Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 16. schůze Rady města

Beroun,

která se konala dne 15. 5. 2019

od 14:00 hodin v místnosti rady města
Ing. Jiří Chalupecký, tajemník
RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Mgr. Eva Chlumská, radní
Mgr. Olga Chocová, radní

Přítomni:

Mgr. Ivan Kus, radní
Ing. Irena Mastná, radní
Ing. Michal Mišina, místostarosta
Leona Pinkasová, zapisovatelka
Mgr. Dušan Tomčo, místostarosta
Omluveni:

Mgr. Ildikó Fráňova, právník

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 v 14.00 hod a jednání řídila starostka RNDr. Chalupová.
Ověřovatelkou stanovila Ing. Mastnou.

Mař. Chlumská se omluvila, že z pracovních důvodů opustí jednání rady města v 16 hodin.
Dále Mař. Chlumská upozornila, že v návrhu termínů schůzí na 2. pololetí roku 2019 je i 9. říjen
2019. Tento termín koliduje s termínem výjezdního setkání ředitelů ZS a MS, jehož se vedení
města také zúčastňuje.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:
2.

Připomínky k zápisu z 15. zasedání Rady města
K zápisu ze schůze rady města dne 29. 4. 2019 nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
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Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:
248/16/RM/2019 Program schůze rady města
I. Rada města schvaluje

program schůze rady města konané dne 15. 5. 2019.

Starostka RNDr. Chalupová předložila radě města návrh programu jednání. Upozornila na tři volné
návrhy, které přítomní dostali na jednací stoly před zahájením jednání.
Jednalo se o:

• Žádost o záštitu starostky města Beroun nad akcí "Noc kostelů 2019"
• Souhlas se záměrem města propachtovat venkovní koupaliště na velkém sídlišti Berounské
sportovní a.s. a zároveň schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Stavební úpravy
venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti",
• Odstoupení od Smlouvy o dílo číslo: 0207/2019/SOD/OMI
RNDr. Chalupová navrhla projednat tyto volné návrhy jako body 6, 20 a 21 programu.
Dále lna. Mastná předložila k projednání změnu členů v pracovní skupině pro revitalizaci sídlišť.

Tento návrh bude projednán v bodě Různé programu.
Radní s takto upraveným programem jednání souhlasili.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová
Zpracovatel: Leona Pinkasová
Typ dokumentu: Usnesení

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

Usnesení bylo: Přijato

Informace o plnění usnesení
K informacím o plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady města nebyly vzneseny žádné dotazy.
Rada města vzala informace na vědomí.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:
249/16/RM/2019 Informace o inspekční činnosti
Mateřské škole

provedené Českou školní

inspekcí v

Vrchlického 63, Beroun

I. Rada města bere na vědomí

informaci o výsledku inspekční činnosti provedené Českou školní
Vrchlického 63, Beroun ve dnech 18. - 20. února 2019.

inspekcí v Mateřské škole

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

radě města

informace o inspekční činnosti

provedené v MS Vrchlického,

Beroun - Závodí.

Mař. Kus se zapojil do diskuze s připomínkou, zda je vhodné k volnému návrhu přikládat celou
inspekční zprávu vzhledem k možným citlivým údajům, a dotázal se na stanovisko odboru.
lna. Boldi konstatovala, že se jednalo o pravidelnou inspekci, která se koná jedenkrát za šest let.

Zdůraznila, že

pochybení, na které Česká školní inspekce upozornila, se nedotýkají dětí, což
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považuje za zásadní.

Mař. Tomčo uvedl, že nedostatky byly technicko - administrativního charakteru, žádné pochybení v
oblasti výchovy a vzdělávání.

lna. Mastná poukázala na negativní reference od rodičů.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

Usnesení bylo: Přijato

250/16/RM/2019 Žádost o Záštitu starostky města Beroun nad akcí "Noc kostelů 2019"
I. Rada města

souhlasí

s poskytnutím Záštity starostky města Beroun nad akcí "Noc kostelů 2019", konanou dne 24.
5. 2019, kterou pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Berouně, IC: 47512806,
se sídlem 266 Ol Beroun - Beroun-Centrum, Husovo nám. 43/30.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit předání záštity nad uvedenou akcí
Termín: 24. 5. 2019

Tento volný návrh obdrželi přítomní na jednací stoly před zahájením jednání.

