endrlová
Mgr. Eva Chlumská
MUDr. Pěničková Dagmar
Ing. Chalupecký Jiří, tajemník MěÚ

Omluven:

Štěpánek Josef
Ing. Vratislav Randa

Ověřovatel zápisu:

Ing. Šárka Endrlová

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:
 město Beroun bylo dle srovnávacího výzkumu týdeníku Ekonom „Město pro byznys pro
rok 2015“ vyhodnoceno na 7. místě ve Středočeském kraji.
 O zjištěných skutečnostech k vandalizmu – sprejerství.
 2. března 2016 od 17 hodin ve velké zasedací síni MěÚ se uskuteční pracovní setkání k
návrhu vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Beroun.
 7. března 2015 se uskuteční v hotelu Grand veřejná beseda s ministrem vnitra Milanem
Chovancem na téma migrace a aktuální bezpečnostní situace, za účasti hejtmana a
zástupců Středočeského kraje a vedení města Beroun.
 O zásadách pro tvorbu rozpočtu a úprav rozpočtu.
Dále Mgr. Kůs předal MUDr. Pěničkové přehled podání od pí Machové za rok 2015, který byl
zpracován na základě upozornění MUDr. Pěničkové, kterou kontaktovala pí Machová, že
neobdržela odpověď na její stížnost.
Ing. Endrlová informovala o změně právní formy a sídla sdružení Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR, Základní organizaci Beroun.
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2)

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

Zahájení

2)

Schválení programu RM

3)

Přezkoumání hospodaření města za rok 2015

4)

Zpráva o použití dotace na sportovní činnost za rok 2015

5)

Zhodnocení XXXIII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2015

6)
7)
8)
9)

Poskytnutí finančního příspěvku (dotace) – ZO ČSOP ROKYCANY – záchranná stanice
pro zraněné a handicapované živočichy
Novela zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
– zákaz průzkumu a těžby břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení hornin
a zákaz podzemního zplyňování uhlí – dopis senátu
Smlouva o spolupráci při zajištění projektu
„Beroun – Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“
Zpráva o činnost příspěvkové organizace
Domov penzion pro důchodce Beroun (DPD) za rok 2015

10)

Informace o plnění Programu prevence kriminality města Beroun za rok 2015

11)

Informace o převzetí záštit v roce 2015

12)
13)
14)

Žádost o dotaci Nadačnímu fondu GAUDEAMUS na akci
„XXV. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií“
Návrh smlouvy o spolupráci SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, Okružní 1404
a Města Beroun při projektu s názvem Řemeslo má zlaté dno
Nakládání s majetkem města

1.

Bezúplatný převod pozemků od ČR – Státního pozemkového úřadu

2.

Prodej pozemku st. 6109 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž

3.

Pronájem pozemku části p.č. 493/5 v k.ú. Zdejcina

4.

Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou
službou mezi městem Beroun a nájemcem v Domově penzionu pro důchodce Beroun

5.

Jednání Komise bytové Rady města Beroun dne 3.2.2016

6.

Prodej pozemků pro stavbu „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr

7.

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

8.

Rozhodnutí rady o výběru nejvhodnější nabídky
Rozhodnutí rady o uzavření smlouvy o dílo

15)

Rozhodnutí rady o zrušení zadávacího řízení

16)

Pověření zaměstnance zajišťováním interního auditu

17)

Informace o průběhu exekuce č.j. 99 EX 25/2004 s návrhem na její zastavení
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18)

Zápis č. 9/2015 ze zasedání komise výstavby, konaného dne 10.12.2015

19)

Návrh rámcového harmonogramu činnosti Zastupitelstva města Beroun
a Rady města Beroun na r. 2016

20)

Programové prohlášení Rady města Beroun – III. čtení

21)

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

22)

