Č. 4
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 24. 4. 2019
konaného v kulturním domě Plzeňka

Přítomno:

při zahájení 17 zastupitelů města
v 15.40 hod se dostavil Ing. Martin Veselý
dále přítomno 18 zastupitelů
v 15.45 hod se dostavila Mgr. Miroslava Holubová
dále přítomno 19 zastupitelů

Omluveni:

Mgr. Eva Chlumská
Mgr. Adam Voldán

1) Zahájení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání Zastupitelstva města (ZM) Beroun zahájila v 15.00 hodin a jednání poté řídila starostka
města RNDr. Chalupová.
-

konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu s Jednacím řádem
zastupitelstva města a zákonem o obcích.
uvedla, že dle prezenční listiny je přítomno 17 členů zastupitelstva z celkového počtu
21 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
zastupitelé Mgr. Miroslava Holubová a Ing. Martin Veselý avizovali pozdější příchod
konstatovala, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl určenými ověřovateli
zápisu řádně ověřen a shledán bez závad. K zápisu nebyly podány žádné námitky.
Usnesení i zápis byly zveřejněny.

Ověřovateli byli určeni:

MUDr. Kateřina Táborská
Mgr. Luboš Zálom

Jako sčitatelé z řad zaměstnanců města byli určeni:

Ing. Zdeňka Slivková
Iva Zavadilová
Bc. Kamil Choc

Zapisovatelkou byla určena:

Leona Pinkasová

Starostka města informovala, že o průběhu zasedání se pořizuje videozáznam.
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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová informovala zastupitele, že bod 4) „Návrh na zajištění projektu Tábor
pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin - smlouva o spolupráci s městem Hořovice“ není
zastupitelstvu města předkládán z důvodu neschválení dotace v předpokládané výši. Návrh bude
přepracován a znovu předložen k projednání radě města a následně zastupitelstvu města.
Dále upozornila na změnu názvu bodu 14), jehož původní název byl: „Rozhodnutí o uzavření
Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Beroun a Králův Dvůr
městskou autobusovou dopravou formou přímého zadání, uzavření smlouvy o spolupráci
mezi městem Beroun a Králův Dvůr“ nově zní : „Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem
Beroun a městem Králův Dvůr, za účelem následného zveřejnění informace o záměru uzavřít
smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících formou přímého zadání v Úředním věstníku
Evropské unie“.
RNDr. Chalupová upozornila i na materiály, které zastupitelé dostaly na své jednací stoly
před zahájením jednání. Jednalo se o doplňující tabulku k bodu 13) Návrh Rozpočtového opatření
města Beroun č. 2 na rok 2019, volný návrh Zřízení Osadního výboru Zdejcina, který starostka
navrhla projednat jako bod 17) programu a Zápis č. 4/2019 ze zasedání kontrolního výboru a Zápis
ze schůze Osadního výboru Zavadilky. Zápisy budou projednány v bodě Zápisy z jednání výborů
zastupitelstva města.
Starostka RNDr. Chalupová přednesla program zasedání.
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Schválení programu zasedání zastupitelstva města
Informace o plnění usnesení ZM
Návrh na zajištění projektu Tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin - smlouva
o spolupráci s městem Hořovice – návrh nebude předkládán
5) Informace o převzetí záštit v roce 2018
6) Vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Beroun v roce 2019
na významné sportovní akce
7) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun na rok 2019 na akci
"Působení A mužstva dospělých v republikové soutěži ve fotbale - reprezentace města"
8) Vyhodnocení žádostí podaných na základě dotačního programu "Poskytování dotací
na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2019"
9) Žádost od pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Beroun o poskytnutí finanční dotace
na výměnu oken
10) Žádost o poskytnutí finanční dotace a Záštity města Beroun nad akcí
"GrandPrix Beroun 2019"
11) Žádost o finanční příspěvek na plavání a studium v USA
12) Přijetí dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 2019
13) Návrh Rozpočtového opatření města Beroun č. 2 na rok 2019
14) Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a městem Králův Dvůr, za účelem
následného zveřejnění informace o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících formou přímého zadání v Úředním věstníku Evropské unie
15) Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
16) Nakládání s majetkem města
1. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 354/6 a p.č. 367/2 v k.ú. Beroun
2. Směna pozemku p.č. 30/4 v k.ú. Jarov u Berouna
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3. Prodej části pozemku p.č. 614/5 v k.ú. Beroun
4. Fyzická likvidace majetku města
17) Zřízení Osadního výboru Zdejcina
18) Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
19) Různé
20) Dotazy, připomínky, podněty
21) Závěr
Starostka RNDr. Chalupová vyzvala k podání připomínek k návrhu programu jednání zastupitelstva
města.
Žádné návrhy na doplnění programu nebyly předneseny a bylo o něm hlasováno.
Usnesení č. 14/2019
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

3) Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že zastupitelé obdrželi materiál Informace o plnění úkolů
vyplývajících z usnesení zastupitelstva. K plnění úkolů vyplývajících z usnesení nebyly žádné
připomínky, zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0.
RNDr. Chalupová upozornila na informace na dotazy a úkoly ze zasedání zastupitelstva města
dne 20. 2. 2019. K těmto informacím nebyly žádné další dotazy.
Dotazy a úkoly osadních výborů budou projednány v samostatném bodě.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0.

4) Návrh na zajištění projektu Tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin - smlouva
o spolupráci s městem Hořovice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že tento volný návrh není předložen, protože nebyla schválena
dotace v předpokládané výši. Předpokládá se, že návrh bude přepracován a předložen znovu
k projednání. Konstatovala, že město Beroun na tento projekt má připravené finanční prostředky.