RNDr. Chalupová uvedla, že byla požádána o Záštitu starostky města nad akcí "Noc kostelů 2019",
kterou tomuto projektu ráda poskytne. Projekt probíhá již jedenáctý rok, jeho cílem je zpřístupnit
prostory kostelů a seznámit s jejich historií a kulturním významem.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Zítová
Typ dokumentu: Usnesení

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

Usnesení bylo: Přijato

251/16/RM/2019 Žádost o povolení výjimek z počtu žáků Jungmannovy

základní školy

I. Rada města povoluje
výjimky z počtu žáků na školní
rok 2018/2019 pro Jungmannovu základní školu Beroun,
Plzeňská 30 podle předloženého návrhu.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. informovat ředitele základní školy o povolených výjimkách z počtu žáků na školní
2018/2019.

rok

Termín: 30. 5. 2019

lna. Boldi předložila radě města žádost

Jungmannovy základní školy o povolení výjimky z počtu

žáků. Jednalo by se o navýšení o jednoho žáka ve třídě 4. C a jednoho ve třídě 7. C. Vzhledem k
tomu, že

ve třídách vyučují kvalitní pedagogové, nebude zvýšení počtu žáků na

újmu kvalitě

vyučovaní.
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Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

Usnesení bylo: Přijato

252/16/RM/2019 Stanovisko města k navýšení kapacity základní školy - Mateřská škola
Montessori Beroun a Základní škola s. r.o.

I. Rada města souhlasí
s tím, aby Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s. r. o., V Zahradách 1874, 266

Ol Beroun, IČ: 01609793 požádala o navýšení kapacity základní školy na celkem 45 žáků, a
to s platností od školního roku 2019/2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. informovat ředitelku Mateřské školy Montessori Beroun a Základní školy s. r. o.,
V Zahradách 1874, 266 Ol Beroun o vydaném stanovisku k navýšení kapacity
základní školy.

Termín: 31. 5.2019
lna. Boldi předložila žádost o vyjádření stanoviska města Beroun k navýšení kapacity soukromé
základní školy, která je součástí Mateřské školy Montessori Beroun a Základní školy s. r. o. Beroun ze

stávajících40 žáků na celkem 45 žáků. Škola nabízíalternativní vzdělávání a rozšiřuje tím nabídku
pro rodiče a jejich děti v Berouně.
V případě souhlasu s navýšením kapacity této školy dojde k navýšení celkové kapacity základních
škol v Berouně.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

Usnesení bylo: Přijato

253/16/RM/2019 Žádost o záštitu starostky města

Beroun nad akcí "Léto s Blaníkem v

Berouně"
I. Rada města a starosta města souhlasí

s poskytnutím Záštity starostky města Beroun nad akcí"Léto s Blaníkem v Berouně", která se
uskuteční v sobotu 6. 7. 2019 od 17.00 hodin na Husově náměstí. Pořadatelem je rádio
Blaník, poštovní přihrádka 8, 251 64 Mnichovice.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit zpracování a předání záštity nad akcí "Léto s Blaníkem v Berouně", jejíž
pořadatelem je rádio Blaník, poštovní přihrádka 8, 251 64 Mnichovice, která se
uskuteční v sobotu 6. 7. 2019 od 17. 00 hodin na Husově náměstí.

Termín: 31. 5. 2019
lna. Boldi informovala o žádosti o Záštitu starostky města Beroun nad akcí "Léto s Blaníkem v
Berouně". Rádio Blaník pořádá letní seriál koncertů ve vybraných městech republiky. Součástí
koncertu je vystoupení tří až čtyř hudebníků, soutěže pro děti a charitativní akce.
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Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Ing. Pavla Dvořáková
Typ dokumentu: Usnesení

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

Usnesení bylo: Přijato

254/16/RM/2019 Zápis ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města
Beroun ze dne 10. 4. 2019
I. Rada města

bere na vědomí

zápis ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města
dne 10. 4. 2019.

Beroun, které proběhlo

lna. Boldi provedla zápisem ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace.
Mař. Tomčo, který se zasedání zúčastnil jako host, ocenil konstruktivní jednání komise. Poukázal na

výtky některých členů komise

k vedení MKC, které však ředitel MKC pan Veselý uspokojivě

vysvětlil. Mař. Tomčo uvedl, že je připraven být nápomocen při řešení

problémů.

Mař. Kus kvitoval pracovitost komise. Vyjádřil názor na spolupráci MKC s některými poskytovateli
kultury a nutnost vzájemného dialogu.
Mař. Tomčo dále uvedl, že je třeba připomínat členům
dotace a jejich úlohu v ní.

