Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 12. schůze Rady města Beroun,
která se konala dne 3. 4. 2019
od 14:00 hodin v místnosti rady města
Mgr. Ildikó Fráňova, právník
Ing. Jiří Chalupecký, tajemník
RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Mgr. Eva Chlumská, radní
Mgr. Olga Chocová, radní
Mgr. Ivan Kus, radní
Ing. Irena Mastná, radní
Ing. Michal Mišina, místostarosta

Přítomni:

Leona Pinkasová, zapisovatelka

Ing. Zdeňka Slivková, zástupce tajemníka
Mgr. Dušan Tomčo, místostarosta
Omluveni:

<dle prezenční listiny>

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedající:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ověřovatelé:

Ing. Irena Mastná, radní

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

l.

Zahájení

Schůzi rady města zahájila ve 14. 00 hod a jednání řídila starostka RNDr. Chalupová.

Omluvila nepřítomného tajemníka úřadu Ing. Chalupeckého, který se dostaví do jednání rady
později, a přivítala jeho zástupkyni Ing. Slivkovou.
Ověřovatelkou stanovila Ing. Mastnou.

Starostka města připomněla

termín jednání zastupitelstva města, který je stanoven na 24. 4. 2019,

a příští jednání rady města, které se bude konat dne 29. 4. 2019.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
2.

Připomínky k zápisu z 11. zasedání Rady města

K zápisu z předešlé schůze rady města nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
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173/12/RM/2019 Program schůze rady města
I. Rada města schvaluje
program schůze rady města konané dne 3. 4. 2019.

RNDr. Chalupová upozornila na volné návrhy, které byly připraveny na jednacích stolech před
zahájením jednání. Jednalo se o:
• Žádost o Záštitu starostky města Beroun nad krajským kolem Geologické olympiády
• Rozhodnutí rady města o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Projekt zahrady pro
environmentálnívzdělávání MS Tovární a MS Pod Homolkou - druhé opětovné vypsání"
• Schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Stavební úpravy venkovního koupaliště v
Berouně na Velkém sídlišti"

Navrhla projednat tyto volné návrhy jako body 6, 27 a 28 programu.
Dále radní obdrželi upravený návrh Rozpočtového opatření města Beroun č. 2 na rok 2019, ve
kterém byly vyznačeny změny oproti již obdrženému materiálu. RNDr. Chalupová doplnila, že fr/to
změny budou znovu projednány finančním výborem.
Členové rady města s takto upraveným programem souhlasili.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

Informace o plnění usnesení

Mař. Kus se dotázal na informace o plnění usneseni:
• usnesení 687/93/RM/2018 - zřízení legální plochy na graffíti tvorbu - RNDr. Chalupová a Infl^
Mišina uvedli, že je naplánováno nové jednání s majiteli plotu
• usnesení 718/94/RM/2018 - zpracování zásad pro stanovení nájemného u bytů v DPD - Mař.
Tomčo informoval, že na přípravě se pracuje, lhůta uplyne na konci roku 2019
• usnesení 1033/110/RM/2018 - výběr dodavatele na rekonstrukci budovy městské knihovny,
vznesl pochybnost o stavu plnění, neboť na posledním jednání rady města byl tento problém
diskutován včetně obavy,
aby zatímní neuzavření smlouvy nepřineslo zpochybnění již
provedeného výběrového řízení a tím i další posunutí zahájení prací- RNDr. Chalupová

připomněla, že není vydané stavební povolení a podepsání smlouvy je rizikové, lna. Mišina
informoval o jednání s právními zástupci vlastníka sousední nemovitosti
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
174/12/RM/2019 Členství města

Beroun v organizacích a jejich zastupování

I. Rada města pověřuje
RNDr. Soňu Chalupovou, starostku města

Beroun, zastupováním města

Beroun ve spolku

Sdružení historických sídel Cech, Moravy a Slezska, IC: 65992466, se sídlem Opletalova
1337/29, Nové Město, 110 00 Praha l, v rámci kterého je oprávněna také hlasovala být
volena do orgánů spolku.
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II. Rada města

pověřuje

RNDr. Soňu Chalupovou, starostku města Beroun, zastupováním města Beroun ve spolku

Svaz měst a obcí České republiky, IČ: 63113074, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 ]

Praha, v rámci kterého je oprávněna také hlasovat a býtvolena do orgánů spolku.

III. Rada města pověřuje

Mgr. Dušana Tomča, místostarostu města Beroun, zastupováním města Beroun ve sdruženi

Bohemia Centralis, s.p.o., IČ: 71246070, se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 Ol
Beroun, v rámci kterého je oprávněn také hlasovat a být volen do orgánů spolku.

IV. Rada města pověřuje

Mgr. Dušana Tomča, místostarostu města Beroun, zastupováním města Beroun ve spolku

STŘEDNÍ ČECHY, z.s, IČ: 02006871, se sídlem Husova 156/21, 110 00 Praha l, v rámci
kterého je oprávněn také hlasovat a být volen do orgánů spolku.
l V. Rada města pověřuje

Mgr. Dušana Tomča, místostarostu města Beroun, zastupováním města Beroun ve spoixu
SVATÁ LUDMILA 1100 LET, z.s., IČ: 04924479, se sídlem Za Lužinami 1084/33, Stodůlky, 155
00 Praha 5, v rámci kterého je oprávněn také hlasovat a být volen do orgánů spolku.

Do jednání rady města se dostavila lna. Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit.
Předložila radě města přehled

organizací, kterých je město Beroun členem. Uvedla, že^v

organizacích město zastupoval Mgr. Kus z pozice starosty města Beroun. Navrhujeme rozdělit

zastupování v organizacích mezi starostku RNDr. Chalupovou a místostarostu Mgr. Tomča.
lna. Boldi zmínila připravovaný návrh na vystoupení města Beroun ze spolku Bohemia centralis, o

kterém již jednala komise cestovního ruchu a o kterém bude rada města informována na některém
dalším jednání.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Zítová
Typ dokumentu: Usneseni
6.

Hlasováni

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

175/12/RM/2019 Žádost o Záštitu starostky města Beroun nad krajským kolem j
Geologické olympiády

I. Rada města a starosta města souhlasí

s poskytnutím Záštity starostky města Beroun nad krajským kolem Geologické olympiáda

jehož pořadatelem je Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Husovo nám. 87,
Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, IČ: 00065293, které se koná dne 8. 4. 2019.