5) Informace o převzetí záštit v roce 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka RNDr. Chalupová.
RNDr. Chalupová uvedla, že se jedná o přehled akcí, které zaštítilo město Beroun, resp. starosta
města Beroun v loňském roce.
Starostka RNDr. Chalupová otevřela rozpravu.
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Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 15/2019
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí informaci o převzetí záštit v roce 2018.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

6)

Vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Beroun v roce 2019 na významné
sportovní akce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová předala slovo místostarostovi Mgr. Tomčovi.
Mgr. Tomčo uvedl, že jedním z devíti žadatelů byl Spolek Centrum zdravých dětí Beroun, který
podal žádost o dotaci ve výši nad 50 tis Kč, proto je nyní předkládána zastupitelstvu města.
Do diskuze se nikdo ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti nezapojil a bylo přistoupeno
k hlasování.
Usnesení č. 16/2019
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100.000,- Kč z § 34 Tělovýchova a zájmová činnost, organizace 3118 - Významné sportovní akce Spolku Centrum
zdravých dětí Beroun, IČ: 47515384, se sídlem Máchova 765, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun
na akci "Mistrovství světa 2019 v ledním hokeji", která se konala ve dnech 6. - 17. 2. 2019.
Výsledek hlasování: pro - 12, proti - 1, zdržel se - 4
Usnesení bylo přijato.

7) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun na rok 2019 na akci "Působení A mužstva
dospělých v republikové soutěži ve fotbale - reprezentace města“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místostarosta Mgr. Tomčo uvedl, že se jedná o významnou reprezentaci města Beroun.
Do diskuze se nikdo ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti nezapojil. Bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 17/2019
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun
Český lev - Union Beroun, z.s., IČ: 28560353, se sídlem Na Máchovně 644, 266 01 Beroun,
na akci "Působení A mužstva dospělých v republikové soutěži ve fotbale - reprezentace města"
ve výši 125.000,- Kč z § 34 - Tělovýchova a zájmová činnost, organizace 3782 - Český lev –
Union Beroun, z.s. – Působení A mužstva v republikové soutěži a dále s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí.
Výsledek hlasování: pro - 11, proti - 5, zdržel se - 1
Usnesení bylo přijato.

8)

Vyhodnocení žádostí podaných na základě dotačního programu "Poskytování dotací
na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2019"
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová předala slovo místostarostovi Mgr. Tomčovi.
Místostarosta Mgr. Tomčo uvedl, že se jedná o vyhodnocení žádostí podaných na základě
dotačního programu poskytování dotací na sportovní činnost v roce 2019. Vyhodnocení
proběhlo podle stanovených zásad.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 18/2019
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s návrhem komise pro sport a sportovní dotace
s poskytnutí dotací na sportovní činnost v roce 2019 z rozpočtu města Beroun v celkové výši
4.399.800,- Kč, v předloženém znění, včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí
s jednotlivými žadateli.
Výsledek hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 3
Usnesení bylo přijato.

9)

Žádost od pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Beroun o poskytnutí finanční dotace
na výměnu oken
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová předala slovo místostarostovi Ing. Mišinovi, který uvedl, že
Tělocvičná jednota Sokol Beroun požádala o poskytnutí finanční dotace na výměnu oken.
Nejedná se tedy o dotaci do sportu, ale na nemovitý majetek. Za tímto účelem lze využít některý
z dotačních programů státu.
Ze zastupitelů se do diskuze zapojil Mgr. Kůs. Připomněl význam organizace Sokol nejen
pro město Beroun. Podotkl, že město organizaci již v minulosti pomohlo po povodních, kdy byla
budova Sokolovny ve špatném technickém stavu. Vysvětlil svůj postoj, kdy se zdrží hlasování
z důvodu, že investovat do cizího majetku není systémové.
Z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil.
Bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 19/2019
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace na výměnu oken
v budově č.p. 510, která je součástí pozemku p.č. 1171/1 v obci a k.ú. Beroun, pobočnému
spolku Tělocvičná jednota Sokol Beroun, IČ: 14799472, se sídlem Nábřeží U sokolovny 510/1,
Beroun-Město, 266 01 Beroun.
Výsledek hlasování: pro - 12, proti - 2, zdržel se - 3
Usnesení bylo přijato.

10)

Žádost o poskytnutí finanční dotace na akci "GrandPrix Beroun 2019"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RNDr. Chalupová předala slovo místostarostovi Mgr. Tomčovi. Ten doplnil, že tato akce má
desetiletou tradici, přivádí do Berouna každoročně profesionální sportovce z celého světa
a přispívá k zviditelnění města Beroun. Celá akce bude přenášena na ČT Sport a formou
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internetového přenosu.
Ze zastupitelů se do diskuze zapojil Mgr. Zálom. Vyjádřil svůj nesouhlas, aby se z veřejných
prostředků podporoval jeden z nejkomerčnějších sportů. V dotaci na takovouto sportovní akci,
která sice město zviditelní, vidí spíše transfer veřejných peněz do soukromých kapes. Myslí si,
že finanční příspěvek města by měl být využit spíše na sportovní odvětví, která si na sebe vydělat
nedokáží. Vyjádřil názor, že město Beroun pro podporu této akce již vynaložilo dostatek financí,
včetně výstavby skateparku. Záštita města nad touto akcí by byla dostačující podporou.
Mgr. Tomčo doplnil, že hlavní organizátor akce pomáhal s realizací skateparku. Akce pomáhá
propagaci tohoto sportu.
Mgr. Kůs vyjádřil názor, že se jedná o významnou společenskou a kulturní akci, na které
vystupují známí čeští hudebníci. Město se snaží podporovat sport jako takový. Ve schválených
prioritách města je i další vylepšování skateparku. Připomněl také, že finanční příspěvek na akci
GrandPrix Beroun 2019 je již schválen v rozpočtu města na rok 2019. Podporu této akce
považuje za smysluplnou.
Z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil.
Bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 20/2019
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace České asociaci skateboardingu,
z. s., IČ: 22820752, se sídlem Šternova 133/12, Jinonice, 158 00 Praha, ve výši 200.000,- Kč
na akci „GrandPrix Beroun 2019“ z §34-Tělovýchova a zájmová činnost, §19, org. 3781 GrandPrix včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro - 13, proti - 2, zdržel se - 2
Usnesení bylo přijato.

