Č. 10
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 11. 5. 2016
konaného v kulturním domě Plzeňka

Přítomno:

při zahájení 17 zastupitelů města
v 15.08 se dostavil Ing. arch. Martin Patera
dále přítomno 18 zastupitelů města
v 16.20 odešla MUDr. Kateřina Táborská
dále přítomno 17 zastupitelů města
v 16.30 odešel pan Josef Štěpánek
dále přítomno 16 zastupitelů města

Omluveni:

Mgr. Šnaidauf, Mgr. Chocová a Ing. Havel

1) Zahájení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání Zastupitelstva města (ZM) Beroun zahájil v 15.00 hodin a jednání poté řídil starosta
města Mgr. Kůs.
Oznámil, že termín a navržený program jednání byl řádně vyhlášen a zveřejněn v souladu
s Jednacím řádem ZM. Konstatoval, že je přítomno 17 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo
je schopno se právoplatně usnášet.
Dále konstatoval, že zápis z posledního zasedání byl určenými ověřovateli zápisu řádně ověřen
a shledán bez závad. K zápisu nebyly podány žádné námitky. Usnesení bylo zveřejněno.

Ověřovateli byli určeni:

Ing. Zdeněk Trejbal
Jiří Pokorný

Jako sčitatelé z řad zaměstnanců města byli určeni:

Mgr. Daria Hrabárová
Iva Zavadilová
Bc. Kamil Choc

Zapisovatelkou byla určena:

Hana Tučková

Starosta města informoval o tom, že o průběhu zasedání se pořizuje zvukový záznam.
Celý průběh jednání zastupitelstva je přenášen on-line na internetových stránkách města
a jeho záznam je pak umístěn na internetových stránkách města k nahlédnutí.
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2)

Schválení programu zasedání zastupitelstva města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Před schválením programu zastupitelstva města starosta Mgr. Kůs sdělil, že dne 28. dubna 2016
obdržel písemnou rezignaci na funkci člena zastupitelstva města od pana zastupitele MUDr. Ivo
Hojky z volební strany NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI. Ke dni 28. dubna 2016 jeho mandát zanikl.
Podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí (§ 56 odst. 1) nastupuje na uprázdněný mandát
v zastupitelstvu následujícím dnem, tj. dnem 29. dubna 2016, náhradník z kandidátní listiny téže
volební strany, jímž je MUDr. Klára Šillerová. Zastupitelé obdrželi volný návrh „na stůl“.
Dále sdělil, že původně měl být na programu jen zánik mandátu Ing. Kristýny Zelienkové
z volební strany Politické hnutí ANO 2011 a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže
volební strany Mgr. Miroslavy Holubové.
Uvedl, že k dnešnímu dni jsou dva zániky mandátu členů zastupitelstva a nastoupení dvou
náhradníků na uprázdněné mandáty.
Navrhl, aby v bodu 3) navrženého programu jednání zastupitelstva byl kromě zániku mandátu
Ing. Zelienkové, projednán i zánik mandátu člena zastupitelstva města MUDr. Hojky.
Informoval, že obě nové zastupitelky již byly o nastoupení na uprázdněné mandáty vyrozuměny
a jsou přítomny na dnešním zasedání zastupitelstva. Podle zákona o obcích by měly na tomto
zasedání zastupitelstva složit slib.
--------------------------Ing. arch. Martin Patera se dostavil do zasedání zastupitelstva města v 15.08 hod.
Dále přítomno 18 členů zastupitelstva.
--------------------------Starosta Mgr. Kůs přednesl program zasedání.
1) Zahájení
2) Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3) Zánik mandátů členů Zastupitelstva města Beroun
a nastoupení náhradníků z kandidátní listiny téže volební strany
4) Složení slibu nových členů ZM Beroun
5) Projednání prodeje podílu města Beroun v Technických službách Beroun, s.r.o.
6) Návrh na personální změny v zastoupení města v obchodních společnostech
s majetkovou účastí města
7) Žádost o finanční dotaci na akci GRANDPRIX Beroun 2016 – Tomáš Vintr
8) Různé
9) Dotazy, připomínky, podněty
10) Závěr
Starosta Mgr. Kůs vyzval k podání připomínek.
Pan Pavlis se zeptal, zda bude Ing. Zelienková nadále v kontrolním výboru.
Mgr. Kůs odpověděl, že Ing. Zelienková je stále členkou kontrolního výboru, i když jí zanikl
mandát členky zastupitelstva. Další pokračování její práce v kontrolním výboru s ní úřad
projedná. V případě, že nebude chtít pokračovat, se bude věc řešit s předsedkyní kontrolního
výboru.
Usnesení č. 46/2016
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0.
Navržený program jednání byl schválen jednomyslně všemi přítomnými 18 zastupiteli.
Usnesení bylo přijato.
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3)