II. Rada města

ukládá

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

1. 1.zajistitzpracovánía předání záštity nad krajským kolem Geologickéolympiády, jehož

pořadatelem je Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, Husovo nám. 87,
Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, IČ: 00065293, které se koná dne 8. 4. 2019.

Termín: 8. 4. 2019
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Incl- Boldi Předložila radě města žádost ředitelky

Muzea Českého krasu o Záštitu starostky města

Beroun nad krajským kolem Geologické olympiády. Akce se zúčastní 30 studentů základních a

středních škol Středočeského kraje, pro které je připraven bohatý doprovodný program. Žádost
byla se starostkou města projednána a starostka přislíbila i osobni účast na akci.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Ing. Pavla Dvořáková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

176/12/RM/2019 Návrh na zajištění projektu Tábor pro děti
znevýhodněných rodin - smlouva o spolupráci s městem Hořovice

ze socio-kulturně

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

souhlasit se spoluprací mezi městem Beroun a městem Hořovice při finančním zajištění a
realizaci projektu "Pobytový tábor pro děti ze soci-kulturně znevýhodněných rodin" a souhlasit
s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajištění a realizaci tábora mezi městem Beroun a

městem Hořovice se sídlem Palackého nám. 2, 268 Ol Hořovice, IČ:
předloženém
II. Rada města

00233242, v

znění.
ukládá

l. Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálníchveď a zdravotnictví

1. 1. v případě schválení smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a městem Hořovice
zastupitelstvem města

zajistit její uzavření.
Termín: 30. 6. 2019

K projednání bodu 7 programu se dostavila Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví.

Bc. Marková představila projekt pobytového tábora pro děti ze socio - kulturně znevýhodněných

rodin. Uvedla, že se tábor uskuteční již popáté, z toho potřetí za spolupráce s městem Hořovice.
Byla podána žádost o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019
vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR.

Mqr. Kus poznamenal, že se jedná o dobře hodnocený a úspěšný projekt.

8.

Předkladatel: Bc. Marie Marková

Hlasování

Zpracovatel: Jana Plavcova
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

177/12/RM/2019 Návrh Rozpočtového opatření města

Beroun č. 2 na rok 2019

I. Rada města souhlasí

s návrhem Rozpočtového opatření města Beroun č. 2 na rok 2019, v předloženém znění
II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Beroun schválit návrh Rozpočtového opatření města Beroun č. 2 na rok
2019, v předloženém
III. Rada města

znění

ukládá

vedoucí finančního odboru Ing. Marcele Maršíkové zajistit přípravu a včasnost podkladů k
tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města
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Do jednání rady se dostavila lna. Maršíková, vedoucí finančního odboru, která předložila radě
města návrh Rozpočtového opatření města Beroun č. 2 na rok 2019.

RNDr. Chalupová upozornila na změny v návrhu, které radní obdrželi před zahájením jednání rady ]
na své stoly. Změny se týkají výhradně kapitálových výdajů. Uvedla, že vedení města i fínančni
výbor měli výhrady k úpravě rozpočtu. Připomněla situaci ve stavebnictví, kdy se projekty soutěži
až o 30% výše než jsou naceněné.

lna. Mišina vysvětlil, že byla prozatím z úpravy rozpočtu vyjmuta realizace sociálních bytů v
Komunitním centru a projektové dokumentace, které nebudeme schopni realizovat do tří let.

Mař. Kus vyjádřil překvapení nad tím, že před týdnem členové rady města obdrželi návrh úpravy
rozpočtu, která byla projednána v souladu s pravidly, včetně v rozšireném vedení města. Nyní je

předkládán velmi odlišný návrh. Jeho věcné zdůvodnění umí pochopit, ale podivil se nad
lnesystémovostí tohoto postupu. Vyslovil názor, že finance města měly zůstat v gesci jeho
starostky.

lRNDr. Chalupová poznamenala, že současné vedení města převzalo finančně náročné projekty l rekonstrukce dvou škol, venkovního koupaliště a budovy městské knihovny.

lMař. Kus uvedl, že tyto projekty jsou kryty úvěry. Připomněl, že již v průběhu roku upozorňoval na

lfinančně nákladné projekty, které se připravují (lanové centrum apod. ).
l Mař. Tomčo zdůraznil snahu o pečlivou přípravu úpravy rozpočtu. Největší změnou je pozastaveni
projektu sociálníchbytů.

lna. Mišina poznamenal, že během měsíce

proběhnou výběrová řízení na letošní investice a budou

známy přesnější informace o finančních prostředcích.

l RNDr. Chalupová konstatovala, že na zdokonalování systému procesu schvalováni se pracuje.
Předkladatel: Ing. Marcela Maršíková

Hlasováni

Zpracovatel: Ing. Marcela Maršíková

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

178/12/RM/2019 Zápis z jednání komise výstavby konaného dne 5.3. 2019
I. Rada města bere na vědomi

zápis č. 1/2019 z jednání komise výstavby konaného dne 5. 3. 2019.

K projednání bodů 9 a 10 programu se do jednání rady města dostavila Tnri. arch. Vilhelmová,
vedoucí odboru územního plánovánía regionálníhorozvoje.

lna. arch. Vilhelmová provedla zápisem z jednáníkomise výstavby konaného dne 5. 3. 2019.
Mař. Kus se zapojil do diskuze dotazem na záměr oddělení části pozemku p.č. 614/3 a stavbu

rodinného domu. lna. Mišina informoval, že se jedná o lokalitu na Závodí Na Ovčíně, o místo, které

je využíváno jako parkoviště u cyklostezky.

, Mař. Kus upozornil na závěry komise v bodě 6 - Na Ovčíně, které lze charakterizovat jako
ldoporučení radě města. Návrhu ovšem chybí náležitosti dle Zásad, resp. vzoru zápisu komisi, tj.
laby návrh obsahoval doslovný text usnesení, které by měla rada města přijmout. Záležitost v tomto
smyslu projednal s tajemníkem komise.
Předkladatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová

lZpracovatel: Tomáš Kolowrat
[Typ dokumentu: Usnesení
10.