Závěr

Z navrženého programu jednání rady města byly staženy body:
5)
Zhodnocení XXXIII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2015
14) 4.
Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou
službou mezi městem Beroun a nájemcem v Domově penzionu pro důchodce Beroun
V navrženém programu jsou stažené body programu škrtnuté.
Stažení bodů navrženého programu bylo schváleno.
Upravený program byl schválen.
Usnesení: č. 88/2016
Rada města Beroun schvaluje program schůze rady města dne 2.3.2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3)

Přezkoumání hospodaření města za rok 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl tajemník MěÚ Ing. Chalupecký, připomněl, že se jedná o každoroční
povinné přezkoumání hospodaření města, částka je v rozpočtu vyčleněná a schválená.
Usnesení: č. 89/2016
Rada města Beroun rozhoduje zadat přezkoumání hospodaření města Beroun za rok 2015
auditorovi a souhlasí s uzavřením Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření s auditorskou
společností TOP AUDIT BOHEMIA a.s., IČ: 26029057, se sídlem Vřesovická 429/5, Praha 5,
PSČ 155 21, v předloženém znění, za celkovou cenu 100.000,- Kč vč. DPH.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4)

Zpráva o použití dotace na sportovní činnost za rok 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byly přizvány Mgr. Papai, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
a Ing. Maršíková, vedoucí finančního odboru, která přednesla důvodovou zprávu.
Ing. Maršíková vysvětlila, že se jedná o využití dotace ve výši 400 000,- Kč rozdělené na sportovní
činnost v roce 2015. Poskytnutou dotaci všechny organizace plně vyčerpaly a předložily
vyúčtování.
V souvislosti s provedenou organizační změnou přebral agendu sportu Odbor školství a
volnočasových aktivit.

Usnesení: č. 90/2016
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Rada města Beroun bere na vědomí zprávu o použití dotace z rozpočtu města na sportovní
činnost v roce 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5) Zhodnocení XXXIII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volný návrh byl stažen z programu, bude doplněn o brožuru a DVD, a projednán na příští schůzi
rady města.

6) Poskytnutí finančního příspěvku (dotace) – ZO ČSOP ROKYCANY – záchranná stanice pro zraněné
a handicapované živočichy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána RNDr. Ciroková, vedoucí odboru životního prostředí, která
přednesla důvodovou zprávu k bodu 6) a 7).
RNDr. Ciroková uvedla, že ZO ČSOP ROKYCANY – záchranná stanice pro zraněné a
handicapované živočichy požádala o poskytnutí finančního příspěvku na činnost záchranné
stanice v tomto roce. Příspěvek je organizaci poskytován od roku 2005 každoročně ve výši 5000,Kč. Organizace působí na Berounsku, Hořovicku a Rokycansku a je zapojena do projektu
„Národní síť záchranných stanic“.
Usnesení: č. 91/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace v celkové výši 5 000,- Kč
z rozpočtu města Beroun - Fondu životního prostředí – běžné výdaje ekovýchova, příjemci
ZO ČSOP ROKYCANY, se sídlem Švermova 748, Nové Město, 337 01 Rokycany, IČ: 00113239,
na činnost záchranné stanice při ZO ČSOP ROKYCANY v roce 2016 a s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7)

Novela zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
– zákaz průzkumu a těžby břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení hornin
a zákaz podzemního zplyňování uhlí – dopis senátu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RNDr. Ciroková uvedla, že vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF p. Jiří Malík se obrátil na
obce, které jsou ve sdružené v koalici, a požádal je o pomoc s prosazením návrhu novely horního
zákona formou dopisu zástupců města všem senátorům. Dopis již byl odeslán. V senátu bude
zákon projednáván 2.3.2016.
Mgr. Kůs se dotázal, zda byl dopis poslán i panu Malíkovi.
RNDr. Ciroková odpověděla, že věc prověří.
Ing. Endrlová poděkovala za pokračování v záměru a požádala o medializaci podpory.
MUDr. Pěničková se dotázala, zda se neuvažuje o finanční podpoře činnosti koalice.
RNDr. Ciroková odpověděla, že v této fázi ne.