Zánik mandátů členů Zastupitelstva města Beroun
a nastoupení náhradníků z kandidátní listiny téže volební strany
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta Mgr. Kůs připomněl, že zastupitelé obdrželi volný návrh k zániku mandátu
MUDr. Hojky „na stůl“.
Starosta Mgr. Kůs otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 47/2016
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zánik mandátu členky Zastupitelstva města
Beroun Ing. Kristýny Zelienkové, volební strana Politické hnutí ANO 2011, ke dni 18.04.2016
a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany Mgr. Miroslavy Holubové
za členku Zastupitelstva města Beroun dnem 19.04.2016.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se – 1
Usnesení bylo přijato.
Pan Štěpánek vznesl technickou poznámku, zda mohou nové zastupitelky hlasovat před složením
slibu.
Mgr. Fraňová vyjádřila souhlas.
Usnesení č. 48/2016
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zánik mandátu člena Zastupitelstva města
Beroun MUDr. Ivo Hojky, volební strana NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI, ke dni 28.04.2016
a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany MUDr. Kláry Šillerové
za členku Zastupitelstva města Beroun dnem 29.04.2016.
Výsledek hlasování: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.

4)

Složení slibu nového člena ZM Beroun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Kůs upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má podle zákona
o volbách do zastupitelstev obcí za následek zánik mandátu. Vysvětlil průběh složení slibu.
Požádal všechny přítomné, aby povstali.
Mgr. Chlumská přečetla znění slibu:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Mgr. Miroslava Holubová složila předepsaný slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu.
MUDr. Klára Šillerová složila předepsaný slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu.
Mgr. Kůs konstatoval, že zastupitelka Mgr. Miroslava Holubová a zastupitelka MUDr. Klára
Šillerová řádně složily předepsaný slib.
Mgr. Kůs popřál novým zastupitelkám hodně úspěchů v práci pro naše město.
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5)