Hlasováni

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

179/12/RM/2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě ev. č. 0528/2018/SOD/OMI
I. Rada města souhlasí
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s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0528/2018/SOD/OMI ze dne 23. 10. 2018
na veřejnou zakázku "Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun" mezi městem Beroun,
jako objednatelem a společnostmi ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., jakožto vedoucím účastníkem
společnosti ELTODO - A8000, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 Ol, IČ:
25751018, a A8000 s r. o., jakožto účastníkem společnosti ELTODO - A8000, se sídlem
Radniční 136/7, České Budějovice l, 370 Ol České Budějovice, IČ: 46680543, jako

zhotovitelem v předloženém

znění. Předmětem

dodatku je úprava textace přílohy č.l

smlouvy.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. Zajištěni realizace tohoto usnesení.
Termín: 30, 4. 2019

lna. arch. Vilhelmová předložila návrh dodatku č. 2 ke smlouvě na zpracování koncepce veřejného
osvětlení mezi městem Beroun a společností ELTODO OSVÉTELENÍ a společností A8000 s. r. o.

Upřesnila, že předmět smlouvy je rozdělen na tři na sebe navazujícía vzájemně propojené etapy. V
průběhu prací bylo zjištěno, že pro kvalitní plnění první etapy je zapotřebí pasportizace veřejného
osvětlení. Ta je však stanovena k provedení v etapě druhé. Tento nesoulad byl smluvně ošetřen
dodatkem č. l ke smlouvě. Řídící orgán operačního programu, který je poskytovatelem dotace,
konstatoval, že je nutné upravit textaci přílohy č. l smlouvy (Podrobná specifikace předmětu
plnění).
Předkladatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová
Zpracovatel: Ing. Eva Novotná
Typ dokumentu: Usnesení
11.

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

180/12/RM/2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 13.4.2015, ve znění dodatku
č. l ze dne 13. 4. 2017
I. Rada města souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 13. 4. 2015, ve znění dodatku č. l

ze dne 13. 4. 2017 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje,
příspěvkovou organizací, IC: 75030926, se sídlem Vančurova 1544, 272 Ol Kladno, jako
půjčitelem a městem Beroun jako vypůjčitelem, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
l. veliteli Městské policie Beroun Alexandru Scherberovi
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 10. 4. 2019

RNDr. Chalupová předložila radě města návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce externího
defibrilátoru mezi městem Beroun a Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje.
Defibrilátor má k dispozici Městská policie Beroun.

Na dotaz Mař. Chocové na používání defíbrilátoru odpověděla

RNDr. Chalupová, že strážníci

městské policiejej umí používat a již jej několikrát použili.
Předkladatel:

Alexandr Scherber

Hlasování

Zpracovatel: Alexandr Scherber

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato
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12.

181/12/RM/2019 Smlouvy o výpůjčce - volební místnosti pro volby do Evropského
parlamentu 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Bc. Kamil Choc
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením "Smluv o výpůjčce" na volební místnosti pro okrskové volební komise pro volby

do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019, mezi Středočeským
krajem, IČ: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha 5, jako
půjčitelem, a městem Beroun, IČ: 00233129, se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum,
266 Ol Beroun, jako vypůjčitelem, v předloženém zněni.
II. Rada města ukládá

l. Bc. Kamilu Chocovi, vedoucímu odboru správního a OZU
1. 1. zajistit podepsání smluv.
Termín: 10. 5. 2019

Do jednánírady města se dostavil Bc. Choc, vedoucí odboru správního a OZU.

lBc/Choc připomněl blížící se termín konánívoleb do Evropského parlamentu. K zajištění průběhu

hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech, jejichž vlastníkem je Středočeský kraj, je třeba
uzavřít smlouvy o výpůjčce.
Předkladatel:

Hlasováni

Bc. Kamil Choc

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Zpracovatel: Bc. Kamil Choc
Typ dokumentu: Usneseni
13.

Usnesení: Přijato

182/12/RM/2019 Nařízení města č.

1/2019, kterým se vydává tržní řád

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Bc. Kamil Choc

I. Rada města vydává

nařízení č. 1/2019, kter/m se vydává tržní řád, v předloženém zněni.
II. Rada města ukládá

l. Bc. Kamilu Chocovi, vedoucímu odboru správníhoa OZU
1. 1. zveřejnit toto nařízení na úřední desce Městského úřadu Beroun.
Termín: 12. 4. 2019

Bc. Choc dále předložil nařízení města č. 1/2019, kter/m se vydává tržní řád. Odbor správní a
obecní živnostenský úřad obdržel žádost provozovatele o možnost zřídit předzahrádku
pro

provozovnu vinárny Barrande na Náměstí Joachima Barranda. Předzahrádka splňuje předpoklady
stanovené tržním řádem, žádost

byla projednána v Poradě k majetku s kladným doporučením.

Bc. Choc dále uvedl, že na základě připomínky Krajského úřadu Středočeského kraje navrhuje

odbor upravit tržní řád o vymezení všech míst pro prodej zboží a poskytování služeb v tržním řádu,

konkrétně o doplnění míst pro nabídku zboží. Do tržního řádu byl doplněn bod 5. "Místa pro
nabídku zboží" s uvedením jediného místa, které je v současné době povoleno.
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Předkladatel:

Bc. Kamil Choc

Zpracovatel: Bc. Kamil Choc
Typ dokumentu: Usnesení
14.

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

183/12/RM/2019 Schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Realizace systému a
zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802. 1x"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jaroslav Beran
I. Rada města schvaluje

předložené zadávací podmínky veřejné zakázky "Realizace systému řízení a zabezpečení
přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802. Ix".

II. Rada města jmenuje
pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této
komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise;;;:i:;;¥:;:;s:i:i:mffw& 'Mí№ Mí

III. Rada města

ukládá

l. Ing. Jaroslavu Beranovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
1. 1. zajistit plnění tohoto usnesení.

Termín: 31. 5. 2019

K projednání bodů 14, 15 a 16 programu byl do jednání rady města přizván

lna. Beran, vedoucí

odboru hospodářské správy.

lna. Beran předložil radě města

ke schválení zadávací podmínky veřejné zakázky "Realizace

systému a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802. Ix". Oddělení

informatiky v souvislosti s plněním požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti a nařízení GDPR
připravilo podklady pro realizaci veřejné zakázky na vyšší zabezpečení přístupu k síti úřadu, které
přispěje ke zvýšení její ochrany.

Na dotaz Mqr. Kuse odpověděl lna. Beran, že v rozpočtu je připravena položka na tuto zakázku.