11) Žádost o finanční příspěvek na plavání a studium v USA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místostarosta Mgr. Tomčo informoval o obdržené žádosti o příspěvek na plavání a studium
v USA. Tato žádost byla projednána Komisí pro sport a sportovní dotace i radou města
s nesouhlasným stanoviskem. Jedním z hlavních důvodů je, že by se jednalo o precedentní
jednání, kdy nejde jen o podporu sportu, ale i studia.
RNDr. Chalupová doplnila, že vedení města diskutovalo možnost pomoci spíše jinou formou.
V Berouně je velké množství nadaných dětí a nelze všem pomoci s podporou studia v zahraničí.
Ze zastupitelů se do diskuze zapojil pan Machart. Vyjádřil souhlas s tím, že žádost není
systémová a není možnost žádosti vyhovět. Navrhl uvažovat o vytvoření nástrojů či způsobech,
jak podobným žádostem vyhovět. Město např. ve spolupráci s podnikatelskými subjekty
a dalšími organizacemi by mohlo iniciovat vznik stipendijního fondu na podporu mimořádně
talentovaných jedinců. Tak by vznikl nástroj jak vyhovět podobným žádostem.
RNDr. Chalupová poděkovala za podnět a uvedla, že se jím bude zabývat.
Mgr. Kůs uvedl, že město Beroun poskytuje stipendia dětem ze sociálně slabších rodin.
Připomněl návrh Komise pro sport a sportovní dotace posílit finanční prostředky na dotace
na sport. Město chce podporovat větší množství sportující mládeže a nejít cestou individuální
podpory.
Z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil. Bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 21/2019
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 250.000,- Kč
na studium v USA pro T. N., bytem Beroun.
Výsledek hlasování: pro - 16, proti - 1, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato.

12) Přijetí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RNDr. Chalupová předala slovo místostarostovi Ing. Mišinovi.
Ing. Mišina uvedl, že město Beroun je dlouhodobě zapojeno do Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón. V loňském roce pracovní skupina
podpořila žádost Muzea Českého krasu na opravu nemovitosti, ve které muzeum sídlí. Finanční
podpora Ministerstva kultury byla získána a zastupitelstvu města je předkládán návrh na souhlas
s přijetím této dotace.
RNDr. Chalupová doplnila, že spoluúčast města v tomto případě není žádná.
--------------------------Ing. Martin Veselý se dostavil na zasedání zastupitelstva města v 15.40 hod.
Dále přítomno 18 členů zastupitelstva.
--------------------------Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil.
Bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 22/2019
Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace ve výši 185 tis. Kč z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 dle zásad
Ministerstva kultury ČR pro užití na komplexní obnovu východní části fasády domu čp. 87
(Jenštejnský dům), který je ve vlastnictví Středočeského kraje, IČ: 70891095 a v němž sídlí
Muzeum Českého krasu.
Výsledek hlasování: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