Projednání prodeje podílu města Beroun v Technických službách Beroun, s.r.o.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta Mgr. Kůs upozornil na administrativní chybu v příloze č. 1, na str. 3, kde je v bodu c)
text: Dluhy (závazky) z přijatých kaucí z nájemních smluv uvedených v odstavci Chyba!.
Nenalezen zdroj odkazů.
Požádal o škrtnutí části textu: Chyba!. Nenalezen zdroj odkazů a nahražení: 3.2.2. této přílohy.
Připomněl, že tématem se zabývali pracovní skupina ustanovená za tímto účelem v čele s Ing.
Randou, finanční výbor, vedení města a rada města.
Dále připomněl jednotlivé části usnesení zastupitelstva města z 12.3.2015.
Do zasedání zastupitelstva města byli přizváni:
Soudní znalec Doc. Ing. Tomáš Krabec, který provedl ocenění Technických služeb.
Mgr. Roman Mužík, jednatel společnosti AVE Kladno s.r.o. a společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
Mgr. Jiří Šmíd, prokurista a finanční ředitel společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Ing. Josef Krátký, jednatel společnosti Technické služby Beroun, s.r.o. za město Beroun,
Ing. Jan Žurek, jednatel společnosti Technické služby Beroun, s.r.o. za AVE Kladno.
Úvodní slovo přednesl Ing. Randa, který byl pověřen radou města vyjednáváním o postupu.
Ing. Randa připomněl, že v lednu 2015 obdrželo město žádost od společnosti AVE na odkup
50 % Technických služeb. Uvedl, že byl pověřen starostou, aby vedl jednání se společností AVE
o prodeji podílu města v Technických službách a dále byl pověřen přípravou materiálu pro ZM.
Uvedl, že byl zadán znalecký posudek, který zpracoval Doc. Ing. Krabec.
Původní nabídka AVE byla, že odkoupí 50% podíl s podmínkou, že město převezme parkovací
dům včetně úvěru s tím, že ztrátu bude AVE po nějakou dobu vyrovnávat.
Po proběhlé diskuzi v pracovním týmu a s finančním výborem byly stanoveny smysluplné
podmínky, které byly definovány jako prodej podílu s tím, že když město převezme parkovací
dům, převezme si zpět i veškeré parkovací plochy ve městě. Čistý výnos z parkovacích ploch činí
6,5 mil. Kč. Výnos pomůže sanovat ztrátu parkovacího domu. Společnost AVE s tím souhlasila.
Ing. Randa dále shrnul jednotlivé ekonomické podmínky při vyjednávání, včetně formy odštěpení
sloučením podílu z Technických služeb Beroun, s.r.o. do společnosti, kterou již AVE založilo
a kterou po schválení město odkoupí.
Starosta Mgr. Kůs poděkoval Ing. Randovi a předal slovo Ing. Trejbalovi, předsedovi finančního
výboru.
Ing. Trejbal uvedl, že finanční výbor byl průběžně o jednáních ohledně prodeje podílu
v Technických službách informován. Dne 27.4.2016 byla na jednání finančního výboru
přednesena informace Ing. Randy o průběhu a výsledku jednání.
Finanční výbor doporučuje zastupitelům navržený postup prodeje 50% podílu a ustanovení
spol. Parkování Beroun s.r.o. schválit.
Starosta Mgr. Kůs poděkoval Ing. Trejbalovi a předal slovo Ing. Krátkému.
Ing. Krátký vysvětlil situaci v Technických službách, která byla složitá díky uspořádání
majetkových poměrů (50% majitel a zároveň cca 70% zadavatel) a poukázal na výhody
po prodeji podílu, kterými jsou mj. kvalitnější kontrola kvality služeb.
Starosta Mgr. Kůs poděkoval Ing. Krátkému a předal slovo Doc. Ing. Krabcovi.
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Doc. Ing. Krabec uvedl, že společnost byla ohodnocena:
 k rozhodným datům 31.12.2014 a 30.9.2015, ke kterým byly známy poslední finanční
výkazy společnosti
 a schválenému investičnímu plánu na rok 2016.
Hodnota byla zkoumána dvěma metodami: výnosovým oceněním a měřením hodnoty majetku
a závazků. Z finanční analýzy vzešlo, že hodnota vycházející z majetkového pohledu je vyšší,
než hodnota, která vychází z očekávaných budoucích výnosů. Bylo provedeno porovnání
ekonomické výkonnosti společnosti Technické služby Beroun s podobnými společnostmi.
Upozornil, že ekonomická výkonnost TS vychází relativně nízká, a míra zisku, kterou díky
stagnující velikosti tržeb TS generují, nevytváří dostatečný interní potenciál pro financování
budoucích investic, které budou nutné, aby bylo možné zachovat provozuschopnost služeb.
Mgr. Kůs otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů se do diskuze přihlásili:
Ing. arch. Patera
hovořil ohledně vloni zmíněné plánované roční ztráty parkovacího domu ve výši 1,2 mil. Kč,
zda byla započítaná do bilance.
Ing. Randa vysvětlil momentální tržní hodnotu Parkovacího domu.
Ing. Mišina doplnil, že byla provedena finanční analýza k založené společnosti Parkování Beroun
s.r.o.
Ing. Randa doplnil, že na provozní náklady si Parkovací dům vydělá, pokud nebude splácet úvěr.
Úvěr i úroky budou hrazeny z výnosů parkovacích ploch.
Mgr. Kůs informoval, že Ing. Mišina má za úkol pracovat na novém systému parkování ve městě,
jehož velmi důležitou součástí bude i cenová politika tak, aby se zvýšil zájem o parkovací dům.
K zápisu z finančního výboru upozornil Ing. Trejbala, že společnost se jmenuje Parkování Beroun
s.r.o. V zápise z finančního výboru je uvedeno Parkovací systém Beroun s.r.o.
Požádal Ing. Trejbala o ujištění, že finanční výbor myslel to samé.
Ing. Trejbal odpověděl, že ano.