11.

komise poslání Komise pro kulturu a kulturní

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Pavla Dvořáková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

255/16/RM/2019 Zpráva o činnosti Městského
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Zdeněk Veselý

kulturního centra Beroun za rok 2018

I. Rada města bere na vědomí

zprávu ředitele MKC Beroun Zdeňka Veselého o činnosti této příspěvkové organizace v roce
2018.
Do jednání rady města se dostavil ředitel MKC pan Veselý. Předložil zprávu o činnosti Městského
kulturního centra Beroun za rok 2018. Zprávu doplnil tabulkovým přehledem návštěvnosti akcí a
provozů MKC v letech 2014 - 2018. Zhodnotil uplynulý rok jako úspěšný, kdy MKC naplňuje své
poslání i rozšiřuje služby.
Mař. Kus kvitoval velký nárůst návštěvnosti, zvláště v Kulturním domě Plzeňka, v městském kině i
městském informačním centru. Požádal pana Veselého o zhodnocení spolupráce s poskytovateli
kultury.
Pan Veselý uvedl, že stále pokračují v oslovování dalších poskytovatelů kultury a jednáních s nimi.

Vyjádřil názor, že tato činnost má dobrý vývoj. Uvedl příklady kulturních subjektů, které projevili
zájem o spolupráci s MKC.
Starostka RNDr. Chalupová kvitovala práci městského kulturního centra. Vyjádřila názor, že je
vidět, že v současné době vede MKC manager, pod jehož vedením má MKC výsledky.

Mař. Kus uvedl, že MKC se musí chovat "komerčně". Zdůraznil nutnost spolupráce s poskytovateli
kultury.
Mař. Tomčo poděkoval MKC za dobrou práci.
V době hlasování nebyl jeden z radních přítomen v jednací místnosti.
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12.

Předkladatel: Zdeněk Veselý

Hlasování

Zpracovatel: Bc. Alena Sustrová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

256/16/RM/2019 Rozhodnutí rady města o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Realizace systému a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem
IEEE 802-lx"

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jaroslav Beran
I. Rada města vybírá
k uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Realizace systému a zabezpečení přístupu k
drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802. Ix" účastníka zadávacího řízení CompuNet

s. r.o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 27608514.
II. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem CompuNet s. r. o., se sídlem Zubatého
295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IC: 27608514, dle návrhu předloženého v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku, za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. Cena
díla bez servisní podpory je l 314 536 Kč bez DPH, cena měsíční servisní podpory je 30 000
Kč bez DPH.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Beranovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
1. 1. zajistit plnění tohoto usnesení.
Termín: 14. 6. 2019

Do jednání rady města se dostavil lna. Beran, vedoucí odboru hospodářské správy, a pan Štěpán,
vedoucí oddělení informatiky.
lna. Beran předložil radě města Zprávu o hodnocení nabídek, kdy na veřejnou zakázku "Realizace
systému a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802. Ix" byla podána
jedna nabídka. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek doporučila přidělit tuto zakázku
dodavateli CompuNet s. r. o. Praha 5.
Pan Štěpán doplnil, že finance na tuto zakázku jsou v rozpočtu připraveny.
Tajemník úřadu lna. Chalupecký připomněl nutnost zavedení systému a zabezpečení sítě.
Mař. Tomčo se dotázal pana Štěpána, zda by bylo možné více využít např. systém e-jednání k
úspoře kancelářského papíru a zefektivnění práce. Pan Štěpán uvedl, že systém to umožňuje,
technicky ani technologicky není problém. Bylo by možné i zavedení elektronického hlasování při
zasedání zastupitelstva města, což je však nutné projednat s ohledem na ochranu citlivých údajů,
uchování záznamů apod.
V době hlasování nebyl jeden z radních přítomen v jednací místnosti.
Předkladatel: Ing. Jaroslav Beran
Zpracovatel: Zdeněk Štěpán
Typ dokumentu: Usnesení
13.