13) Návrh Rozpočtového opatření města Beroun č. 2 na rok 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová připomněla tabulku, kterou zastupitelé obdrželi na své jednací stoly
před zahájením jednání, a která obsahuje technické úpravy rozpočtového opatření. Úpravy
vzešly z podnětů zastupitelů na pracovním zasedání zastupitelů a finančního výboru. Úpravy byly
rovněž projednány radou města, jejíž jednání se konalo před zahájením zasedání zastupitelstva
města.
--------------------------Mgr. Miroslava Holubová se dostavila na zasedání zastupitelstva města v 15.45 hod.
Dále přítomno 19 členů zastupitelstva.
--------------------------RNDr. Chalupová požádala o stanovisko finančního výboru jeho předsedu Ing. Burkerta.
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Ing. Burkert uvedl, že finanční výbor projednával rozpočtové opatření č. 2 jak na pracovní
poradě, tak na svém zasedání. Po zapracování připomínek do rozpočtového opatření finanční
výbor souhlasí s Návrhem rozpočtového opatření města Beroun č. 2 na rok 2019 a doporučuje
zastupitelstvu města jej schválit, a to včetně úprav.
RNDr. Chalupová předala slovo místostarostovi Mgr. Tomčovi.
Mgr. Tomčo otevřel rozpravu.
Do diskuze se přihlásil zastupitel pan Machart. Připomněl diskuzi na pracovním zasedání
zastupitelstva o položce „Bikemaraton 2019“ ve výši 300 tis Kč, která byla zahrnuta do položky
34/1 Finanční příspěvek spol. Berounská sportovní, a.s. Vyjádřil názor, že výsledkem diskuze bylo
předložení samostatného návrhu mimo návrhy rozpočtového opatření, ne přesun z položky
na položku.
RNDr. Chalupová upřesnila, že tento přesun je z Kapitálových výdajů do Běžných výdajů
a neznamená, že je přidělen na projekt Bikemaratonu. Volný návrh s žádostí zatím z časových
důvodů nebyl předložen. V položce Běžných výdajů na sport bude připravena finanční rezerva,
která může být použita v případě budoucího schválení návrhu.
Do diskuze se dále zapojil Ing. Randa, který uvedl, že taktéž očekával předložení volného návrhu
o konání bikemaratonu a diskuzi o něm. Kvitoval přesun položky z kapitálových výdajů
do běžných, ale vyjádřil názor, že když bude již schválena položka na bikemaraton v rozpočtu,
nebude již možno o ní diskutovat.
RNDr. Chalupová navrhla změnu názvu položky, aby bylo zřejmé, že se jedná o finanční rezervu
na sportovní akce pořádané v roce 2019.
Mgr. Tomčo na dotaz Mgr. Kůse popsal akci bikemaraton. Uvedl, že se jedná o sportovní akci
s dlouholetou tradicí. Vedení města se chce pokusit oživit akce, které byly obyvateli Berouna
oblíbené a měly pro ně význam. V budoucnu se to bude týkat i akcí kulturních a společenských.
Bikemaraton by měl být organizován tak, aby byl zajímavý pro co největší počet účastníků,
od dětských kategorií po dospělé. Trasy povedou v okolí Berouna. Vedení města věří,
že sportující Berouňáci tuto akci ocení.
Na dotaz pana Míky Mgr Tomčo uvedl, že pořádání akce bylo ukončeno kvůli náročné organizaci
a legislativním změnám provozování jízdy na veřejných komunikacích.
MUDr. Táborská vyjádřila názor, že by bylo vhodné celou položku bikemaratonu vyjmout
z rozpočtu a hlasovat o ní zvlášť.
Ing. Mastná znovu navrhla přejmenování položky v rozpočtu.
Ing. Burkert potvrdil dohodu, že bude připraven volný návrh o konání bikemaratonu, a současně
vyjádřil souhlas s vyčleněním financí ve výši 300 tis Kč na sport. Navrhl název položky Významné
sportovní akce v roce 2019.
Ing. Mišina zdůraznil snahu za pomoci soukromých subjektů vrátit do města úspěšnou sportovní
akci, a připomněl množství podobných, které zanikly. Vyjádřil názor, že se hledají problémy
místo snahy o jejich řešení. Diskuze by měla být vedena o tom, zda tuto akci chceme podpořit.
Podpora města by měla být směrována na pomoc při prvním ročníku „restartu“. Dále
zodpověděl připomínky vzešlé z předchozí diskuze.
Mgr. Šimon, MPA, podotkl, že v současné době se jedná o jakousi rezervaci finančních
prostředků, které možná nebudou potřeba v plné výši, ale je potřeba jejich rezervace.
Pan Machart i přesto trval na svém návrhu vyškrtnout položku z rozpočtu. Navrhl, aby
požadavek na dotaci byl zpracován a předložen formou žádosti o sportovní dotace.
Ing. Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit, vysvětlila, že žadatel podá žádost
o dotaci, ta bude projednána radou města a v případě jejího souhlasného vyjádření bude
projednána zastupitelstvem města.
Ing. Randa vyjádřil souhlas s vytvořením rezervy a s projednáním volného návrhu na dotaci
na bikemaraton při příštím jednání zastupitelstva.
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RNDr. Chalupová se dotázala na formulaci protinávrhu. Pan Machart odpověděl, že protinávrh
podávat nebude.
Bylo upraveno znění názvu položky Běžné výdaje 34/18 „Bikemaraton 2019“ na „Významné
sportovní akce na rok 2019“.
Do další diskuze se s dotazem na položku Běžné výdaje 36/2 – příspěvek do fondu oprav
se přihlásil Mgr. Šimon, MPA.
Mgr. Fraňová doplnila, že v domě Na Klášteře vzniklo společenství vlastníků a město je jako člen
společenstva vlastníků povinno přispívat do fondu oprav.
Mgr. Šimon, MPA, se dále dotázal na položku Kapitálové výdaje 22/5 stavební úpravy chodníku
Sadová, Bratří Nejedlých - realizace – pokračování z roku 2018 – dle rozpočtu upravené
projektové dokumentace - požadavek Policie ČR a odboru dopravy.
Ing. Mišina zodpověděl, že projekt byl upraven dle vyjádření Policie ČR se změnou přechodu
pro chodce z důvodu zvýšení jejich bezpečnosti.
Mgr. Šimon, MPA, se dotázal na položku Kapitálové výdaje 36/6 Komunitní centrum – sociální
byty – přestavba podkroví v souvislosti s informací, že přestavba v současné době nebude
realizována.
RNDr. Chalupová zodpověděla, že v současné době vzrostla cena realizace na takovou výši,
že zatím není možná. Ing. Mišina doplnil, že se uvažuje o nové žádosti o dotaci v jiné výši.
Do další diskuze s již nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení
podle jmen.
Usnesení č. 23/2019
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje Rozpočtové opatření města Beroun č. 2 na rok 2019
v zastupitelstvem města upraveném znění.
Výsledek hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Pro byli: Ing. Viktor Burkert, Ing. Vratislav Randa, Mgr. Miroslava Holubová, Ing. Irena Mastná,
Mgr. Emil Šnaidauf, Mgr. Ondřej Šimon, MPA, Jiří Pokorný, Mgr. Ivan Kůs,
Ing. Michal Mišina, RNDr. Soňa Chalupová, Mgr. Dušan Tomčo, Mgr. Olga Chocová,
MUDr. Klára Šillerová, MUDr. Kateřina Táborská, Jiří Míka, Mgr. Luboš Zálom,
Kamil Machart, Ing. Martin Veselý, Ing. Petr Veselý
Proti byli: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Jmenný seznam o hlasování je v příloze zápisu.

14) Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a městem Králův Dvůr, za účelem
následného zveřejnění informace o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících formou přímého zadání v Úředním věstníku Evropské unie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že záměr města uzavřít smlouvu o veřejných službách
v přepravě musí být zveřejněn rok dopředu. Připomněla snahu o zapojení do pražské
integrované dopravy a krajské integrované dopravy, která ale postupuje pomalu z důvodu
probíhajících rekonstrukcí. Zveřejnění záměru v Úředním věstníku Evropské unie není překážkou
integrované dopravy. Nezveřejněním záměru by však nemohla pokračovat spolupráce
se společností ARRIVA.
Ing. Mišina doplnil, že od smlouvy lze kdykoliv odstoupit.
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Do diskuze se zapojil Mgr. Šimon, který se dotázal na možnost úpravy linek městské hromadné
dopravy a změny poměru cenového zatížení měst Beroun a Králův Dvůr.
Ing. Mišina vysvětlil, že vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny linky, které bude obsluhovat PID,
nejsou známy ani linky, které by byly obsluhovány v rámci městské hromadné dopravy.
Současné linky A a B z velké části kopírují linky PID. Stanovení tras je jedním z bodů, kterými
se zabývá koncepce dopravy. Pražská integrovaná doprava má svůj vlastní systém rozpočtu,
tzn. že Beroun a Králův Dvůr by měl každý svou vlastní smlouvu
Ing. Martin Veselý navrhl změnu tras MHD již v současné době, aby byla pokryta i místa, která
MHD neobsluhuje.
Ing. Mišina odpověděl, že město Beroun a Králův Dvůr mají se společností ARRIVA nasmlouvaný
počet kilometrů a jejich množství nelze navýšit beze změny smlouvy. Připomněl, že se připravuje
další etapa rekonstrukce Plzeňské ulice, která s sebou ponese i změny a výluky linek MHD.
Z tohoto důvodu by nebyla změna linek přínosná, ale způsobila by zmatek.
Pan Míka upozornil, že např Hostim nemá spojení ve večerních hodinách, problematická je i
doprava dětí do berounských do škol, protože ranní autobus přijíždí do Berouna po 8. hodině.
Ing. Mišina uvedl, že Hostim je obsluhován PID a po zavedení integrované dopravy dojde
k zahuštění množství spojů, které tam budou jezdit. Ke změnám linek dále upozornil, že je třeba
vyřešit stavebně technické problémy, úzkými úseky autobus nemůže projet.
Starostka RNDr. Chalupová konstatovala, že v Hostimi se řeší jiné problémy (voda, kanalizace),
o problémech s hromadnou dopravou se ani obyvatelé ani osadní výbor nezmínili.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 24/2019
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun
a městem Králův Dvůr v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato.
-----------------------------------V 16.35 starostka RNDr. Chalupová vyhlásila přestávku.
-----------------------------------Starostka RNDr. Chalupová v 16.50 hod zahájila 2. část zasedání zastupitelstva.
Bylo přítomno 19 zastupitelů.
------------------------------------------15)

Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová v úvodním slovu konstatovala, že jde o uvedení stávající vyhlášky
do souladu se všemi aktuálně platnými předpisy. Ministerstvo vnitra provedlo posouzení
zákonnosti a zjistilo formální nedostatky v souvislosti s plněním ohlašovací povinnosti.
Nedostatky byly odstraněny a návrh byl projednán radou města.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Zálom, který přednesl připomínku k poplatkům za psy a poplatky
za ubytovací kapacity, které vidí jako nemorální. Vyjádřil názor, že by ministerstvo mohlo městu
Beroun tyto poplatky zneplatnit, čímž by občané ušetřili finance a město administrativní činnost.
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Starostka RNDr. Chalupová odpověděla, že vyhláška je upravena dle výhrad Ministerstva vnitra.
Uvedla, že nevidí nic nemorálního na tom, vybírat poplatek 4,- Kč/den z ubytovací kapacity, když
návštěvník města užívá jeho infrastrukturu.
Mgr. Šimon, MPA, se dotázal na občany bez trvalého bydliště v Berouně, kteří neplatí poplatky.
RNDr. Chalupová konstatovala, že občanů bez trvalého bydliště v Berouně je cca 2 500. Většina
majitelů bytů nebo domů není ochotna přihlásit své nájemce k trvalému pobytu a institut
přechodného bydliště byl zrušen. O jeho zřízení se obce snaží prostřednictvím svazu měst a obcí.
Mgr. Šimon, MPA, vyjádřil názor, že navýšení počtu obyvatel s trvalým bydlištěm ve městě
Beroun by bylo velkým přínosem do rozpočtu města.
Mgr. Kůs se dotázal na poplatky od lidí, kteří mají trvalé bydliště na radnici.
RNDr. Chalupová uvedla, že za občany přihlášené na ohlašovně nedostává město žádné daňové
výnosy.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 25/2019
Zastupitelstvo města Beroun vydává Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích
v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro - 16, proti - 3, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato.

16)

Nakládání s majetkem města
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K projednání majetkových volných návrhů předala starostka RNDr. Chalupová slovo
místostarostovi Ing. Mišinovi.
1. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 354/6 a p.č. 367/2 v k.ú. Beroun
Ing. Mišina uvedl, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požádal město Beroun
o vyjádření, zda má zájem o převod pozemků p.č. 354/6 a p.č. 367/2 v k.ú. Beroun. Jedná se
o pozemky pod komunikací v lokalitě Beroun – Závodí „k veterině“. Pozemky lze převést
bezúplatně.
Ing Mišina otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 26/2019
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí 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, IČ: 69797111, se sídlem 128 00 Praha – Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42
do vlastnictví města Beroun.
Výsledek hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

2. Směna pozemku p.č. 30/4 v k.ú. Jarov u Berouna
Ing. Mišina informoval, že žadatelé požádali o směnu pozemků v ulici Na Pahorku, Jarov. Bylo
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zjištěno, že pozemek nabízený ke směně je částečně oplocený a na pozemku mají vybudovaný
vjezd. Směnou pozemku by mohlo dojít k zamezení přístupu k pozemku p.č. 93/4
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 27/2019
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí se směnou pozemku p.č. 30/4 v k.ú. Jarov u Berouna.
Výsledek hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

3. Prodej části pozemku p.č. 614/5 v k.ú. Beroun
Ing. Mišina informoval o žádosti o koupi pozemku v lokalitě Beroun – Závodí, U Ovčína.
Po dostavbě plotu bylo zjištěno, že plot se z části nachází na pozemku města. Vzhledem
k tomu, že město plánuje v těchto místech rozšíření cyklostezky, nedoporučila porada
k majetku schválit odprodej.
Na dotaz zastupitele Mgr. Šimona, MPA, odpověděl Ing. Mišina, že plot je nejen postaven
na pozemku města, ale i bez stavebního povolení, proto bude požadováno jej odstranit.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 28/2019
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 614/5 v k.ú. Beroun.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 2
Usnesení bylo přijato.

4. Fyzická likvidace majetku města
Ing. Mišina předal slovo předsedovi komise pro likvidaci majetku panu Pokornému.
Pan Pokorný uvedl, že Komise pro likvidaci majetku projednala návrhy na vyřazení majetku
na svých schůzích dne 23. 1. 2019 a dne 20. 3. 2019. Vyřazení zařízení IT z majetku města bylo
projednáno s vedoucím oddělení informatiky.
Na svém zasedání dne 20. 3. 2019 projednala komise žádost o likvidaci parkovacího systému
parkoviště P + R u nádraží ČD. Žádost byla projednána s ředitelem společnosti Parkování
Beroun i se zástupcem společnosti Green Center.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 29/2019
1) Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 23. 1. 2019 v pořizovacích cenách
nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 694.273,78 Kč,
zůstatková účetní hodnota je 0 Kč.
2) Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 20. 3. 2019 v pořizovacích cenách
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nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 1.052.084,43 Kč,
zůstatková účetní hodnota je 0 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