RNDr. Chalupová
připomněla, že na zastupitelstvu v březnu 2015 požadovala zpracovat 3 varianty prodeje, tedy
i variantu, že město nic neprodá a celý komplex bude dál fungovat. Dotázala se Doc. Ing. Krabce,
jestli se tím zabýval, a zda kdyby město TS neprodalo, bylo by výsledkem, že TS nebudou
schopny plnit služby pro město, vyplývající z uzavřené smlouvy na dodávku služeb městu
za 70 mil. Kč. Zeptala se, zda by TS přestaly plnit svoje povinnosti, jako např. odvoz odpadů.
Dále se vyjádřila, že město má TS, aby plnily jednu ze základních povinností péče o obec. Město
nikdy od TS neočekávalo vyplácení dividend, případný zisk byl na poslední chvíli investován.
Uvedla, že se domnívá, že v poslední době došlo k útlumu, TS byly uměle ekonomicky tlačeny
k tomu, aby jejich hodnota byla menší. Ceny za služby jsou na úrovni, na které budou i za 15 let,
neobsahují inflační koeficient.
Požádala zástupce společnosti AVE o to, aby přesvědčili proč je transakce pro město výhodná.
Poukázala, že dle svých zjištěných informací, jsou ceny vyšší tam, kde činnost provozuje AVE.
Doc. Ing. Krabec uvedl, že vlastník může stanovit i mimoekonomická kritéria, ke kterým
by majetek měl sloužit. Analýza by musela být provedena i jinými mimoekonomickými postupy.
Zopakoval, že dostal za úkol provést ohodnocení 50% podílu, podle standardní valoační
metodologie, z které vychází závěr. Specifické politické preference nejsou otázkou pro ekonoma.
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Mgr. Kůs reagoval na politické rozhodnutí, uvedl, že to se udělalo již tehdy, když se začal
problém s prodejem, takže podíl je 50/50.
Ing. Randa reagoval na případný neprodej Technických služeb s tím, že by se nic nestalo.
Poukázal ale na investiční plán, který je nutný dodržet pro zachování chodu TS, což by jako
důsledek do budoucna obnášelo velké výdaje pro město v případě, že by podíl neprodalo.
Ing. Krátký reagoval, nesouhlasil s tím, že dochází k umělému snižování hodnoty TS. Připomněl,
že již v roce 2005 přišel do společnosti Technické služby druhý společník – podnikatelský subjekt,
který měl zájem na zisku. Sdělil, že celkový počet pracovníků se nesnížil, na nárazové práce jsou
naopak najímáni další pracovníci.
Ing. Žurek potvrdil, že obměna zaměstnanců je jen přirozená fluktuace. K cenám a ke smlouvě
uvedl, že je pro město bez inflačního koeficientu výhodná. Zvyšovat ceny nelze.