15.

Předkladatel: Ing. Jaroslav Beran
Zpracovatel: Zdeněk Štěpán

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

184/12/RM/2019 Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu
elektrické energie
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením smluv o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické
energie mezi městem Beroun, jako centrálním zadavatelem a těmito subjekty, jako
pověřujicimi

zadavateli:
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l. PLZEŇKA, spol. s r.o., se sídlem Plzeňská 83/48, Beroun - Město, 266 Ol Beroun, IČ:
25062310,

2. Berounská sportovní, a. s., se sídlem Na Ostrově 900, 266 Ol Beroun - Beroun - Závodí,
IČ: 25627406,

3. Parkování Beroun s r. o., se sídlem Politických vězňů 1940,

Beroun - Město, 266 Ol

Beroun, IC: 05030650.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Beranovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
1. 1. zajistit podpisy smluv smluvními stranami
Termín: 30. 4. 2019

lna. Beran informoval, že město

Beroun jako centrální zadavatel bude prostřednictvím dohodce na

burze soutěžit nákup komodity elektrické energie. Radě města jsou předkládány k odsouhlasení
smlouvy o společném postupu.

16.

Předkladatel: Ing. Jaroslav Beran

Hlasování

Zpracovatel: Mirka Lundquistová

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

185/12/RM/2019 Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu
zemního plynu
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením smluv o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu zemního

plynu mezi městem

Beroun jako centrálním zadavatelem

a těmito subjekty, jako

pověřujícími zadavateli:

l. PLZEŇKA, spol. s r.o., se sídlem Plzeňská 83/48, Beroun-Město, 266 Ol Beroun, IČ:
25062310,

2. Mateřská škola Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154, příspěvková organizace, se]
sídlem Vladislava Vančury 1154/9, Beroun - Město, 266 Ol Beroun, IC: 70974993,

3. 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335, se sídlem Preislerova
1335/80, Beroun - Město, 266 Ol Beroun, IC: 47515775,

4. Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458, se sídlem Wagnerovo nám. 458/7,
Beroun - Město, 266 Ol Beroun, IC: 7097501,

5. Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249, se sídlem Komenského 249/4,
Beroun - Závodí, 266 Ol Beroun, IC: 47515767,

6. Jungmannova základní škola Beroun, se sídlem Plzeňská 30/14, Beroun - Město, 266 Ol
Beroun,IČ: 70975019,

7. Mateřská školka

Vrchlického 63, se sídlem Vrchlického 63/8, Beroun - Závodí, 266 Ol

Beroun,IČ: 47514256,

8. Mateřská školka Beroun, Drašarova 1447, příspěvková organizace, se sídlem Drašarova
1447, Beroun - Město, 266 Ol Beroun, IC: 70974969,
9. Mateřská školka Pod Homolkou 1601, Beroun, se sídlem Pod Homolkou 1601, Beroun Město, 266 Ol Beroun, IC: 00498653,

10. Berounská sportovní, a. s., se sídlem Na Ostrově 900, 266 Ol Beroun - Beroun - Závodí,
IČ: 25627406,

11. Parkování Beroun s. r. o., se sídlem Politických vězňů 1940,

266 Ol Beroun, Beroun -

Město, IC: 05030650.
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II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Beranovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
1. 1. zajistit podpisy smluv smluvními stranami.
Termín: 30. 4. 2019

lna. Beran dále uvedl, že město Beroun jako centrální zadavatel bude prostřednictvím dohodce na
burze soutěžit nákup komodity zemního plynu. Smlouvy budou pro všechny subjekty stejné.
Na dotaz lna. Mastné odpověděl Inq. Mišina, že úspora činí až 30% nákladů.
lna. Mišina požádal Ing. Berana, aby mezi subjekt/ byla zařazena i společnost Parkování Beroun
s. r. o.

Mař. Kus poděkoval Ing. Beranovi za operativní opravu laviček v Okružní ulici ze strany jeho
odboru, na jejíž potřebu upozornil.
Předkladatel: Ing. Jaroslav Beran
Zpracovatel: Mirka Lundquistová
Typ dokumentu: Usnesení
17.

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

186/12/RM/2019 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 354/6 a p.č. 367/2 v k. ú. Beroun,
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města

doporučuje zastupitelstvu města

souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č.

354/6 a p.č. 367/2 v k. ú. Beroun

z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IC: 69797111, se
sídlem 12800 Praha - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Beroun.
II. Rada města ukládá

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

1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení

podkladů k tomuto usnesení na jednání

zastupitelstva města.
Termín: 24. 4. 2019

Do jednání rady města se dostavil lna. Ureš, vedoucí odboru majetku a investic.
lna. Ures konstatoval, že pozemky p.č. 354/6 a p.č. 367/2 v k. ú. Beroun v lokalitě Beroun - Závodí

"u veteriny" jsou ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ÚZSVM
zaslal žádost o vyjádření, zda má město Beroun zájem o převod pozemků do svého vlastnictví. Na
těchto pozemcích se nachází těleso místní komunikace a proto lze pozemky převést bezúplatně.

18.

Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš

Hlasování

Zpracovatel: Alena Dařinová

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

187/12/RM/2019 Směna pozemku p.č. 30/4 v k. ú. Jarov u Berouna.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města

doporučuje zastupitelstvu města
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nesouhlasit se směnou pozemku p.č. 30/4 v k. ú. Jarov u Berouna.
II. Rada města ukládá

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

1. 1. Zajistit přípravu a včasné předložení

podkladů k tomuto usnesení na jednáni

zastupitelstva města.
Termín: 24.4. 2019

lna. Ureš informoval radu města o žádosti o směnu pozemků v lokalitě Beroun - Jarov, popsal
souvislosti a předcházející jednání týkající se této směny.

lna. Mišina doplnil, že v současné době probíhají jednání ohledně majetkového narovnáni s více
vlastníky nemovitostí nacházejících se v lokalitě Na Pahorku.

lPorada k majetku nedoporučila směnu se žadateli, protože se jedná o pozemek přes kterýje jediný
lmožný přístup z veřejné komunikace k pozemku p.č. 93/4, tudíž by mohl v budoucnu vzniknout
problém s přístupen k tomuto pozemku.