Usnesení: č. 92/2016
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Rada města Beroun souhlasí s vyjádřením podpory pozměňovacího návrhu novely zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), který předložila
Koalice STOP HF a který se týká zákazu použití všech metod hydraulického štěpení hornin
při vyhledávání a průzkumu ložisek hořlavého zemního plynu a ropy, a to jak ve vertikálních,
ukloněných či horizontálních vrtech a při těžbě těchto ložisek v horizontálních
a subhorizontálních vrtech a zákazu metody UCG – podzemního zplyňování uhlí.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8)

Smlouva o spolupráci při zajištění projektu
„Beroun – Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví, která přednesla důvodovou zprávu k bodu 8) a 9).
Bc. Marková vysvětlila projekt, jedná se o pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin, na který město Beroun žádá o dotaci ve výši 134 000,- Kč. Spoluúčast
města je ve výši 17 000,- Kč.
Na projektu letos spolupracují města Beroun a Hořovice, což lze považovat za inovativní prvek.
Žádost o dotaci byla již podána.
Předmětem smlouvy je ujednání smluvních stran o podmínkách jejich spolupráce při finančním
zajištění projektu a jeho realizaci. Upozornila na bod 5.1. smlouvy.
Mgr. Kůs se dotázal, zda je částka vyčleněná v rozpočtu.
Ing. Chalupecký odpověděl, že bude v navržené I. úpravě rozpočtu.
Ing. Mišina se dotázal, zda by bylo možné, pokud by město neobdrželo dotaci, zaplatit těmto
dětem normální letní tábor.
Bc. Marková odpověděla, že se jedná většinou o děti v péči kurátora, tyto děti potřebují
individuální péči, což na běžném táboře není zajištěno.
Usnesení: č. 93/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením Smlouvy
o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin“ mezi městem Beroun a městem Hořovice, se sídlem Palackého nám. 2,
268 01 Hořovice, IČ: 00233242, zastoupeným starostou města Dr. Ing. Jiřím Peřinou,
v předloženém znění.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

9)

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Domov penzion pro důchodce Beroun za rok 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Ing. Kučerová, ředitelka příspěvkové organizace Domov
penzion pro důchodce Beroun, která přednesla důvodovou zprávu.
Ing. Kučerová vysvětlila, že zpráva je předkládána každoročně, koncipována obdobně, popis
hlavních činností organizace je rozdělen na pečovatelskou službu a správu domu. Ekonomické
výsledky jsou uvedeny v příloze č. 4. Organizace plnila svůj účel.
Bc. Marková doplnila, že zprávu projednala a schválila komise zdravotnictví a sociálních služeb.
Proběhla diskuze o údajné iniciativě krajského úřadu, která vzešla v souvislosti s rozdělením
dotací na terénní služby, zda by penzion nemohl být sloučen s Domovem T. G. Masaryka
v Berouně.
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Mgr. Kůs informoval, že letos je plánovaná výměna vchodových dveří do penzionu.
Usnesení: č. 94/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Domov penzion
pro důchodce Beroun za rok 2015.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

10) Informace o plnění Programu prevence kriminality města Beroun za rok 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Mgr. Ludvíková, koordinátorka prevence kriminality, která
přednesla důvodovou zprávu.
Mgr. Ludvíková seznámila s realizovanými projekty v roce 2015.
Dále informovala o jednání se společností Rubikon, které se uskuteční 3.3.2016, na kterém má
Rubikon představit projekt týkající se problematiky graffiti. Následně bude návrh vyhodnocen,
zda je pro město vhodný.
Mgr. Ludvíková rozdala radním Katalog poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů
pro občany města Beroun na rok 2016 a brožuru Společně proti domácímu násilí.
Ing. Endrlová přednesla návrh - požadavek Rehabilitační nemocnice Beroun, mít k dispozici tyto
katalogy na recepci nemocnice.
Mgr. Kůs poděkoval za připomínku a s umístěním katalogů souhlasil.
Usnesení: č. 95/2016
Rada města Beroun bere na vědomí informaci o plnění Programu prevence kriminality města
Beroun za rok 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 96/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 2/2016 z jednání komise pro prevenci kriminality,
konaného dne 8.2.2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