Z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu
usnesení.
Mgr. Kůs vysvětlil, že hlasování k celému obsáhlému usnesení bude probíhat „en bloc“
a zeptal se, zda je někdo jiného názoru.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh.
Přečetl celé znění usnesení a zeptal se zastupitelů, jestli k návrhu mají připomínky.
Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 49/2016
Zastupitelstvo města Beroun:
1. Bere na vědomí informaci o jednáních se společnostmi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
a AVE Kladno s.r.o. o záměru prodeje podílu města ve společnosti Technické služby Beroun,
s.r.o. a o změně na straně zájemce o odkoupení tohoto podílu ze společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. na AVE Kladno s.r.o., která je stávajícím druhým společníkem
ve společnosti Technické služby Beroun, s.r.o.
2. Schvaluje záměr prodeje celého 50% podílu města Beroun ve společnosti Technické služby
Beroun, s.r.o., IČO: 27132340, se sídlem Beroun, Viničná 910, PSČ 266 70, společnosti AVE
Kladno s.r.o., IČO: 25085221, se sídlem Kladno – Rozdělov, Smečenská 381, PSČ 272 04,
a navržený postup při realizaci tohoto prodeje.
3. Schvaluje uzavření Rámcové akviziční smlouvy se společností AVE Kladno s.r.o., IČO:
25085221, se sídlem Kladno – Rozdělov, Smečenská 381, PSČ 272 04, v předloženém znění,
která:
a) obsahuje tyto kroky:
- založení nové společnosti Parkování Beroun s.r.o., se sídlem Politických vězňů 1940,
266 01 Beroun-Město, společností AVE Kladno s.r.o. se základním kapitálem 100.000,- Kč
a vkladem 100.000,- Kč (společnost už byla založena),
- odkoupení 100% podílu AVE Kladno s.r.o. ve společnosti Parkování Beroun s.r.o.
městem Beroun za kupní cenu 100.000,- Kč na základě Smlouvy o převodu podílu,
jejíž vzorové znění tvoří přílohu č. 2 Rámcové akviziční smlouvy a která bude uzavřena
do 5 pracovních dnů po schválení Smlouvy o převodu podílu zastupitelstvem města,
nejpozději do 31. 12. 2016,
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- rozdělení společnosti Technické služby Beroun, s.r.o. odštěpením sloučením tak,
že do společnosti Parkování Beroun s.r.o. budou odštěpeny veškeré činnosti a související
vztahy týkající se parkovacích služeb v rámci města, včetně souvisejícího majetku
(tj. Parkovací dům a s ním související pozemky), závazky spojené s parkovacími službami
a Parkovacím domem (kromě jiného z úvěru od České spořitelny a zápůjčky
od společnosti AVE Kladno) a dále pozemky parc. č. 1192/68 o výměře 1755 m 2
a parc. č. 1554/36 o výměře 2 974 m2 (vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1554/33),
a to podle specifikace odštěpované části jmění společnosti Technické služby Beroun,
s.r.o., která tvoří přílohu č. 1 Rámcové akviziční smlouvy s tím, že podrobná specifikace
odštěpované části bude upravena v Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením
vypracovaném statutárními orgány společností Technické služby Beroun, s.r.o.
a Parkování Beroun s.r.o.,
- prodej 50% podílu města Beroun ve společnosti Technické služby Beroun, s.r.o.
společnosti AVE Kladno s.r.o. za kupní cenu 20.000.000,- Kč na základě Smlouvy
o převodu podílu, jejíž vzorové znění tvoří přílohu č. 3 Rámcové akviziční smlouvy
a která bude uzavřena do 10 pracovních dnů po doručení výzvy společnosti AVE Kladno
s.r.o. adresované městu Beroun, nejpozději do 31. 12. 2016,
b) představuje smlouvu o smlouvě budoucí ohledně závazků smluvních stran uzavřít
po splnění ve smlouvě dohodnutých podmínek a v dohodnutých lhůtách smlouvu
o převodu podílu společnosti AVE Kladno s.r.o. ve společnosti Parkování Beroun s.r.o.
na město Beroun a smlouvu o převodu podílu města Beroun ve společnosti Technické
služby Beroun, s.r.o. na společnost AVE Kladno s.r.o.,
c) obsahuje převzetí ručitelského závazku města Beroun k úhradě dluhu společnosti
Parkování Beroun s.r.o. ve výši 15.000.000,- Kč vzniklého ze zápůjčky od společnosti
AVE Kladno s.r.o., pokud společnost Parkování Beroun s.r.o. se 100% majetkovou účastí
města Beroun neuhradí dluh z poskytnuté zápůjčky podle ujednání v Rámcové akviziční
smlouvě,