19.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ures

Hlasování

Zpracovatel: Alena Daňnová

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

188/12/RM/2019 Prodej části pozemku p.č. 614/5 v k. ú. Beroun.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 614/5 v k. u. Beroun.
II. Rada města ukládá

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

1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení

podkladů k tomuto usnesení na jednáni

zastupitelstva města.
Termín: 24. 4. 2019

lna. Ureš informoval o žádosti o koupi části pozemku p.č. 614/5 v k. ú. Beroun o výměře cca 12
l m2. Po dostavbě plotu bylo při zaměření zjištěno, že plot částečně leží na pozemku města.
Pozemek se nachází v lokalitě Beroun - Závodí, úl. U Ovčína, kde je plánováno rozšířeni

lcyklostezky. Z tohoto důvodu porada k majetku prodej pozemku nedoporučila.
Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš Hlasováni

20.

lZpracovatel: Marcela Kvapilová

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

l Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

189/12/RM/2019 Pronájem pozemků p.č. st. 4394/1 a p.č. st. 4394/2 v k.ú. Beroun - NA
VYVĚŠENÍ.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města souhlasí
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se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 0034/2005/NAJ/MM

ze dne 11. 6. 2003, ve znění pozdějších dodatků č. l -3 na pronájem systému CZT (centrální
zásobování teplem). Předmětem
dodatku je rozšíření předmětu
pronájmu o část pozemku
p.č. st. 4394/1 v k. ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če a zúžení předmětu pronájmu
o část prostor v budově, která je součástí pozemku p.č. st. 4394/1 v k. ú. Beroun, podle
předloženého zákresu.
II. Rada města

souhlasí

se zveřejněním záměru města pronajmout pozemek p.č. st. 4394/2 v k. u. Beroun, jehož
součástí je stavba bez čp/če a část prostor v budově, která je součástí pozemku p.č. st.
4394/1 v k. ú. Beroun, podle předloženého zákresu Farní charitě, IC: 47514329, se sídlem
Cajthamlova 169, 266 Ol Beroun - Beroun-Zavadilka.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace těchto usneseních.
Termín: 8. 4. 2019
IV. Rada města souhlasí

se záměrem společnosti innogy Energo, s. r. o., IC: 25115171, se sídlem Limuzská 3135/12,
Strašnice, 108 00 Praha 10, který se týká modernizace stávající plynové kotelny centrum
v Berouně a doplnění kombinované výroby elektřiny (kogenerační jednotky), za podmínky, že
po odsouhlasení technických podmínek společností CEZ a. s., bude společností innogy Energo,
s. r. o, městu Beroun předložena k odsouhlasení kompletní projektová dokumentace, po jejímž
odsouhlasení bude uzavřena příslušná smlouva.
V. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. seznámit žadatele s rozhodnutím rady města ohledně záměru

modernizace

stávající plynové kotelny centrum v Berouně a doplnění kombinované výroby elektřiny
(kogenerační jednotky).
Termín: 15. 4. 2019

lna. Ureš uvedl, že v současné době město Beroun připravuje opravu přístavby kotelny v lokalitě u
vlakového nádraží, která bude sloužit potřebám Farní charit/ po přesunu z Komunitního centra.

Část budovy kotelny používá společnost innogy Energo, s. r. o. Aby bylo možné jednotlivé části
budovy pronajímat rozdílným subjektům, byl zpracován geometrický plán a do katastru nemovitostí
mohly být zapsány dvě samostatné budovy. Současně společnost innogy Energo zaslala žádost o
vydání souhlasného stanoviska se záměrem modernizace stávající plynové kotelny Centrum v
Berouně a doplnění kombinované výroby elektřiny v rámci objektu kotelny.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení
21.

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

190/12/RM/2019 Zápis č. 2/2019, z jednání Komise pro likvidaci majetku, konaného dne
20. 3. 2019
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K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání z
účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 20.3. 2019 v pořizovacích cenách
nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 1. 052. 084,43
Kč a zůstatková účetní

II. Rada města

cena je O Kč.

bere na vědomi

zápis č. 2/2019, z jednání Komise pro likvidaci majetku, konaného dne 20. 3. 2019.

lili. Rada města

ukládá

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

1. 1.zajistit realizaci tohoto usnesení a přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto
usnesení na jednání zastupitelstva města.
Termín: 24. 4. 2019

lna. Ureš provedl zápisem z jednáníkomise pro likvidaci majetku, které se konalo 20.^3. 2019.
lna'. Mišina se vyjádřil k žádosti o likvidaci závorového systému parkoviště P + R u železniční
stanice." Uvedl, že'výroba tohoto systému byla ukončena a náhradní díly jsou z tohoto důvodu již

nedostupné. Dle odborné firmy současný stav odpovídá opotřebení a hrozí riziko častých poruch

funkce systému. Firma nabídla odkup systému na náhradní díly.
Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš Hlasováni

Zpracovatel: Dominika Kulhánková
Typ dokumentu: Usnesení
22.

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

Rozhodnutí rady města o uzavření dodatku č. l ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku
"MS MÁCHOVNA - PROJEKTANT"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města souhlasí

, ^_,„.^

-s-uzavřením dodatku č. l ke smlouvě o dílo ze dne 17. 8. 2018 na veřejnou zakázku "MS
MÁCHOVNA - PROJEKTANT" se zhotovitelem Ing. arch. Karlem Musilem, se sídlem Budovcova
614/11, 370 Ol České Budějovice, IČ: 75231964, v předloženém znění, kterým se upravuje
obsahová náplň díla a navyšuje se cena díla na 930. 000,00 Kč bez DPH.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usneseni.
Termín: 17. 4. 2019

lna. Ureš připomněl, že v srpnu loňského roku byla uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku
"MS Máchovna - projektant". V průběhu pracíbylo zjištěno, že na výstavbu nové mateřské školy by

mohla~být využita dotace k výstavbě veřejných budov v pasivním energetickém standartu. Aby
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projektová dokumentace odpovídala požadavkům

výše uvedené dotační výzvy, je nutná úprava

obsahové náplně díla. Toto by bylo upraveno dodatkem č. l ke smlouvě o dílo.

Do diskuze se zapojila lna. Mastná s dotazem na důvod, proč by měla být mateřská škola řešena
jako pasivní dům a na výši nákladů na provoz pasivního domu. Podrobněji popsala náročnost
údržby pasivních domů a pozastavila se nad jejich vhodností pro zdraví jejich uživatelů.
M9r' Kus zdůraznil nutnost navýšení kapacity mateřských škol. Uvedl, že současně s pozemkem pro

MS byl v loňském roce v těsném sousedství získán také pozemek pro dětské hřiště. Upozornil na

]nutnost zpracování projektové dokumentace hřiště tak,
současně s

aby bylo pokud možno otevřeno nejpozději

mateřskou školou.