11) Informace o převzetí záštit v roce 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Mgr. Papai, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit,
která přednesla důvodovou zprávu k bodu 11) až 13).
Mgr. Papai uvedla, že v roce 2015 bylo poskytnuto osm záštit města a sedm záštit starostky
města.
Mgr. Kůs se zeptal, jestli by neměly být upraveny zásady pro udělování čestných poct,
v souvislosti s požadavky na bezplatný výlep plakátů.
Ing. Endrlová apelovala na zvažování vhodnosti poskytování záštit žadatelům.
Usnesení: č. 97/2016
Rada města Beroun bere na vědomí informaci o převzetí záštit v roce 2015 a doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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12) Žádost o dotaci Nadačnímu fondu GAUDEAMUS na akci „XXV. Ročník dějepisné soutěže
studentů gymnázií“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Papai uvedla, že nadační fond GAUDEAMUS požádal o poskytnutí dotace ve výši 5000,- Kč
na organizaci dějepisecké středoškolské soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky,
která se uskuteční 24.11.2016. Jedná se o každoroční soutěž, na kterou byla i v minulých letech
opakovaně poskytnuta finanční dotace. Berounské gymnázium se vloni umístilo na 52. místě.
Usnesení: č. 98/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč Nadačnímu fondu
GAUDEAMUS, IČ: 25228633, se sídlem Nerudova 7, 350 40 Cheb z organizace 3555 34 29
Dotace zájmovým organizacím, na částečné pokrytí finančních nákladů spojených s pořádáním
akce „XXV. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

13) Návrh smlouvy o spolupráci SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, Okružní 1404 a Města Beroun při
projektu s názvem Řemeslo má zlaté dno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Papai uvedla, že se jedná o opakovanou akci pořádanou pro žáky 8. tříd základních škol.
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran při zajišťování projektových dnů pod názvem
Řemeslo má zlaté dno pro základní školy v Berouně, jejichž zřizovatelem je město.
Usnesení: č. 99/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o spolupráci mezi SOŠ a SOU
Beroun – Hlinky, se sídlem Okružní 1404, 266 73 Beroun a městem Beroun při projektu
Řemeslo má zlaté dno a s finančním příspěvkem ve výši 5 000,- Kč na materiálové náklady
projektu z položky Příspěvek na mimořádné akce škol.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