d) obsahuje v přílohách specifikaci odštěpované části jmění společnosti Technické služby
Beroun, s.r.o., vzorové znění smlouvy o převodu podílu společnosti AVE Kladno s.r.o.
ve společnosti Parkování Beroun s.r.o. na město Beroun a vzorové znění smlouvy
o převodu podílu města Beroun ve společnosti Technické služby Beroun, s.r.o.
na společnost AVE Kladno s.r.o.
4. Schvaluje odkoupení 100% podílu na společnosti Parkování Beroun s.r.o., IČO: 05030650,
se sídlem Politických vězňů 1940, 266 01 Beroun-Město, od společnosti AVE Kladno s.r.o.,
IČO: 25085221, se sídlem Kladno – Rozdělov, Smečenská 381, PSČ 272 04, za kupní cenu
100.000,- Kč a uzavření Smlouvy o převodu podílu podle vzorového znění smlouvy, která
je přílohou č. 2 Rámcové akviziční smlouvy uzavřené mezi městem Beroun a společností
AVE Kladno s.r.o.
5. Navrhuje valné hromadě společnosti Parkování Beroun s.r.o., IČO: 05030650, se sídlem
Politických vězňů 1940, 266 01 Beroun-Město, aby jako zástupce města v této společnosti
ponechala stávajícího jednatele Ing. Michala Mišinu.
6. Schvaluje převzetí ručitelského závazku města Beroun za závazky společnosti Parkování
Beroun s.r.o., IČO: 05030650, se sídlem Politických vězňů 1940, 266 01 Beroun-Město:
a) ze Smlouvy o úvěru č. 7/14/LCD uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČO: 45244782,
a Technickými službami Beroun, s.r.o., IČO: 27132340, se sídlem Beroun, Viničná 910,
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PSČ 266 70, která přejde na společnost Parkování Beroun s.r.o. v rámci přeměny
společnosti Technické služby Beroun, s.r.o. rozdělením odštěpením sloučením,
b) ze smlouvy o úvěru s bankovní institucí, kterou uzavře společnost Parkování Beroun
s.r.o. po projednání s městem Beroun za účelem splacení dluhu z poskytnuté zápůjčky
ve výši 15.000.000,- Kč s příslušenstvím společnosti AVE Kladno s.r.o., IČO: 25085221,
se sídlem Kladno – Rozdělov, Smečenská 381, PSČ 272 04, podle Rámcové akviziční
smlouvy uzavřené mezi městem Beroun a společností AVE Kladno s.r.o.,
to vše za podmínky, že město Beroun bude v době převzetí příslušného ručitelského závazku
vlastnit 100% podíl na společnosti Parkování Beroun s.r.o.
7. Schvaluje rozdělení společnosti Technické služby Beroun, s.r.o., IČO: 27132340, se sídlem
Beroun, Viničná 910, PSČ 266 70, odštěpením jmění do společnosti Parkování Beroun s.r.o.,
IČO: 05030650, se sídlem Politických vězňů 1940, 266 01 Beroun-Město (rozdělení
odštěpením sloučením) podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a to podle specifikace uvedené v příloze Rámcové
akviziční smlouvy, která bude upřesněna v Projektu rozdělení vypracovaném statutárními
zástupci společností Technické služby Beroun, s.r.o. a Parkování Beroun s.r.o.
8. Schvaluje prodej 50% podílu města Beroun na společnosti Technické služby Beroun, s.r.o.,
IČO: 27132340, se sídlem Beroun, Viničná 910, PSČ 266 70, společnosti AVE Kladno s.r.o.,
IČO: 25085221, se sídlem Kladno – Rozdělov, Smečenská 381, PSČ 272 04, za kupní cenu
20.000.000,- Kč a uzavření Smlouvy o převodu podílu podle vzorového znění smlouvy,
která je přílohou č. 3 Rámcové akviziční smlouvy uzavřené mezi městem Beroun
a společností AVE Kladno s.r.o., a to po nabytí účinnosti rozdělení společnosti Technické
služby Beroun, s.r.o. odštěpením sloučením do společnosti Parkování Beroun s.r.o.,
IČO: 05030650, se sídlem Politických vězňů 1940, 266 01 Beroun-Město.
9. Ukládá zástupcům města delegovaným na valné hromady společnosti Technické služby
Beroun, s.r.o., IČO: 27132340, se sídlem Beroun, Viničná 910, PSČ 266 70, aby na valné
hromadě nebo valných hromadách, na které nebo kterých se bude projednávat rozdělení
této společnosti a prodej podílu města ve společnosti, hlasovali tak, aby byla zajištěna
realizace odsouhlaseného záměru přeměny společnosti Technické služby Beroun, s.r.o.
rozdělením odštěpením sloučením a záměru prodeje podílu města Beroun společnosti
AVE Kladno s.r.o.
Výsledek hlasování: pro - 14, proti - 1, zdržel se - 3
Usnesení bylo přijato.
Mgr. Kůs poděkoval Ing. Randovi za jeho vystoupení a práci, kterou s týmem a finančním
výborem odvedl.