Hlasování

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

Usnesení bylo: Přijato

257/16/RM/2019 Fond programu regenerace MPZ Beroun - návrh na poskytnutí dotace
vlastníkům nemovitostí v městské památkové zóně pro rok 2019
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K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. arch. Dana Vilhelmová

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města na návrh Pracovní skupiny pro Program regenerace MPZ Beroun
poskytnout dotace a uzavřít veřejnoprávní smluvy s těmito vlastníky nemovitostí v městské
památkové zóně:

lna. D:;:::¥:;:;:;:¥ Dwww , íwň^m 9f^
výši 67.000,-Kč,

;;:;¥; i:i|:::;:;:i:;:i:i; Beroun - Centrum na opravu štítové zdi ve
; Beroun - Centrum na výměnu střešní krytiny ve výši

100. 000,-Kč,
JUDr. B:;'j:|?H:|||||| M:H::¥;:|:;:%|| , Mař. E;j:||;:|; M:||i:|;:!:!:;:| ;|:|:||, |;|||||||||j ||||||||:| Beroun - Centrum na výměnu
oken ve výši 40.000,-Kč
II. Rada města

ukládá

l. Ing. arch. Daně Vilhelmové, vedoucí odboru územního plánovánía regionálníhorozvoje
1. 1. zajistit přípravu

a včasné předložení

zastupitelstva města

podkladů k

tomuto usnesení na zasedání

Beroun.
Termín: 14. 6. 2019

Do jednání rady se dále dostavila Inq. arch. Vilhelmová, vedoucí odboru územního plánování a
regionálního rozvoje.
lna. arch. Vilhelmová uvedla, že proběhla výzva pro předkládání žádostí o příspěvek vlastníkům

nemovitostí v městské památkové zóně Beroun na rok 2019. Bylo podáno pět žádostí, které
projednala pracovní skupina program regenerace MPZ. Členové pracovní skupiny se rozhodli
podpořit tři z podaných žádostí a nerozdělené finanční prostředky přesunou do roku 2020 na

opravy dalších objektů, jejichž realizace se viditelně projeví a přispěje k oživení a rehabilitaci
prostředí památkové zóny.
lna. arch. Vilhelmová dále zodpověděla dotazy:

oprava zdi fary byla projednána s vlastníkem - zatím nebylo realizováno z důvodu právě
probíhajících oprav Zábranského kostela
na dohotovení pomníku Joachima Barranda - práce postupují, ale pomalu
oprava zdi Muzea Českého krasu - ještě nebyla zahájena

14.

Předkladatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová
Zpracovatel: Ing. Eva Novotná

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

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

258/16/RM/2019 Uzavření dohody o narovnání mezi městem

Beroun a společností

AVISUM SE - NA VYVĚŠENÍ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Mgr. Daria Hrabárová, Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním

záměru města

projednávat uzavření dohody o narovnání mezi městem

Beroun a společností AVISUM SE, IČ: 24250309, se sídlem Praha 4 - Chodov, Gregorova
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2117/2,

PSČ 148

00,

jejímž předmětem

budou

pozemky

parcelní číslo:

1372/4, 1372/7, 1372/8, 1372/6, 1372/5,2261/29, vše v k. ú. Beroun, které jsou ve vlastnictví
města a jsou dotčeny žalobou

o určení vlastnického práva, kdy žalovaným

je město Beroun a

žalobcem společnost AVISUM SE. Na základě uzavřené dohody o narovnání by ve vlastnictví
města zůstaly pozemky parcelní číslo: 1372/6, 1372/5, 2261/29 a pozemek parc.č. 1372/7 o
nové výměře 182 m2, vše v k. ú. Beroun a do vlastnictví společnosti AVISUM by připadly
pozemky parcelní číslo: 1372/8, 1372/4 a nově vzniklý pozemek par. č. 1372/14 o výměře
524 m2 (oddělen z pozemku p.č. 1372/7), vše v k. ú. Beroun, jejichž převážná část se nachází
uvnitř oploceného areálu a jsou společností AVISUM SE po dlouhá léta užívány, dle
předloženého zákresu.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 17. 5. 2019
Dále se do jednání rady města dostavila paní Dařinová, zástupkyně vedoucího odboru majetku a

investic, k projednáníbodů 14. až 18. programu.
K projednání bodu 14. se dostavila Mař. Hrabárová, právnická úřadu.

lna. Mišina připomněl, že společnost AVISUM SE podala na město Beroun žalobu o určení
vlastnického práva k pozemkům v lokalitě u Traktorky.
Na základě proběhlých jednání přichází v úvahu uzavření dohody o narovnání. Tím by došlo k
narovnání faktického stavu se stavem právním mezi městem Beroun a společností AVISUM SE, k
úpravě sporných nebo pochybných práv a následně stažení žaloby.
Radě města byla předložena
mapa s vyznačenými pozemky, z nichž některé získá společnost AVISUM a některé město Beroun.
Na dorovnání se město zaváže uhradit společnosti finanční částku 37. 000,- Kč. Společnost AVISUM

se v rámci uzavřené dohody o narovnání jako projev dobré vůle zaváže po obdržení této částky
uzavřít s městem

Beroun darovací smlouvu, na základě které částku

37. 000,- Kč daruje městu

Beroun.

Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Mgr. Daria Hrabárová
Typ dokumentu: Usnesení
15.

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

Usnesení bylo: Přijato

259/16/RM/2019 Prodej části pozemku p.č. 2572/1 v k. ú. Beroun - NA VYVĚŠENÍ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p.č. 2572/1 v k. ú. Beroun, podle
předloženého
zákresu, za podmínky vybudování přístupového chodníku na části
pozemku p.č. 2572/1 v k. ú. Beroun ve vlastnictví města ke stavbě bez čp / č. ev. - stavba
technického vybavení stojící na pozemku p.č. st. 4087 v k. ú. Beroun, a jeho
bezúplatného převedení do vlastnictví města Beroun.
II. Rada města

ukládá
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l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 17. 5. 201C

Paní Dařinová uvedla, že společnost ČEZ

požádala o odkup části pozemku, který sousedí se

stavbou trafostanice v lokalitě u hřbitova. Společnost ČEZ připravuje obnovu uvedené trafostanice,
jejíž součástí bude i změna přístupu do budovy. Požadovaná část pozemku o výměře cca 15 m2 se
nacházíu jižní strany budovy.

Porada k majetku žádost projednala a doporučila souhlasit za podmínky, že žadatel zbuduje

přístupový chodník k trafostanici a ten bude předán městu. Žadatel

s touto podmínkou souhlasí.

V době hlasování nebyl jeden z radních přítomen v jednací místnosti.

16.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Marcela Kvapilová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

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

260/16/RM/2019 Pronájem prostor v budově Komunitního

centra - Dobromysl a Rodinné

centrum Slunečnice - NA VYVĚŠENÍ

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města

souhlasí

se zveřejněním záměru:

l. pronajmout

prostor - místnost označenou č.

4. 02 o výměře

44, 63 m2 a podíl na

společných prostorech ve výši 18,46 m2, nacházejících se ve 4 patře budovy č. p.
928 Komunitního centra v Berouně, která je součástí pozemku p.č. st. 2068/15 o
výměře 968 m2, v k. ú. Beroun, Dobromysl!, z. ú., IČ: 24198412, se sfdlem Bezručova
928, Beroun-Město, 266 Ol Beroun, na dobu určitou od l. 7. 2019 do 31. 12. 2019 za

účelem využití jako jednací místnost k jednání s klienty. Výše nájemného bude činit
10, -Kč/m2/měsíčně.

2. pronajmout prostor - místnost označenou č. 4. 04 o výměře 44, 73 m2 a podíl na
společných prostorech ve výši 18, 56 m2, nacházejících se ve 4. patře budovy č. p.
928 Komunitniho centra v Berouně, která je součástí pozemku p.č. st. 2068/15 o
výměře 968 m2, v k. ú. Beroun, Rodinnému centru Slunečnice, z. ú., IČ: 26615509, se
sídlem Bezručova 928, Beroun-Město, 266 Ol Beroun, na dobu určitou od l. 7. 2019 do
31. 12. 2019 za účelem poskytování sociálního poradenství. Výše nájemného bude činit
10,-Kč/m2/měsíčně.
[I. Rada města

ukládá

L. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 31. 5. 2019

:ng. Mišina uvedl, že město Beroun je vlastníkem budovy Komunitní centrum. Město Beroun
'ronajimá část prostor v této budově neziskovým organizacím a část prostor užívá MS Drašarova.
re 4. patře Komunitního centra plánovalo město vybudovat sociální byty, a proto byla vypovězena
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nájemní smlouva s Dobromyslí, z. u. a Rodinným centrem Slunečnice, z. u.
Vzhledem k tomu, že přestavba nebude v letošním roce realizována, bylo na jednáni se zástupci

dotčených subjektů doporučeno pronajmout opětovně prostory ve 4. patře organizacím, které zde
provozují svoji činnost. Nájemní smlouvy se navrhuje pronajmout do 31. 12. 2019.
V době hlasování nebyl jeden z radních přítomen v jednací místnosti.

17.

Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš

Hlasování

Zpracovatel: Dagmar Mlčochova

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

261/16/RM/2019 Uzavření dodatku č. l ke smlouvě o nájmu ev. č. 0234/2017/NAJ/OMI Naše Zdejcina, z. s.