Po široké diskuzi navrhla RNDr. Chalupová stáhnout tento volný návrh z programu jednání.
Inq. Mišina konstatoval, že je třeba projektanta směrovat na technická řešení, která omezí rizika
zmíněná Ing. Mastnou.

RNDr. Chalupová a lna. Mišina navrhli, aby jednánís projektantem se zúčastnila i Ing. Mastná.
Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Jakub Zelinka

Typ dokumentu: Usnesení
23.

191/12/RM/2019 Schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Stavební úpravy pro

vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská ( úsek Koněpruská - OD Lidi)"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš

I. Rada města schvaluje

předložené zadávací podmínky veřejné zakázky "Stavební úpravy pro vedení chodníků a
cyklostezek v ulici Plzeňská ( úsek Koněpruská - OD Lidi)"
II. Rada města jmenuje

pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevíráníobálek s nabídkami a náhradníky členů této

komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise;;;;:^^i:i:;:';W^w, MSM MM w

III. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usnesení.
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Termín: 30. 5. 2019

lna. Ureš předložil radě města zadávací podmínky veřejné zakázky "Stavební úpravy pro vedení
chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidi)". Současné je navrženo

jmenování komise pro otevíráníobálek a náhradníků členů této komise.
V 15. 50 hod se do jednání rady města dostavil tajemník úřadu Ing. Chalupecký.

Zástupkyně tajemníka lna. Slivková opustila jednání rady města.

24.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Petr Chlad

Hlasování

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

1192/12/RM/2019 Schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky "ZS Wagnerovo nám. úprava kotelny a regulace topeni"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města schvaluje

předložené zadávacf podmínky veřejné zakázky "ZŠ Wagnerovo nám. - úprava kotelny a
regulace topení"

II. Rada města jmenuje

pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevíráníobálek s nabídkami a náhradníky členů této
komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise, a to v následujícím složení:

člen:

wwSM> Miww

§::;:;::

náhradník: iillll :::|||:¥w::!
člen: §i;;;:|g:::;:;;;: WSM WSw

His; náhradník:
člen:?;?;:::?;::;;::;:;: ww^w ::;¥;¥;;:;;!:;;:? Wíífw wíwwm :

wWw íw9w ;1; náhradník:

člen: i;i;i;¥?;¥;;:;:;;:MW^ WWW: VWSw wwíM

:;;;;!;;;¥;;w:;;ř lil náhradník:;;i»;;||||;f||í:;i;;;:¥H¥:A:¥:;;:

III. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usneseni.
Termín: 15. 6. 2018

lna. Ureš předložil radě města k odsouhlasení zadávací podmínky veřejné zakázky "ZS Wagnerovo

nárrL - úprava kotelny a regulace topení". Připomněl, že již v minulém roce proběhlo výběrové
řízení, ale nabídky byly příliš vysoké.
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Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Marek Hubený
Typ dokumentu: Usnesení
25.

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

193/12/RM/2019 Schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Lávka přes D5 a
Litavku v Berouně (oprava)"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města schvaluje
předložené zadávací podmínky veřejné zakázky "Lávka přes D5 a Litavku v Berouně (oprava)"
II. Rada města jmenuje
pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této

komise, která bude současně plnit funkci hodnotícíkomise, a to v následujícím složení:

III. Rada města

ukládá

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

Termín: 29. 4. 2019

lna. Ureš předložil radě města zadávací podmínky veřejné zakázky "Lávka přes D5 a Litavku v
Berouně (oprava)". Akce bude financována z dotace na financování výstavby, modernizace a oprav
místních komunikací. Současně je předložen
návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a
náhradníků členů této

komise.

Inq. Mišina zdůraznil nutnost koordinace této akce s pracemi na dálnici D5.

26.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Martin Kopřiva

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Hlasování

194/12/RM/2019 Informace o zadání veřejné zakázky "Komunitní centrum 2" napřímo
oslovenému dodavateli.
I. Rada města

bere na vědomí

informaci o zadání veřejné zakázky "Komunitní centrum 2" napřímo oslovenému dodavateli
lna. Ureš informoval

radu města

o zadání veřejné zakázky "Komunitní centrum 2" napřímo

oslovenému dodavateli. Veřejná zakázka byla přidělena firmě LP doprava a stavby s. r.o. Rokycany.
Na základě rozhodnutí města o rozšíření mateřské školy v objektu Komunitního centra je nutné
přestěhovat z těchto prostor Denní centrum pro lidi bez přístřeší. Proto je potřeba vybudovat nové
zázemí rekonstrukcí prostor v objektu dílen Kotelny - Centrum Beroun.
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Hlasování

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Ing. Jindra Nová

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

Fyp dokumentu: Usneseni
27.

195/12/RM/2019 Rozhodnutí rady města o výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání MS Tovární a MS Pod Homolkou druhé opětovné vypsání"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města

vybírá

l. k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Projekt zahrady pro environmentální vzděláváni
MS Tovární a MS Pod Homolkou - druhé opětovné vypsání - část l: Projekt zahrady pro

environmentální vzdělávání MS Tovární" účastníka výběrového řízení společnost BonSoft
s. r. o., IČ: 45272301, se sídlem Milíčova 377/23, 130 00 Praha 3
2. k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Projekt zahrady pro environmentální vzděláváni
MS Tovární a MS Pod Homolkou - druhé opětovné vypsání - část 2: Projekt zahrady pro
environmentálnf vzdělávání MS Pod Homolkou" účastníka výběrového řízení společnost

BonSoft s. r.o., IČ: 45272301, se sídlem Milíčova 377/23, 130 00 Praha 3

II. Rada města

souhlasí

l. s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Projekt zahrady pro environmentální
vzdělávání MS Tovární a MS Pod Homolkou - druhé opětovné vypsání - část l: Projekt |

zahrady pro environmentální vzdělávání MS Tovární" s vybraným dodavatelem BonSoft s. r. o.,
IČ: 45272301, se sídlem Milíčova 377/23, 130 00 Praha 3, dle návrhu předloženého ve

výběrovém řízení na veřejnou zakázku, za podmínky, že zastupitelstvo města schválí navýšeni
částky v rozpočtu města,

ze které bude financována tato veřejná zakázka. Cena díla pro část

l. zakázky je 844. 097,70 Kč bez DPH.