6)

Návrh na personální změny v zastoupení města v obchodních společnostech
s majetkovou účastí města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl starosta Mgr. Kůs. Volný návrh reaguje na nové skutečnosti ve smyslu
složení zastupitelstva a navazuje na schválený prodej podílu v Technických službách.
Informoval, že v červnu bude předložen podobný materiál, který bude řešit změny zastoupení
v dalších aktivitách.
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-----------------------------Zasedání zastupitelstva města opustila v 16.20 hod. MUDr. Kateřina Táborská
Svůj odchod předem avizovala a omluvila se.
Dále přítomno 17 členů zastupitelstva města.
-------------------Starosta Mgr. Kůs otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování.
Usnesení č. 50/2016
Zastupitelstvo města Beroun v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
1. ruší delegaci Josefa Urbánka jako zástupce města Beroun na všechny valné hromady
obchodních společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Úpravna vody Želivka, a.s.
a Technické služby Beroun, s.r.o.
2. deleguje Ing. Michala Mišinu, bytem Na Cibulce 848, Beroun-Město, 266 01 Beroun, aby
samostatně zastupoval město Beroun na všech valných hromadách, které se budou konat
v období do 31. 12. 2018 ve společnostech:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., se sídlem Beroun, Mostníkovská 255, PSČ 266 41,
IČ: 46356975, Úpravna vody Želivka, a.s., se sídlem K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00
Praha 10, IČ: 26496224, v nichž má město Beroun majetkovou účast.
3. deleguje Ing. Vratislava Randu, bytem Na Vinici 877/28, Beroun-Město, 266 01 Beroun, aby
samostatně zastupoval město Beroun na všech valných hromadách, které se budou konat
v období do 31. 12. 2018 ve společnosti Technické služby Beroun, s.r.o., se sídlem Beroun,
Viničná 910, PSČ 266 70, IČ: 27132340, v níž má město Beroun majetkovou účast,
4. ukládá starostovi města odvolat zmocnění (plnou moc) Josefa Urbánka pro zastupování
na valných hromadách obchodních společností s majetkovou účastí města a vystavit nově
delegovaným zástupcům příslušné písemné plné moci pro zastupování na těchto valných
hromadách.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato.

7)

Žádost o finanční dotaci na akci GRANDPRIX Beroun 2016 – Tomáš Vintr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl starosta Mgr. Kůs.
Důvodovou zprávu přednesla Mgr. Papai, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit.
Mgr. Papai vysvětlila, že se jedná o opakovanou akci, pan Vintr požádal o částku 120 tis. Kč.
Po projednání v komisi pro sport a sportovní dotace byla navržena dotace ve výši 60 tis. Kč,
mj. i vzhledem k tomu, že p. Vintr čerpá dotaci i z kultury v částce 32 tis. Kč. Celková dotace
z kulturního i sportovního programu činí 92 tis. Kč.
Mgr. Kůs zdůraznil, že akce je každoroční, velmi navštěvovaná a napomáhání zviditelnění města
v tomto oboru sportu a zapojuje se do ní hodně mladých lidí.
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Starosta Mgr. Kůs otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů se do diskuze přihlásil:
P. Brodan, BBA s připomínkou, že akce je světového formátu, každý rok je větší a přitom se
příspěvek každý rok snižuje. Navrhl navýšit částku o 30 tis. Kč, tedy na celkových 90 tis. Kč.
Mgr. Kůs se dotázal, Mgr. Papai, zda jsou v rozpočtu finanční prostředky na pokrytí protinávrhu.
Mgr. Papai odpověděla, že ano.
Hlasování o protinávrhu P. Brodana, BBA:
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace Tomáši Vintrovi,
nar. 22.5.1981, bytem Dělnická 35, 170 00 Praha 7 na uhrazení nákladů spojených s pořádáním
akce „GRANDPRIX Beroun 2016“ ve výši 90.000,- Kč z § 34- Tělovýchova a zájmová činnost,
organizace 3118 - Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
pro - 10
Protinávrh nebyl přijat.
Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu:
Usnesení č. 51/2016
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace Tomáši Vintrovi,
bytem Dělnická 35, 170 00 Praha 7 na uhrazení nákladů spojených s pořádáním akce
„GRANDPRIX Beroun 2016“ ve výši 60.000,- Kč z § 34- Tělovýchova a zájmová činnost,
organizace 3118 - Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
Výsledek hlasování: pro - 15, proti - 1, zdržel se - 1
Usnesení bylo přijato.

--------------------Zasedání zastupitelstva města opustil v 16.30 hod. pan Štěpánek.
Svůj odchod předem avizoval a omluvil se.
Dále přítomno 16 členů zastupitelstva města.
--------------------

8)

Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisy ze zasedání výborů
Zápisy byly zastupitelům předloženy „na stůl“.
1. Zápis č. 2/2016 ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 26.4.2016
Zápis č. 3/2016 ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 3.5.2016.
Starosta Mgr. Kůs vyzval RNDr. Chalupovou, zda chce provést zápisem.
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RNDr. Chalupová sdělila, že se jedná o informační materiál o tom, že probíhá kontrola
investiční akce „Lávka v Kozle“. Výbor zatím nedošel k závěru. Až bude kontrola zakončená,
obdrží zastupitelé zápis z kontroly, včetně usnesení.
Usnesení č. 52 /2016
1. Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 2/2016 ze zasedání kontrolního
výboru, konaného dne 26.4.2016.
2. Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 3/2016 ze zasedání kontrolního
výboru, konaného dne 3.5.2016.
Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
Zastupitel Ing. Randa nehlasoval, nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
Usnesení bylo přijato.