14) Nakládání s majetkem města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla k projednání bodu nakládání s majetkem města přizvána
paní Iva Kermesová, vedoucí Odboru majetku a investic, která přednesla důvodové zprávy
k předkládaným návrhům.
1. Bezúplatný převod pozemků od ČR – Státního pozemkového úřadu
Jedná se o bezúplatný převod částí pozemků z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu
do vlastnictví města. Na uvedených pozemcích jsou umístěny komunikace a veřejně
prospěšná stavba - cyklostezka. Do konce roku 2015 hradilo město za pozemky, na kterých je
umístěna cyklostezka roční nájemné.
Usnesení: č. 100/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s podáním písemné
žádosti města Beroun na ČR - Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem 13000 Praha
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-Žižkov, Husinecká 1024/1a o bezúplatný převod pozemků p.č. 1220/1, p.č. 1374/4 v k.ú.
Beroun a části pozemků p.č. 1374/23, p.č. 1125/13 v k.ú. Beroun a p.č. 454/4 v k.ú. Hostim
u Berouna (po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví ČR – Státního pozemkového
úřadu do vlastnictví města Beroun.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2. Prodej pozemku st. 6109 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž
Pan M. Ř., jako vlastník sousedního pozemku a stavby, požádal o prodej pozemku
st. 6109, jehož součástí je stavba garáže, z důvodu provedení rekonstrukce a odvlhčení
přímo sousedícího objektu. Pozemek a garáž má v současné době pronajatou H. Š. na základě
smlouvy o nájmu nebytových prostor.
Záměr města prodat pozemek byl zveřejněn, k tomuto záměru nebyly podány žádné
připomínky ani nabídky.
Tajmeník Ing. Chalupecký upozornil, že v usnesení chybí obvyklé ustanovení, že náklady
spojené s prodejem hradí kupující. Do usnesení bylo doplněno.
Usnesení: č. 101/2016
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem pozemku
st. 6109 o výměře 21 m2 – zast. plocha, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž z vlastnictví
města Beroun do vlastnictví pana M. Ř., bytem 266 01 Beroun-Město, za cenu dle znaleckého
posudku č. 3693-03/2016 ze dne 28. 1. 2016 ve výši 150.000,- Kč a náklady spojené
s prodejem.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3. Pronájem pozemku části p.č. 493/5 v k.ú. Zdejcina
Paní H. P. požádala o pronájem části pozemku p.č. 493/5 v k.ú. Zdejcina, za účelem parkování
osobního vozidla. Porada k majetku doporučila pronájem zamítnout, neboť nemá
zpracovány podmínky pro krátkodobé pronájmy pozemků pro daný účel v této lokalitě.
Ing. Mišina upozornil na úpravu terénu parkovací plochy – viz. Fotografie v příloze volného
návrhu.
Pí Kermesová odpověděla, že bylo provedeno místí šetření a budou požadovány úpravy
terénu do původního stavu.
Usnesení: č. 102/2016
Rada města Beroun nesouhlasí s pronájmem pozemku části p.č. 493/5 – ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře cca 15 m2 v k.ú. Zdejcina paní H. P. za účelem parkování.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou
službou mezi městem Beroun a nájemcem v Domově penzionu pro důchodce Beroun.
Volný návrh byl stažen z programu, byl již projednán v radě města dne 17.2.2016.
5. Jednání Komise bytové Rady města Beroun dne 3. 2. 2016
Zápisem provedla pí Kermesová.
MUDr. Pěničková upozornila na administrativní chybu v zápisu.
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Chyba byla prověřena a opravena.
Usnesení: č. 103/2016
Rada města Beroun bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města Beroun.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 104/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise bytové, konaného
dne 3.2.2016.