2. s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Projekt zahrady pro environmentální
vzdělávání MS Tovární a MS Pod Homolkou - druhé opětovné vypsání - část 2: Projekt

zahrady pro environmentální vzdělávání MS Pod Homolkou" s vybraným dodavatelem BonSoft
s. r.o., IČ: 45272301, se sídlem Milíčova 377/23, 130 00 Praha 3, dle návrhu předloženého ve
výběrovém řízení na veřejnou zakázku, za podmínky, že zastupitelstvo města schválí
navýšení částky v rozpočtu města, ze které bude financována tato veřejná zakázka. Cena díla
pro část 2. zakázky je 801.248,30 Kč bez DPH.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usneseni.
Termín; 30. 4. 2019

lna. Ureš podal informaci o výsledku otevírání obálek na veřejnou zakázku "Projekt zahrady pro

environmentální vzdělávání MS Tovární a MS Pod Homolkou - druhé opětovné vypsání". Hodnotící
komise doporučila rozhodnout o výběru účastníka BonSoft s. r. o. a uzavřít s ní smlouvu na tuto
veřejnou zakázku.
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Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Mgr. Pavlína Poborská
Typ dokumentu: Usnesení
28.

Hlasování

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

196/12/RM/2019 Schválení zadávacích podmínek veřejné
venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti"

zakázky "Stavební úpravy

I. Rada města schvaluje
předložené zadávací podmínky zakázky "Stavební úpravy koupaliště v
sídlišti - l. etapa"

Berouně na velkém

II. Rada města jmenuje
pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této
komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise, která bude současně plnit funkci
hodnotící komise:;:;?:;?:;?:^; íSW^w W^w ÍM

III. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění plnění tohoto usnesení
Termín: 30. 4. 2019

K projednání tohoto bodu programu se do jednání rady města dostavil lna. Mejzr ze společnosti
ACCON managers & partners, s. r.o., Praha 7, jako administrátor výběrového řízení.
lna. Mišina připomněl, že rada města na svém jednánídne 25. 3. 2019 návrh projednala a vyjádřila
své připomínky a návrhy. Ty byly do zadávací dokumentace zapracovány.
lna. Mejzr upozornil na doplněné připomínky a podrobně popsal jednotlivé body návrhu
smlouvy. Dále zodpověděl četné

Předkladatel: Ing. Michal Mišina
Zpracovatel: Marek Hubený
Typ dokumentu: Usnesení
29.

dotazy přítomných.

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

197/12/RM/2019 Zápis č. 3/2019 ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 18. 3.
2019
I. Rada města

bere na vědomí

Stránka 18z 23

Zápis č. 3/2019 ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 18. 3. 2019.

[na. Chalupecky, tajemník úřadu, předložil radě města zápis ze zasedání kontrolního výboru.
Uvedl, že kontrolní výbor zahájil kontrolu optimalizace evidence podnětů občanů a dále nakládání
dotacemi na provoz hromadné dopravy.

[na. Mišina, který byl k projednání bodu Kontrola společnosti ARRIVA na zasedání kontrolního
výboru přizván, uvedl, že kontrolní výbor se snaží zjistit, zda navýšení finančních příspěvků města
1e skutečně určeno na mzdy řidičů.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Hana Tučkova
Fyp dokumentu: Usneseni
30.

Hlasováni

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

198/12/RM/2019 Návrh na změnu tajemníků komisí
I. Rada města

odvolává

paní Jitku Zálomovou z funkce tajemnice Školské komise,

paní Bc. Michaelu Škeříkovou z funkce tajemnice Komise pro kulturu a kulturní dotace.
II. Rada města

jmenuje

paní Mgr. Květuši Slavíkovou do funkce tajemnice Školské komise,

paní Ing. Pavlu Dvořákovou do funkce tajemnice Komise pro kulturu a kulturní dotace,
paní Bc. Elišku Švandovou do funkce tajemnice Komise pro cestovní ruch.
lna. Chalupeckv předložil

radě města návrh na změnu tajemníků komisí. Z důvodu personálních

změn na odboru školství a volnočasových aktivit jsou navrhovány tato odvolání a jmenováni.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Hana Tučkova
Typ dokumentu: Usneseni
31.

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

199/12/RM/2019 Program zasedání Zastupitelstva města Beroun
I. Rada města schvaluje

program zasedání Zastupitelstva města

Beroun, které se bude konat dne 24. 4. 2019 od

15.00 hodin v Kulturním domě Plzeňka, Plzeňská 83/48, Beroun - Město.

RNDr. Chalupová předložila radě města

ke schválení program zasedání Zastupitelstva města

Beroun, které se bude konat dne 24. 4. 2019.

32.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová

Hlasováni

Zpracovatel: Leona Pinkasová

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

RNDr. Chalupová pohovořila o telefonickém hovoru se zástupcem společnosti Sweco Hydroprojekt
který ji informoval o možnosti přípravy projektu na splavnění řeky Berounky.
Na dotaz Ina^Mastne ohledně Jižního obchvatu města Beroun uvedl Ing. Mišina, že se čeká n;

územní rozhodnutí a je předjednán výkup pozemků s jejich vlastníky. Mgr. Kus doplnil, že j(
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podepsané memorandum se Středočeským

krajem. Vyjádřil názor, že by bylo vhodné vyvolat

opětovné jednání s Krajem, který je investorem tohoto záměru.

lna. Chalupecký podal zprávu o své návštěvě partnerského města
Goslar, kde se zúčastnil jednání
o možné výměně zkušenosti mezi pracovníky úřadů a společného koncertu studentského
dechového orchestru ZUS V. Talicha Beroun s orchestrem Ratsgymnasia Goslar. Uvedl, že studenti
prokázali nejen své hudební umění, ale i jazykové znalosti a vysokou úroveň společenského
chování. Akce přispěla k navázáni nových vztahů mezi účastníky a prohloubení stávajících,
které vznikly již za pobytu goslarských studentů v Berouně v loňském roce. Poznamenal, že při
přípravě dalšího setkání by se mělo počítat s větším množstvím volného času, který by účastníci
mohli strávit spolu.