2. Zápis č. 2/2016 z jednání finančního výboru, konaného dne 27.4.2016
Starosta Mgr. Kůs vyzval Ing. Trejbala, zda se chce vyjádřit.
Ing. Trejbal komentoval bod 2) ohledně Zimního stadionu. Záležitost byla ve finančním
výboru prodiskutovaná, byla podána průběžná informace o postupu v jednání. Finanční
výboru vzal informaci na vědomí.
Usnesení č. 53 /2016
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 2/2016 z jednání finančního výboru,
konaného dne 27.4.2016.
Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

3. Zápisy ze schůze MěÚ Beroun a Osadního výboru Zavadilka, konaného dne 18.4.2016
Starosta Mgr. Kůs se dotázal předsedy OV Zavadilka Mgr. Veverky, zda se chce vyjádřit k
zápisu.
Mgr. Veverka sdělil, že ne.
Mgr. Kůs informoval o schůzi MěÚ s osadním výborem, kde byly projednány priority
a dohodli se na závěrech uvedených v zápise.
Usnesení č. 54 /2016
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí Zápis ze schůze MěÚ Beroun a Osadního
výboru Zavadilka, konané dne 18.4.2016.
Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Diskuze zastupitelů
RNDr. Chalupová
Vyjádřila poděkování za práci městské policie při víkendových trzích a dále za pěší pochůzkovou
činnost v lokalitě Na Ptáku.
Mgr. Kůs sdělil, že prostřednictvím velitele poděkoval strážníkům za jejich činnost.
Poděkování přišlo i od p. Izbického za činnost strážníků, která se oproti minulým letům zlepšila.
Dále informoval o vzniku hlídky asistentů prevence kriminality, která bude dvoučlenná,
složená z uchazečů z Úřadu práce a vysvětlil jejich činnost.
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p. Pavlis
též pochválil městskou policii za víkendovou činnost.
Zároveň požádal o průběžné provádění kontroly prostoru autobusové zastávka U Potůčků
na Závodí, kde zastavují nakupující, čímž pokud přijedou dva autobusy, nevejdou se do zastávky.
Mgr. Jerling sdělil, že v prostoru zastávky auta nemají stát, řidiči mohou být pokutováni.

Diskuze přítomných občanů a hostů
Pan Milan Petříček, Havlíčkova 19, Beroun-Centrum
Požádal o změnu k dopravní značce v ulici Holandská, kde je vjezd povolen pouze pro
zásobování. Požádal o doplnění dodatkové tabulky - povolení vjezdu i pro dopravní obsluhu.
Informoval, že v ulici Holandská má provozovnu a byt. Sdělil, že zastavil svým autem před garáží
a než ji stačil uvolnit a auto zaparkovat, přijela hlídka městské policie. Uvedl, že dostal důtku
nebo domluvu a poukázal na nevhodné chování strážníků.
Mgr. Kůs požádal o reakci Mgr. Hrotíka.
Mgr. Hrotík sdělil, že s p. Petříčkem již mluvil a slíbil mu prošetření. Po prošetření ho informoval
o tom, že hlídka postupovala v souladu se zákonem a přestupek vyřešila domluvou.

9)

Dotazy, připomínky a podněty
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V bodu Dotazy, připomínky a podněty nebyly podány žádné další dotazy, připomínky
ani podněty.

10) Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta Mgr. Kůs po vyčerpání programu poděkoval za účast, avizoval konání příštího zasedání
zastupitelstva 22.6.2016.
Ukončil zasedání zastupitelstva města v 16.45 hodin.

Mgr. Ivan K ů s
starosta města Beroun
Zapsala :
V Berouně dne 16. 4. 2016
Diskuze byla zaznamenána stručnou formou, s plným zněním diskuze se lze seznámit v archivu
přenosů zastupitelstva na webových stránkách města, nebo ze zvukového záznamu na sekretariátu
starosty města.
Ověřili :

Ing. Zdeněk Trejbal

……………………………….

Jiří Pokorný

……………………………….
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