Č. 15

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 15. 12. 2021
konaného v kulturním domě Plzeňka

Přítomno:

při zahájení 17 zastupitelů města
v 16.40 hodin se dostavila Mgr. Holubová
dále přítomno 18 zastupitelů

Omluveni:

Ing. Burkert, pan Míka, pan Pokorný

1) Zahájení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání Zastupitelstva města (ZM) Beroun zahájila v 15.00 hodin a zasedání řídila starostka města
RNDr. Chalupová.
Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva
města a zákonem o obcích.
Dle prezenční listiny je přítomno 17 členů zastupitelstva z celkového počtu 21 zastupitelů,
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelka Mgr. Holubová avizovala pozdější příchod.
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:

Mgr. Eva Chlumská
Mgr. Ondřej Šimon, MPA

Jako sčitatelé z řad zaměstnanců města byli určeni:

Ing. Zdeňka Slivková
Hana Tučková
Bc. Kamil Choc

Zapisovatelkou byla určena:

Leona Pinkasová

Starostka města informovala, že o průběhu zasedání se pořizuje videozáznam.
Celý průběh zasedání zastupitelstva je přenášen on-line na internetových stránkách města a jeho
záznam je pak umístěn na internetových stránkách města k nahlédnutí.

2) Schválení programu zasedání zastupitelstva města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RNDr. Chalupová upozornila, že vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu nelze do navrženého
programu již přidat žádný bod. Materiály, které zastupitelé obdrželi na své jednací stoly
před zahájením zasedání, jsou Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 8/2021 a Zápis
ze zasedání OV Zavadilka konaného dne 1. 11. 2021. Zápisy navrhla projednat v bodu 18) programu.

1

Program zasedání zastupitelstva města schválený Radou města Beroun dne 24. 11. 2021:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)

Zahájení
Schválení programu zasedání zastupitelstva města
Informace o plnění usnesení ZM
Volba přísedících Okresního soudu v Berouně
Rozpočtové opatření města Beroun č. 2 na rok 2021
Návrh rozpočtu města Beroun na rok 2022
Vklad mimo základní kapitál do společnosti Berounská sportovní, a. s.
Vklad mimo základní kapitál do společnosti Berounská provozní s. r. o.
Vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu
"Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2022 a 2023"
Žádost o poskytnutí dotace na celoroční přípravu a organizaci Mezinárodního hudebního festivalu
Talichův Beroun 2022
Vyhodnocení žádostí o individuální dotace na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti ve městě Beroun
na rok 2022 nad 50 000,- Kč
Schválení projektu „POSEZ“ ve městě Beroun
Petice proti zdražení poplatku za svoz odpadu
Návrh zastupitele Mgr. Záloma na změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
Dodatek č. 1 Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury města Beroun
Nakládání s majetkem města
1. Prodej části pozemku p. č. 398 v k. ú. Zdejcina
2. Prodej pozemku p. č. st. 7982 v k. ú. Beroun (oddělen z p. č. 1192/38 a p. č. 1192/64)
3. Prodej pozemku p. č. st. 7977 v k. ú. Beroun
4. Prodej pozemku p. č. 1450/28 v k. ú. Beroun (oddělen z p. č. 1450/20)
5. Převzetí nemovitých věcí, dopravní a technické infrastruktury do majetku města Beroun
- Beroun - Závodí, lokalita "Na Cibulce 2" - Chrysberon a. s.
6. Převzetí nemovitých věcí, dopravní a technické infrastruktury do majetku města Beroun
- lokalita "Obytný soubor Na Homolce Beroun, část H3, bydlení a polyfunkční objekt"
- Homolka next s. r. o.
7. Uplatnění předkupního práva, výmaz předkupního práva
8. Návrh pozemkových úprav v k. ú. Stradonice u Nižboru
9. Odprodej majetku města, fyzická likvidace majetku u příspěvkové organizace a vyřazení
projektových dokumentací z evidence majetku města
Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
Různé
Dotazy, připomínky, podněty
Závěr

Starostka RNDr. Chalupová vyzvala k podání připomínek k návrhu programu zasedání zastupitelstva
města.
Mgr. Zálom navrhl body 13 a 14 předřadit před bod 6 Návrh rozpočtu města Beroun na rok 2022,
protože se týkají příjmových položek.
RNDr. Chalupová zahájila hlasování o protinávrhu Mgr. Záloma.
Hlasování: pro – 5, proti – 9, zdržel se – 3
Protinávrh nebyl přijat.
Předseda kontrolního výboru pan Machart k bodu 6 Návrh rozpočtu města Beroun na rok 2022
konstatoval, že kontrolní výbor na svém jednání 6. 12. 2021 zjistil, že návrh rozpočtu nebyl řádně
zveřejněn. Považuje za poctivé tuto skutečnost dát na vědomí.
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RNDr. Chalupová uvedla, že se jednalo o osobní chybu pracovnice úřadu. Pochybení bylo
konzultováno s Krajským úřadem i s finančním poradcem úřadu. Tato chyba nemá vliv na další
projednání rozpočtu. O této skutečnosti chtěla zastupitele informovat v úvodním slovu
k projednávání návrhu rozpočtu na rok 2022.
Bylo přistoupeno k hlasování o programu zasedání Zastupitelstva města Beroun.
Usnesení č. 73/2021
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení bylo přijato.