Mqr. Chlumská poděkovala Ing. Mišinovi a Ing. Mastné za spolupráci při pracovní schůzce o
rekonstrukci šaten a přípravě komplexního řešení zvýšení kapacity Jungmannovy základní školy.
Mař. Chlumská a Mař. Chocová upozornily na místa v Berouně, kde je dlouhodobý nepořádek.

Mař. Kus podotkl, že přes dlouhodobé přísliby členů vedení města nejsou dosud nové schody nad
Spektrou uklizeny, a že mu to přislíbil vedoucí provozu AVE p. Novák do konce týdne.
Mař. Kus informoval o své účasti na jednání spolku Sdružení historických sídel, kterého se zúčastnil
jako zástupce města Beroun. V souvislosti s pověřením RNDr. Chalupové tímto zastupováním
vyjádřil názor, že je s touto činností spojena velká agenda a bylo by vhodné, aby se jí zabýval také
příslušný odbor.
Mař. Kus se dotázal:

na programové prohlášení rady města, na nutnost jeho přijetí dlouhodobě upozorňuje.

lna.

Mišina uvedl, že se připravuje pracovní schůzka na 11. 4. 2019.

Mgr. Tomča na dohotovení pomníku Joachima Barranda, kter/ přes všechny opakované
přísliby zatím není dokončen. Mgr. Tomčo přislíbil podat informace na příštím jednání rady
města.

zda je již vyčištěný

Goslarský most. lna. Mišina uvedl, že ano.

na tvorbu stručných zásad pro činnost pracovních skupin, jak se diskutovalo na posledním
jednání zastupitelstva města. RNDr. Chalupová souhlasila s jejich vytvořením.
na stav realizace projektu "Plovárna na Certovce". lna. Mišina uvedl, že projekt je pozastaven
z důvodu námitek obyvatel okolních domů.
RNDr. Chalupové na informace o ustavení Osadního výboru Zdejcina. RNDr. Chalupová
uvedla, že byl odeslán dopis žadatelům o zřízení osadního výboru.
Mař. Kus dále konstatoval, že by bylo pro město Beroun velká škoda, kdyby zanikl hotel Na
Ostrově. Informoval taktéž o připravované transformaci festivalu Talichův Beroun.

RNDr. Chalupová informovala o proběhlé pracovní schůzce se zástupkyní odboru sociální péče a
zdravotnictví o tématu sociálního bydlení. Konstatovala, že OSVZ nemůže garantovat realizaci bytů.
Mař. Kus poznamenal, že úkolem je zmapovat skutečnou potřebnost bytů.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
33.

200/12/RM/2019 Informace o žádosti o zahájení projednávání prodeje bytů v domě Na
Klášteře 10 v orgánech města
I. Rada města

bere na vědomí

žádost společnosti RINT správa nemovitostí s. r. o. o zahájení projednávání prodeje bytů v
domě Na Klášteře 10 v orgánech města.
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II. Rada města

ukládá

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

1. 1. připravit ve spolupráci s právním oddělením informaci a podklady k dříve uzavřeným
smlouvám ohledně prodeje bytů v domě Na Klášteře 10 a po projednání v Poradě k
majetku předložit návrh dalšího postupu radě města.
Termín: 15. 5. 2019

Mař. Kus se dotázal na stav připravenosti prodeje 12 bytů Na Klášteře 10 na základě dňvějši

smlouvy, tj. pouze za 2 mil Kč. Vyjádřil názor, že osobně s tím má velký problém.
RNDr. Chalupová informovala radu města o doručené žádosti společnosti RINT správa nemovitosti
s. r. o. o zahájeníprojednávání prodeje bytů v domě Na Klášteře.

Z následné diskuze vyplynul úkol připravit informace a podklady k dříve uzavřeným smlouvám
ohledně prodeje bytů v uvedeném domě.

34.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová

Hlasováni

Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usneseni

Usneseni: Přijato

Závěr

Po projednání všech bodů programu nknnňla RNDr. Chalupová jednání rady města.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
35.

201/12/RM/2019 Schválení řádné účetní závěrky společnosti Parkování Beroun s.r.o. IC:
05030650, se sídlem Politických vězňů 1940, Beroun-Město, 266 Ol Beroun za rok |
2018

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Jana Rampová

I. Rada města v působnosti valné hromady

společnosti ParkováníBeroun s. r.o., IČ: 05030650, se sídlem Politických vězňů 1940, BerounMěsto, 266 Ol Beroun, schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.

lPo jednání rady města následovala Valná hromada společnosti Parkování Beroun s. r.o. Jejíjednáni
řídil jednatel společnosti lna. Mišina.

lina/Mišina přivítal účetní společnosti paní Rampovou, která předložila účetní závěrku společnosti
za rok 2018 ke schválení.

Paní Rampová uvedla, že společnost bude splácet do roku 2030 úvěr, který byl využit na realizaci
\f

Parkovacího domu. Příjmy společnosti tvoří platby za parkování a příspěvek města

na spláceni

jistiny úvěru.

lna. Chalupeckv konstatoval, že pro letošní rok bude příspěvek města nižší než v loňském roce.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina

Hlasováni

Zpracovatel: Ing. Pavla Zitová
Typ dokumentu: Usneseni

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato
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202/12/RM/2019 Schválení řádné účetní závěrky společnosti PLZEŇKA, spol. s r. o., IČ:
25062310, se sídlem Plzeňská 83/48, Beroun-Město, 266 Ol Beroun za rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Jana Rampová
I. Rada města

v působnosti valné hromady

společnosti PLZEŇKA, spol. s r, o., IČ: 25062310, se sídlem Plzeňská 83/48, Beroun-Město,
266 Ol Beroun, schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.

Dále následovala Valná hromada společnosti PLZEŇKA, spol. s r. o., kterou řídil jednatel společnosti
Mař. Tomčo.

Účetní společnosti paní Rampová předložila účetní

závěrku společnost za rok 2018.

Jednání bylo ukončeno po vyčerpání všech bodů programu v 17.40 hod.
Předkladatel: Mgr. Dušan Tomčo
Zpracovatel: Ing. Pavla Zítová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usneseni: Přijato

Ing. Michal Mišina

RNDr. Soňa Chalupová

místostarosta

starostka

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová

zapisovatelka

Ověřovatelé:
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Ing. Irena Mastná
radní
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