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města souhlasí

s uzavřením dodatku č. l ke smlouvě o nájmu ev. č. 0234/2017/NAJ/OMI ze dne 17. 5. 2017
mezi městem Beroun jako pronajímatelem a spolkem Naše Zdejcina, z. s., IC: 04272757, se

sídlem Stradonice 75, 267 05 Nižbor jako nájemcem. Předmětem
využití předmětu

dodatku je rozšíření účelu

pronájmu i jako posilovna.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usneseni.
Termín: 31. 5. 2019
Paní Dařinová uvedla, že mezi městem

Beroun a spolkem Naše Zdejcina byla dne 17. 5. 2017

uzavřena smlouva o nájmu na pronájem pozemku, jehož součástí je stavba. Prostor v této budově
- "schůzovní místnost" - využíval nájemce jako schůzovní místnost pro spolek Naše Zdejcina.
Vzhledem k tomu, že místnost využívají jen sporadicky, požádal spolek o změnu v užívání
místnosti, a to zřídit zde posilovnu. Posilovna by byla vybavena volně stojícím vybavením, takže by
nedošlo k žádným zásahům do budovy.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení
18.

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

Usnesení bylo: Přijato

262/16/RM/2019 Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
I. Rada města souhlasí

s podpisem Souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků mezi městem
Beroun a společností AUTO MASARIK s. r. o., IC: 24188638, se sídlem Na Parkaně 367/14, 266
Ol, Beroun
Beroun-Město,
podle návrhu geometrického plánu č.
6365103/2019 vyhotoveného společností 3G Praha s. r.o., se sídlem Na dlážděnce 348/42, Trója,
182 00 Praha 8, v předloženém
II. Rada města

zněni.

ukládá
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l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2019

lna. Mišina uvedl, že společnost AUTO MASARIK Beroun žádá o podpis Souhlasného prohlášení o

shodě na průběhu hranic pozemků mezi pozemky ve vlastnictví města Beroun a pozemkem ve
vlastnictví společnosti. Na základě souhlasného prohlášení budou do katastru nemovitostí zapsána
zpřesněná geometrická a polohová určení pozemků.

Porada k majetku žádost projednala a doporučila souhlasit s podpisem.

19.

Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Marcela Kvapilová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

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

263/16/RM/2019 Rozhodnutí rady města o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o
veřejnou zakázku "Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZS Beroun"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš
I. Rada města

s

dílo na

souhlasí

uzavřením

dodatku č.

3

ke

smlouvě o

dílo na

veřejnou

zakázku

"Přístavba

pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZS Beroun" se zhotovitelem ACG-Real s. r. o., se sídlem
Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IC: 27094359, v předloženém znění,
kterým se navyšuje cena díla z částky 52. 492. 699, 58 Kč bez DPH na 52. 861. 260, 31 Kč bez
DPH.
II. Rada města

ukládá

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

Termín: 31. 5.2019
Do jednání rady města se dostavila lna. Nová, zástupkyně vedoucího odboru majetku a investic.

lna. Nová uvedla, že v průběhu realizace veřejné zakázky "Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na
2. ZS Beroun" byla zjištěna potřeba na provedení některých víceprací, bez nichž by nebylo možné
řádné dokončení díla. Zároveň bylo zjištěno, že některé plánované práce není nutné provést, čímž
se částka nutná na vícepráce částečně sníží.
Doporučuje se tedy uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností ACG-Real s. r. o., kterým je
upravena změna předmětu díla a cena díla.
lna. Mišina doplnil, že stavba je pod důsledným dohledem pracovníka odboru majetku a investic,

změny jsou důkladně prověřené.
Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Jakub Zelinka
Typ dokumentu: Usnesení
20.

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usneseni bylo: Přijato

264/16/RM/2019 Souhlas se záměrem města

propachtovat

venkovní koupaliště na

velkém sídlišti Berounské sportovní a.s. a zároveň schválení zadávacích podmínek
veřejné

zakázky "Stavební úpravy venkovního koupaliště v

Berouně na

Velkém

sídlišti."
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K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Pavla Zítová
I. Rada města souhlasí

se záměrem města
v Berouně na

Beroun, do tří let od zahájení rekonstrukce venkovního koupaliště

Velkém

sídliště,

uzavřít

pachtovní smlouvu

mezi

společnosti

Berounská

sportovní, a. s., se sídlem Beroun-Závodí, Na Ostrově 900, PSČ 266 Ol IC: 25627406 jako
pachtýřem a městem Beroun jako propachtovatelem, jejímž předmětem bude propachtování
venkovního koupaliště v Berouně na Velkém Sídlišti za pachtovné + platná sazba DPH, a to
minimálně na dobu 10 let.
II. Rada města souhlasí

s opětovným

vypsáním zadávacího řízení veřejné zakázky "Stavební úpravy venkovního

koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti."
III. Rada města schvaluje
předložené zadávací podmínky zakázky "Stavební úpravy koupaliště v