17) Zřízení Osadního výboru Zdejcina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová konstatovala, že městská část Zdejcina podala návrh na zřízení
Osadního výboru Zdejcina. Jeho zřízení přispěje k lepší komunikaci mezi občany této části města
a jeho orgány a ke zlepšení spolupráce při řešení konkrétních problémů. Osadní výbor je navržen
v počtu 7 členů. Všichni navržení písemně potvrdili, že se svou nominací souhlasí.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 30/2019
Zastupitelstvo města Beroun zřizuje Osadní výbor Zdejcina pro část města Beroun-Zdejcina,
s účinností od 24. 4. 2019 a určuje počet jeho členů na 7.
Zastupitelstvo města Beroun volí za členy Osadního výboru Zdejcina:
předsedou Bohumila Fenzela, bytem Československé armády 58, Beroun-Zdejcina,
místopředsedou Milana Špicara, bytem Lesní 61, Beroun-Zdejcina,
členem Jiřího Vysloužila, bytem Hudlická 41, Beroun-Zdejcina,
členem Kamila Douděru, bytem Lesní 23, Beroun-Zdejcina,
členem Milana Šoleho, bytem Stradonická 80, Beroun-Zdejcina,
členem Františka Herce, bytem Lesní 46, Beroun-Zdejcina,
členkou Martinu Vincencovou, bytem Lesní 33, Beroun-Zdejcina.
Výsledek hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

18) Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis č. 3/2019 ze zasedání finančního výboru konaného dne 10. dubna 2019
K zápisu finančního výboru RNDr. Chalupová uvedla, že o zasedání finančního výboru již bylo
diskutováno. Předseda finančního výboru neměl další připomínky.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nezapojil.
Usnesení č. 31/2019
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 3/2019 ze zasedání finančního výboru
konaného dne 10. dubna 2019.
Výsledek hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato.
Zápis č. 3/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 18. 3. 2019
Zápis č. 4/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 10. 4. 2019
RNDr. Chalupová požádala předsedu kontrolního výboru o další doplnění a otevřela diskuzi.
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Ing. Petr Veselý uvedl, že kontrolní výbor zahájil některé kontroly. Vzhledem k tomu, že žádná
z nich zatím nebyla ukončena, nejsou předkládány jejich výsledky.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nezapojil.
RNDr. Chalupová zahájila hlasování.
Usnesení č. 32/2019
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 3/2019 ze zasedání kontrolního výboru
konaného dne 18. 3. 2019.
Výsledek hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Usnesení č. 33/2019
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 4/2019 ze zasedání kontrolního výboru
konaného dne 10. 4. 2019.
Výsledek hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka dne 12. 4. 2019
RNDr. Chalupová k zápisu ze schůze Osadního výboru Zavadilka předložila současně informaci
o plnění požadavků ze zápisů ze zasedání Osadního výboru Zavadilka.
Ze zastupitelů se do diskuze nikdo nezapojil a RNDr. Chalupová požádala zástupkyni osadního
výboru Zavadilka paní Káchovou o stanovisko osadního výboru.
Paní Káchová neměla připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 34/2019
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka
ze dne 12. 4. 2019.
Výsledek hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

19) Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diskuze zastupitelů
Do diskuze se přihlásil Mgr. Šimon, MPA, s dotazem na možnost úpravy ulice Jiráskova, kde je
prašný povrch, který údajně obsahuje azbest.
RNDr. Chalupová uvedla, že se opravdu jedná o komunikaci s prašným povrchem a je známo,
že většina nezpevněných komunikacích ve městě Beroun se v určitém období zpevňovala odřezky
z Eternitky. Doplnila, že se o úpravě ulice uvažovalo, ale v ulici není kanalizace a vodovodní řád.
Jejich realizace je složitá z důvodu sesuvného území. V ulici by se mohlo uvažovat o neprašném
povrchu, např. z recyklátu.
Dále se Mgr. Šimon, MPA, dotázal na byty v ulici Na Klášteře a požádal o poskytnutí smluv
o prodeji nemovitosti včetně všech dodatků, aby zastupitelé měli veškeré podklady potřebné
k dalšímu rozhodování.
RNDr. Chalupová konstatovala, že město Beroun vzhledem k blížícímu se termínu prodeje činí
veškeré kroky k naplnění smlouvy.
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Mgr. Fraňová na další dotazy Mgr. Šimona, MPA, odpověděla, že je připravován podrobný
materiál na příští zasedání zastupitelstva města, protože uplynula lhůta dvaceti let, kdy by se měla
realizovat smlouva o smlouvě budoucí. Materiál bude obsahovat podrobný právní rozbor a návrh
dalšího postupu, včetně všech podkladů.
Mgr. Kůs poznamenal, že situace je složitá, uzavřené smlouvy jsou platné a právně čisté.
Zastupitelstvo bude nyní stát před problémem, zda prodej schválí.
Dále se do diskuze zastupitelů zapojil pan Pokorný. Uvedl, že se zúčastňuje některých jednání
pracovních skupin v Komunitním centu, kde je vysoce kladně hodnoceno komunitní plánování
ve městě Beroun a jeho výsledky. Dotázal se na stav přípravy projektu sociálního bydlení
v Komunitním centru.
RNDr. Chalupová vyjádřila svůj názor, že město Beroun o Komunitní centrum přišlo. Město Beroun
bylo jedno z mála měst, které mělo budovu, kde byly soustředěny všechny služby, a tato budova
se teď mění na školské zařízení. Podotkla, že soužití klientů Komunitního centra a dětí v mateřské
škole není do budoucna vhodné.
Ing. Mišina uvedl, že v budově se rozšiřuje prostor mateřské školy, probíhá výběr dodavatele.
Bude se rekonstruovat prostor, kde byl umístěn denní stacionář pro lidi bez domova, školka by
měla být zprovozněna v září 2019. V lokalitě u nádraží ČD se připravují prostory na přestěhování
denního stacionáře. Ve střešní nástavbě na budově Komunitního centra se má realizovat devět
sociálních bytů. Vzhledem ke skutečnému technickému stavu podlah a krovů střechy budou
náklady mnohem vyšší. Proto se uvažuje o pozastavení realizace.
Pan Pokorný se dále vyjádřil názor, že v současném zastupitelstvu města je averze vůči ženskému
hokeji. Navrhl uskutečnit schůzku Komise pro sport a sportovní dotace se zástupci klubu.
Zdůraznil, že ženský hokej má ve městě třicetiletou tradici, družstvo bylo průkopníkem ženského
hokeje v tehdejším Československu a velmi úspěšně reprezentovalo město Beroun.
RNDr. Chalupová zdůraznila, že averze vůči klubu neexistuje. Připomněla žádost o dotaci
sportovního klubu a uvedla skutečnost, že klub hrál pod názvem Ice ladies of Prague, což
s propagací města nemá nic společného.
Mgr. Tomčo souhlasil s panem Pokorným, že berounský ženský hokej byl na celostátní i světové
úrovni. Podotkl však, že v žádosti o dotaci, která byla projednána Komisí pro sport a sportovní
dotace i radou města, bylo uvedeno pro zvláštní reprezentaci města. Ale o městu Beroun nebyla
žádná zmínka, ani ve výsledcích ani v názvu, pod kterým družstvo startovalo. Tyto skutečnosti
se neslučují s podmínkami schválení dotace.
Mgr. Kůs ocenil práci a úspěchy sportovního klubu Berounské lvice. Podotkl však, že žádosti
o dotace byly podávány ve stavu, který byl v rozporu s platnými předpisy pro schvalování dotací,
a nebylo možno je schválit. Připomněl také, že několik schůzek s vedením klubu již proběhlo.
RNDr. Chalupová podotkla, že by bylo přínosnější pohovořit přímo se sportovkyněmi.
Dále se do diskuze zapojil Mgr. Zálom. Připomněl, že město Beroun provozuje portál Bezpečný
Beroun. Vyjádřil názor, že portál je ukázkou toho, jak nemá vypadat web z hlediska informačního
i z hlediska technického. Mgr. Zálom podotkl, že Komise pro prevenci kriminality se snaží
o úpravu, ale doporučil udělat web nový.
Mgr. Kůs popsal důvod a okolnosti vzniku webu. Web vznikl ve spolupráci města Beroun a Policie
ČR s použitím zkušeností z jiných měst. Je nutno prověřit a opravit chyby.
Ing. Petr Veselý se do diskuze zapojil s dotazem na nové pracovní místo referenta pro cestovní
ruch.
Mgr. Tomčo uvedl, že vznik nového pracovního místa souvisí s destinačním managementem, který
je v Berouně budován. Pracovník má za úkol přípravy, aby město mohlo žádat o finanční granty
a dotace.
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Ing. Chalupecký, tajemník úřadu, doplnil, že toto pracovní místo bylo schváleno v organizačním
řádu radou města.
Mgr. Kůs dále doplnil, že pracovník má na starosti agendu destinačního managementu a rozvoj
cestovního ruchu ve městě.