6. Prodej pozemků pro stavbu „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr
Jedná se o pozemky pod drážním tělesem a v jeho přímém sousedství.
Usnesení: č. 105/2016
Rada města Beroun souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemky ve vlastnictví
města Beroun, které jsou součástí drážního tělesa, nebo se nachází v jeho přímém sousedství,
a to
p.č. 1148/16 - manipulační plocha – ostatní plocha, o celkové výměře 36 m2,
p.č. 2318/55 – dráha - ostatní plocha, o celkové výměře 133 m2,
část p.č. 1148/10 - ostatní plocha, dráha, o výměře 84 m2, vzniklý rozdělením pozemku
p.č. 1148/10,
část p.č. 1148/22 - ostatní plocha, dráha, o výměře 10 m2, vzniklý rozdělením pozemku
p.č. 1148/4,
část p.č. 1148/29 - ostatní plocha, dráha, o výměře 12 m2, vzniklý rozdělením pozemku
p.č. 1148/10,
část p.č. 2658/24 - ostatní plocha, dráha, o výměře 1 m2, vzniklý rozdělením pozemku
p.č. 2658/17,
část p.č. 2658/27 - ostatní plocha, dráha, o výměře 4 m2, vzniklý rozdělením pozemku
p.č. 2658/17, vše v k.ú. Beroun.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7. Prodej pozemků v k.ú. Beroun - golfový areál Na Veselé
Společnost TIFANNYS opětovně projevila zájem o koupi pozemků do svého vlastnictví
a zaslala znovu žádost o projednání jejich prodeje. Uvádí, že v předchozím záměru prodeje
pozemků nebyla zmíněna existence inženýrských sítí, které nejsou součástí hřiště, ale jsou
v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., včetně
přivaděče vodního díla Želivka.
Znaleckým posudkem č. 1113-34/2015 ze dne 30. 6. 2015 byla stanovena obvyklá cena
pozemků na celkovou částku 50.300.000,- Kč.
Záměr města prodat pozemky v golfovém areálu společnosti TIFANNYS za cenu obvyklou
dle znaleckého posudku ve výši 50.300.000,- Kč byl opětovně zveřejněn vyvěšením na úřední
desce. K tomuto záměru zaslal TIFANNYS dne 7. 12. 2015 potvrzení o zájmu o koupi pozemků
za cenu dle znaleckého posudku. Žádné jiné nabídky ani připomínky nebyly podány.
Pí Kermesová zrekapitulovala stav ohledně pozemků golfového areálu, podání opětovné
žádosti o prodej.
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Proběhla diskuze o tom, kdy a jakým způsobem město pozemky nabylo, o budoucnosti
golfového areálu v Berouně, vlastnických vztazích k pozemkům a společnosti a doporučení
právního zástupce města JUDr. Korčeka.
Mgr. Kůs apeloval na dořešení komunikace Na Veselou. Dále navrhl společnou obhlídku
přímo v areálu, za účelem získání ucelené představy o současné situaci.
Ing. Mišina představil návrh, zapojit golfový areál a jeho vlastníky do dění v Berouně,
finančně i společensky.
Mgr. Kůs informoval o svém jednání se zástupci golfu a jejich plánu založit nadaci.
Závěrem vyzval radní, aby si předložený materiál prostudovali a zúčastnili se uvedené
obhlídky, poté bude do RM znovu předložen volný návrh k prodeji pozemků na golfu.
Usnesení: č. 106/2016
Rada města Beroun bere na vědomí informaci k prodeji pozemků v k.ú. Beroun – golfový
areál Na Veselé.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8. Rozhodnutí rady o výběru nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí rady o uzavření smlouvy o dílo
Veřejná zakázka malého rozsahu byla vypsána prostřednictvím elektronického tržiště
TENDERMARKET. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 180 000,- Kč bez DPH.
Předmětem veřejné zakázky je ošetření a kácení stromů na Městském hřbitově v Berouně.
Do výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů, jako nejvhodnější nabídka byla vybrána
nabídka společnosti Technické služby Beroun, s.r.o. Nabídková cena činí 100 000,- Kč bez
DPH.
Mgr. Kůs vznesl požadavek na zajištění odpovídajícího informování veřejnosti.
Usnesení: č. 107/2016
1. Rada města Beroun vyhlašuje nabídku společnosti Technické služby Beroun,s.r.o.,
IČ 27132340, se sídlem Viničná 910, 266 01 Beroun jako nejvhodnější v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Ošetření a kácení dřevin na Městském hřbitově
v Berouně“. Nabídková cena je 100.000,- Kč bez DPH.
2. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Ošetření a kácení dřevin na Městském hřbitově v Berouně“ s uchazečem,
který podal nejvhodnější nabídku, společností Technické služby Beroun,s.r.o.,
IČ 27132340, se sídlem Viničná 910, 266 01 Beroun. Cena díla je 100.000,- Kč bez DPH.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

15) Rozhodnutí rady o zrušení zadávacího řízení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesl tajemník MěÚ Ing. Chalupecký.
Veřejná zakázka malého rozsahu byla vypsána prostřednictvím elektronického tržiště
TENDERMARKET. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 620 000,- Kč bez DPH.
Do výběrového řízení byly podány tři nabídky, z nichž dvě nesplňovaly podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci a jedna byla s nabídkovou cenou vyšší než předpokládaná hodnota
zakázky a částka vyčleněná v rozpočtu města.