Berouně na Velkém

sídlišti".
IV. 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|;:|Í¥;;;|||||¥;| ^

V. Rada města ukládá

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

Starostka RNDr. Chalupová připomněla, že
rada města na svém předchozím jednáni zrušila
zadávací řízení na akci "Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti" z

důvodu překročení finančního limitu pro zjednodušené podlimitní řízení a překročení finančního
limitu v rozpočtu města. Doplnila také informaci, že zrušení zadávacího řízení vyvolalo množství
zavádějících informací mezi veřejností.

lna. Mišina uvedl, že byla provedena revize požadavků na zhotovitele díla a zadávacích podmínek.
Radě města jsou nyní předloženy upravené zadávací podmínky této zakázky.
Dále je radě města předkládán
záměr města propachtovat do tří let po zahájení rekonstrukce
venkovní koupaliště společnosti
Berounská sportovní, a. s. Tím vznikne městu Beroun nárok na
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odpočet DPH z ceny díla. Z tohoto důvodu

lze akceptovat vyšší cenové nabídky uchazečů v

zadávacím řízení pro uzavření smlouvy o dílo.

lna. Chalupecký vysvětlil podrobněji možnost vzniku nároku na odpočet DPH. Tento záměr byl
konzultován i s členem finančního výboru Ing. Kleknerem.
lna. Mastná kvitovala způsob řešení.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Marek Hubený
Typ dokumentu: Usnesení
21.

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

Usnesení bylo: Přijato

265/16/RM/2019 Odstoupení od Smlouvy o dílo číslo: 0207/2019/SOD/OMI
I. Rada města souhlasí

souhlasí s odstoupením smlouvy o dílo č. 0207/2019/SOD/OMI uzavřené dne 21. 03. 2019

mezi městem Beroun jako objednatelem a společností LP doprava a stavby s. r. o., se sídlem
Havlíčkova 218, Střed, 337 Ol Rokycany, IC: 29100721, jako zhotovitelem.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 22. 5. 2019

lna. Nová připomněla, že město
Beroun má uzavřenu smlouvu o dílo se zhotovitelem společností
LP doprava a stavby s. r. o. Rokycany. Předmětem
této smlouvy je provedení stavebních úprav
objektu Kotelny Centrum dle projektové dokumentace pro stavební povolení označené "Komunitní
centrum 2., Kotelna pare. č. 876/10, st. p. 4394 v k. ú. Beroun, přestavba za účelem změny užívání
části objektu".
Zhotoviteli bylo předáno staveniště pouze k provádění přípravných prací, protože nebylo vydáno

stavební povolení. Dne 4. 4. 2019 byly objednatelem práce přerušeny z důvodu, že další práce již
spadaly pod stavební povolení. Dne 26. 4. 2019 objednatel vyzval zhotovitele k zahájení prací od
30. 4. 2019 v souvislosti s vydaným pravomocným stavebním povolením. Zhotovitel i přes
opakované výzvy objednatele práce nezahájil a jejich zahájení podmiňuje uzavřením dodatku ke
smlouvě o dílo s požadavky, které jsou neakceptovatelné. Dle uzavřené smlouvy o dílo je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy za porušení smlouvy podstatným způsobem.

Dne 13. 5. 2019 byl městu Beroun doručen dopis od právního zástupce zhotovitele, kde se uvádí,
že projektová dokumentace vyžadovala zásadní změny oproti původním požadavkům. Zhotovitel je
připraven zahájit stavební práce za podmínky uzavření dodatku ke smlouvě.
lna. Mišina doplnil, že Charita Beroun je o nastalé situaci informována.

22. 1.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Jindra Nová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

266/16/RM/2019 Jmenováni a odvoláni člena
I. Rada města

pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť

odvolává

člena pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť pana Václava Lázničku.

Do diskuze se v bodu programu Různé přihlásila lna. Mastná, vedoucí pracovní skupiny pro
revitalizaci sídlišť. Navrhla personální změnu složení pracovní skupiny, a to odvolání člena pana
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Václava Lázničky a jmenování Ing. Ondřeje Rusňáka. Ing. Rusňák bude v pracovní skupině
zastupovat sídliště Hlinky.
Proběhla diskuze o tomto návrhu a rada města formulovala usnesení.