Ing. Martin Veselý se dotázal, zda se upraví způsob údržby zeleně v období sucha, a na to, jak chce
město Beroun nakládat s dešťovou vodou, zda se uvažuje o zřízení retenční nádrže apod.
RNDr. Chalupová uvedla, že úprava údržby zeleně je domluvena. Zdůraznila, že město Beroun
se musí postarat o revitalizaci svých vodních zdrojů pitné vody a o záchyt dešťových vod. Jedná se
o propracovaný systém.
Ing. Martin Veselý se dále dotázal, zda se je přehled o stromech, které uschly, případně
o plánované výsadbě.
Ing. Mišina uvedl, že za uschlé stromy bude náhradní výsadba. Další výsadbu nových stromů
projednával zastupitel Mgr. Voldán s pracovnicí odboru majetku a investic a vytipovali místa
pro cca 20 stromů. Zdůraznil, že výsadba musí být dobře naplánovaná, aby se za několik let
zbytečně nekácelo. Ke způsobu zadržování dešťové vody uvedl, že problémem u stávajících
objektů je kde retenční nádrž udělat.

Ing. Martin Veselý se dotázal na výsledky kontroly smlouvy se společností AVE.
Mgr. Tomčo uvedl, že se podařila dohoda v několika bodech tak, aby práce byly provedeny
dle smlouvy a ku prospěchu věci. Jednání byla časově náročná. Dodal, že ve smlouvě nejsou právní
chyby. Jednání mezi městem Beroun a společností AVE vedla k upřesnění jednotlivých činností
a míry jejich vykonávání.
RNDr. Chalupová uvedla, že pracovník města kontroluje skutečně odvedenou práci. Děláme vše
proto, aby spolupráce fungovala a město platilo jen skutečně odvedenou práci.
Ing. Mišina na dotaz zastupitelky MUDr. Táborské uvedl, že na každém odboru je zodpovědný
pracovník, dále má město spolupracovníka, který taktéž kontroluje skutečně vykonanou práci.
Pan Míka se dotázal na pasportizaci, která je dle jeho názoru ke kontrole odvedené práce nutná.
RNDr. Chalupová uvedla, že se na pasportizaci pracuje.
Ing. Mišina na další dotaz pana Míky upřesnil, že pasport je, ale byla zadána jeho aktualizace.
Pan Míka trval na tom, že chce vědět, kdo připravil smlouvu se společností AVE a kdo je za ní
zodpovědný.
RNDr. Chalupová upozornila, že smlouva je veřejně přístupná na webu města Beroun. Smlouva
byla řádně vysoutěžena. Zdůraznila, že zájmem města je, aby spolupráce fungovala, a ujistila pana
Míku, že město Beroun neproplatilo žádné faktury, které nebyly řádně zkontrolované.
Mgr. Kůs doplnil informace o vzniku smlouvy, její přípravě a projednávání. V době svého působení
na pozici starosty města spolu s místostarostou Ing. Mišinou dohlíželi na činnost AVE, přizvali
ke spolupráci bývalého ředitele společnosti Technické služby, který i v současné době s městem
dále spolupracuje. Zdůraznil důležitost kontroly faktur.
Mgr. Zálom se dotázal na kontroly provedení práce, i na jejich kvalitu (obzvlášť u péče o zeleň).
RNDr. Chalupová konstatovala, že kontrolu péče o zeleň provádí pracovnice, která má odborné
vzdělání.