Usnesení: č. 108/2016
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Rada města Beroun souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Vozidla Městské
policie Beroun” a jejím opětovným vypsáním.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

16) Pověření zaměstnance zajišťováním interního auditu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesl starosta Mgr. Kůs.
V souladu se zákonem o finanční kontrole musí mít město Beroun zaměstnance pověřeného
prováděním interního auditu. Pověřený zaměstnanec je přímo podřízen starostovi města.
Do jednání rady města byla přizvána vybraná uchazečka Ing. Helena Píšová, která se představila
a informovala o svém dřívějším zaměstnání a aktivitách.
Mgr. Kůs sdělil, že očekává aktivní spolupráci auditorky s vedením města při tvorbě a hodnocení
rozpočtu města.
Usnesení: č. 109/2016
Rada města Beroun pověřuje zajišťováním interního auditu u města Beroun
paní Ing. Helenu Píšovou, a to s účinností od 3. 3. 2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

17) Informace o průběhu exekuce č.j. 99 EX 25/2004 s návrhem na její zastavení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Ing. Slivková, vedoucí kanceláře tajemníka, která přednesla
důvodovou zprávu.
Usnesení: č. 110/2016
Rada města Beroun bere na vědomí informaci o průběhu exekuce č.j. 99 EX 25/2004 ve věci
oprávněného města Beroun a povinného SDRUŽENÍ ŽIVOT PRO duševně a tělesně nemocné,
se sídlem Zbiroh, IČ: 4838312 a souhlasí se zastavením exekuce proti povinnému
za předpokladu, že soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1,
se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, nebude po oprávněném požadovat žádné náklady
exekuce, neboť oprávněný nezavinil zastavení exekuce.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

18) Zápis č. 9/2015, ze zasedání komise výstavby, konaného dne 10.12.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl Mgr. Kůs.
Usnesení: č. 111/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 9/2015 ze zasedání komise výstavby,
konaného dne 10. 12. 2015.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

19) Návrh rámcového harmonogramu činnosti Zastupitelstva města Beroun
a Rady města Beroun na r. 2016
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesl starosta Mgr. Kůs.
Jedná se o otevřený návrh rámcového harmonogramu projednávání návrhů v zastupitelstvu
a v radě města v roce 2016, který bude dále upřesňován.
Ing. Endrlová navrhla doplnit do rámcového harmonogramu body:
Odprodej infrastruktury RWE,
Maxit,
zimní stadion,
cesty na golf,
povodňový plán a související,
koncepce parkování,
zefektivnění práce, elektronizace přípravy rady a zastupitelstva (e-jednání),
hazard.
Mgr. Chlumská navrhla doplnit do rámcového harmonogramu:
bazén na sídlišti

20) Programové prohlášení Rady města Beroun – III. čtení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodovou zprávu přednesl starosta Mgr. Kůs.
Programové prohlášení rady bylo předloženo se zapracovanými připomínkami.
Přítomní členové rady města vyslovili souhlas se zněním návrhu programového prohlášení.

21) Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace starosty Mgr. Kůse:
 Schůzka se starostou Králova Dvora o vzájemné spolupráci obou měst
 Uzavření cyklostezky Beroun – Srbsko v části od Kačáku k Srbsku z důvodu uvolněných
bloků skalního masivu a padajícího kamení
 Smlouva na Zimní stadion – aktuální situace
 Crestyl – konkrétní záměr využití pozemku za Komunitním centrem
Ing. Endrlová informovala o svém jednání se zástupcem vlastníků areálu TIBY p. Čermákem,
který ji informoval o návrhu na využití prostoru. Současně vyslovila obavu, aby případné námitky
vlastníků, neohrozily schválení nového územního plánu města. Doporučila proto projednání
tohoto problému v komisi pro územní plán, jejíž názor na věc se údajně rozchází s návrhem
vlastníků. Pokud by tomu tak bylo, navrhla požádat předsedu komise pro územní plán Ing. arch.
Pateru, aby záměr odprezentoval v zastupitelstvu města.
Dále požádala starostu Mgr. Kůse o iniciaci schůzky s Ing. Randou k závazné nabídce společnosti
AVE na odkup obchodního podílu v TS Beroun.

22) Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

Po vyčerpání programu starosta města Mgr. Ivan Kůs ukončil schůzi rady města v 16.52 hodin.

Mgr. Ivan Kůs
starosta města Beroun

Ing. Michal Mišina
místostarosta města Beroun

Ověřil:

Zapsala:

V Berouně dne 7. 3. 2016
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