Bylo přistoupeno k hlasování.
Předkladatel:

22. 2.

Ing. Irena Mastná

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

267/16/RM/2019 Jmenování a odvolání člena pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť
I. Rada města jmenuje
člena pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť Ing. Ondřeje Rusňáka.
Proběhlo hlasování o návrhu jmenování nového člena pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť.
lna. Mastná dále stručně popsala činnost, kterou se pracovní skupina v současné době zabývá.
Mař. Kus navrhl, aby se pracovní skupina zabývala zhodnocením stavu zeleně na sídlištích. Apeloval

na objektivitu hodnocenía názorů.
RNDr.

Chalupová uvedla, že

se město

Beroun chce zaměřit

na možnost

získáni dotace na

revitalizaci sídlišť.

Předkladatel: Ing. Irena Mastná
Zpracovatel: Leona Pinkasová
Typ dokumentu: Usnesení
23.

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

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
V bodě Různé starostka RNDr. Chalupová kladně zhodnotila školní akademii Jungmannovy základní
školy, která si v letošním roce připomíná 150 let od svého založení. Požádala Mgr. Chlumskou, aby

vyřídila poděkování vedení školy, všem organizátorům i účinkujícím. Mqr. Kus kvitoval program
akademie a výkony účinkujících.

Mař. Chlumská se omluvila a opustila jednání rady města v 16. 05 hod.

lna. Mastná představila chystaný projekt "komunitního záhonu" na pozemku města. Popsala
metodiku a podmínky, za jakých by bylo možné tento projekt uskutečnit. RNDr. Chalupová uvedla,
že se jí nápad líbí, a požádala Ing. Mastnou, aby připravila volný návrh k projednání radou města.
lna. Mišina informoval o:
chystané rekonstrukci úl. Mládeže na Velkém sídlišti

přípravě projektu na úpravu úl. Čapkovy a části úl. Svermovy
hodnocení urbanisticko-architektonické soutěže "Řešení Wagnerova náměstí, Beroun", které
právě probíhá

Mař. Kus se omluvil a opustil jednání rady města v 16.25 hod.
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Starostka RNDr. Chalupová informovala o:

• návštěvě členů Lions

dubu Goslar, která se uskuteční dne 17. 5. 2019

• pozvání do partnerského města Brzeg na slavnost Slunovratu a závod Dračích lodí, která se
koná 21. - 23. 6. 2019. Spolu s místostarosty Ing. Mišinou a Mgr. Tomčem se zúčastní další

čtyři zástupci městského úřadu.

• jednáních o přípravě dalšího

ročníku TRILOBIT a jeho financování

• XVII. sněmu Sdružení měst a obcí, který se koná ve dnech 23. - 24. 5. 2019 v Ostravě.

Vedení města se sněmu nezúčastní, bylo domluveno zastoupení města Beroun městem
Příbram.

• žádosti starostky o změnu názvu části ulice Tyršova na ulici U Cukrovaru zaslanou
Letopisecké komisi

• blížící se ukončení možnosti, kdy lze požádat o dotační titul na výzvu Smart City. Uvedla, že
město Beroun nemá připraven žádný

nabídku využít jimi připravený návrh.

vhodný projekt, ale společnost Tipsport předložila

• konání Vodáckého maratónu dne 18. 5. 2019, za vedení města se zúčastní místostarosta Ing.
Mišina a radní Mgr. Chocová

• nabídce partnerského města Goslar na zapůjčení plastiky. Rada města projevila zájem o
zapůjčení za předpokladu, že podmínky (doprava, pojištění a pod), budou vyhovující.
• zaslání dopisu hejtmance Středočeského kraje se žádostí o navrácení části pozemku v lokalitě
u hřbitova. Město

Beroun má zpracovaný projekt revitalizace prostoru před hřbitovem.

Starostka požádala o vyvoláníjednánímezi městem Beroun, Středočeským krajem a vedením

domova seniorů TGM Beroun.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:
24.

Závěr

Po projednání všech bodů programu ukončila starostka RNDr. Chalupová jednání rady města v
16. 50 hod.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

RNDr. Soňa Chalupová
starostka
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Ing. Michal Mišina

Mgr. Dušan Tomčo

mistostarosta

mistostarosta

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová

zapisovatelka

Ověřovatelé:

Ing. Irena Mastná
radní
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