S dalším dotazem vystoupil pan Machart, který se dotázal na Programové vyhlášení.
RNDr. Chalupová informovala, že Programové prohlášení bude předloženo zastupitelstvu města
na jeho červnovém jednání.
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Diskuze veřejnosti
RNDr. Chalupová vyzvala k diskuzi veřejnost.
Do diskuze se přihlásila paní Káchová, Osadní výbor Zavadilka. Uvedla, že byla pověřena některými
občany, aby přednesla jejich obavy z přestěhování denního stacionáře pro lidi bez domova
do lokality, která je využívána k odpočinku a sportovním aktivitám. Dotázala se, jak město bude
udržovat veřejný pořádek v této lokalitě.
RNDr. Chalupová zdůraznila, že v této lokalitě se zvýší pohyb městské policie. Město chce do této
lokality přivézt tzv. normální život, rozšířit sportoviště apod.
Mgr. Šimon, MPA, se v této souvislosti dotázal na počet strážníků městské policie.
RNDr. Chalupová uvedla, že v proběhlém výběrovém řízení byli vybráni dva noví pracovníci
s nástupem k 1. 5. 2019. Obsazení směn je zajištěno plnohodnotně.
Ing. Mišina na dotaz Mgr. Kůse upřesnil stěhování denního stacionáře. Dále uvedl, že lokalita byla
vybrána tak, aby byla pro bezdomovce v takové vzdálenosti, aby tam došli, a zároveň byli částečně
mimo obydlená místa.
Ing. Martin Veselý poznamenal, že odsunutím lidí bez domova na periferii města se zvyšuje jejich
sociální vyloučení. Mělo by mělo zvážit jejich začlenění do společnosti.
RNDr. Chalupová a Mgr. Tomčo konstatovali, že zařízení je budováno ve spolupráci s Charitou
Beroun, která má v této oblasti bohaté zkušenosti. Jsou schopni pracovat s klienty v širokém
měřítku.

20) Dotazy, připomínky a podněty
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diskuze veřejnosti
Z přítomné veřejnosti se do diskuze přihlásil pan Pos, bytem Beroun.
Pan Pos vystoupil s připomínkou o údržbě městské zeleně a stromů. Vyjádřil svůj názor, že některé
ze stromů, které byly vykáceny v lokalitě u hradeb Na Parkáně, bylo možno ošetřit a ne je vykácet.
Dále připomněl, že bylo vykáceno velké množství zeleně v Hlinkách při budování parkovacích míst.
Dotázal se, zda bude zeleň nahrazena novou výsadbou.
Ing. Mišina vyjádřil souhlas, že je lépe stromy ošetřovat než kácet. Zdůraznil, že na všechny
vykácené stromy byl udělán dendrologický výzkum. Na lokalitu Na Parkáně je připraven nový
projekt rekultivace parku. Ohledně parkovacích míst v Hlinkách poznamenal, že je nutné najít
kompromis tak, aby zeleně bylo zabráno co nejméně, a přesto byl parkovacích míst dostatek.
Uplatňuje se způsob změny podélných parkovacích míst na šikmá, čímž je umožněn minimální
zábor zeleně.
Pan Pos dále upozornil, že u bytového domu v ulici U Archivu, na jehož výstavbu město prodalo
i část pozemku se zelení, je praktikován prodej parkovacích stání cizím lidem za cenu 130 tis Kč.
Ing. Martin Veselý poznamenal, že v pracovní skupině revitalizace sídlišť řeší problémy parkovací
místa versus zeleň. K parkovacím místům v ulici U Archivu uvedl, že se jedná o legislativní
problém.
Ing. Mastná se dotázala na způsob prodeje parkovacího místa. Upozornila, že by parkovací místa
musela být rozdělena v katastru na jednotlivé pozemky. Bylo domluveno, že pan Pos předá
kontakt na prodejce Ing. Mastné.
RNDr. Chalupová požádala Ing. Mastnou, aby o výsledku podala zprávu radě města.
Do diskuze se dále přihlásil pan Láznička, Beroun, s dotazem, zda se bude vysazovat zeleň, v jakém
množství a kdo se o ni bude starat.
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RNDr. Chalupová odpověděla, že zeleň se určitě vysazovat bude, péči bude zajišťovat společnost
AVE.
Na dotaz zastupitele pana Míky odpověděla RNDr. Chalupová, že v loňském roce se vysadilo
cca 25 stromů. Pan Míka uvedl, že „jinde se stromy vysazují po tisících“.
Na invektivu pana Míky, že „mluví z cesty“, uvedla RNDr. Chalupová, že odpověděla podle
skutečnosti a nelhala.
RNDr. Chalupová poznamenala, že pro množství stromů, požadované panem Míkou, není prostor.
Připomněla činnost zastupitele Mgr. Voldána, který ve spolupráci s příslušnými odbory města
vytipoval místa vhodná k výsadbě stromů, a našel jich dvacet.
Pan Míka zdůvodňoval, že město Beroun má znečištěné prostředí. Uvedl, že v lokalitě Velkého
sídliště je množství prostor, kde by výsadba byla vhodná.
Ing. Martin Veselý poznamenal, že lokality na výsadbu se musí hledat i dále. Činnost pracovní
skupiny pro revitalizaci sídlišť bude významnou pomocí.
RNDr. Chalupová a Ing. Mišina připomněli, že vytipovávání míst je v začátku, výsadba musí
probíhat postupně.

21) Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová
- Poděkovala za konstruktivní přístup a za podněty.
- Po vyčerpání programu avizovala konání dalšího zastupitelstva 26. června 2019 .
- Zasedání zastupitelstva ukončila v 18.50 hodin.

RNDr. Soňa Chalupová
starostka města Beroun

Zapsala : Leona Pinkasová

V Berouně dne 3. 5. 2019

Diskuze byla zaznamenána stručnou formou.
S plným zněním diskuze se lze seznámit v archivu videopřenosů na webových stránkách města.

Ověřili :

MUDr. Kateřina Táborská

……………………………….

Mgr. Luboš Zálom

……………………………….
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