3)

Informace o plnění usnesení ZM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že zastupitelé obdrželi Informace o plnění úkolů vyplývajících
z usnesení zastupitelstva města.
Vyzvala zastupitele k připomínkám k předložené tabulce č. 3.
Mgr. Voldán se dotázal, na co se čeká při plnění usnesení č. 75/2020 Bezúplatný převod pozemků
z vlastnictví ČR – Správa železnic.
Ing. Mišina uvedl, že převody pozemků od Správy železnic musí projít schválením vládou.
Poznamenal, že nejdelší převod od této společnosti trval 17 let. Město se snaží proces urychlit, ale
moc to nejde.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se – 0
Starostka RNDr. Chalupová dále vyzvala k dotazům k plnění úkolů z minulého ZM.
Ing. Veselý uvedl, že s odpovědí na své otázky z minulého ZM je spokojen.

4)

Volba přísedících Okresního soudu v Berouně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro
volbu přísedících okresního soudu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a RNDr. Chalupová vyzvala k hlasování.
Usnesení č. 74/2021
Zastupitelstvo města Beroun volí paní Věru Musilovou, trvale bytem: Beroun, a paní Jiřinu
Merglovou, trvale bytem: Beroun, do funkce přísedících Okresního soudu v Berouně.
Výsledek hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
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5)

Rozpočtové opatření města Beroun č. 2 na rok 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že Rozpočtové opatření č. 2 bylo projednáno finančním
výborem.
Požádala místostarostu Mgr. Tomča o komentář.
Mgr. Tomčo uvedl, že finanční výbor souhlasí s Návrhem rozpočtového opatření města Beroun č. 2
na rok 2021 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Návrh rozpočtového opatření města
Beroun č. 2 na rok 2021 v předloženém znění.
Byla otevřena rozprava.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Voldán s dotazem na nárůst nákladů na rekonstrukci budovy mateřské
školy Vrchlického.
Tajemník úřadu Ing. Chalupecký upozornil, že se projednává rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021.
Rekonstrukce mateřské školy bude realizována v příštím roce. Dotaz se netýká projednávaného
bodu.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení po jménech.
Usnesení č. 75/2021
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 města Beroun pro rok 2021
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí Důvodovou zprávu Rozpočtového opatření č. 2 města
Beroun pro rok 2021 a přílohu Rozpisu Rozpočtového opatření č. 2 města Beroun pro rok 2021.
Výsledek hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0
Pro byli: Mgr. Dušan Tomčo, RNDr. Soňa Chalupová, Ing. Michal Mišina, Mgr. Luboš Zálom,
Mgr. Ivan Kůs, Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Olga Chocová, Radek Dolejš, MUDr. Klára Šillerová,
Mgr. Emil Šnaidauf, Mgr. Ondřej Šimon, MPA, Ing. Irena Mastná, Mgr. Adam Voldán, Markéta
Horáková, Ing. Martin Veselý, Kamil Machart, Ing. Vratislav Randa
Proti byli: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Jmenný seznam o hlasování je v příloze zápisu.

6)

Návrh rozpočtu města Beroun na rok 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová předala slovo místostarostovi Mgr. Tomčovi.
Mgr. Tomčo uvedl, že finanční výbor souhlasí s Návrhem rozpočtu města Beroun na rok 2022 a
doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočet města Beroun na rok 2022 v předloženém znění.
Starostka RNDr. Chalupová otevřela rozpravu a požádala místostarostu Ing. Mišinu, aby zodpověděl
dotaz zastupitele Mgr. Voldána na nárůst nákladů na rekonstrukci MŠ v ulici Vrchlického.
Ing. Mišina informoval, že původní záměr zahrnoval pouze úpravu budovy tak, aby splňovala
požadavky na kapacitu. V průběhu přípravy projektu se dělaly sondáže do konstrukce, zjišťoval se
stav instalací vody, topení a elektřiny. Na základě zjištění se rozhodlo o komplexní rekonstrukci
budovy včetně přístavby. Cena je vysoká, ale je to investice do budoucna. Připomněl, že je
připraven projekt nové šestitřídní školky Na Máchovně.
Mgr. Voldán vyjádřil názor, zda by nebylo zajímavější postavit novou školku na Závodí a stávající
školku zrekonstruovat až po tom, co bude nová školka hotová.
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RNDr. Chalupová poznamenala, že na Závodí není pozemek ve vlastnictví města, který by dovoloval
postavit novou školku. Tohle je nejrychlejší řešení situace.
Mgr. Voldán připomněl, že školka byla zavřená pro nábor nových dětí. Dotázal se na důvod, když
bylo jasné, že rekonstrukce nebude letos zahájena.
RNDr. Chalupová konstatovala, že ve školce je v současné době tolik dětí, kolik dovolují hygienické
předpisy.
Pan Machart se dotázal, zda se rekonstrukcí změní celková kapacita školky.
Ing. Mišina uvedl, že v budově budou tři plnohodnotné třídy. Nástavba se bude dělat v místě
nevyužívané terasy a bude realizována přístavba do zahrady.
Mgr. Zálom se vyjádřil, že je odpůrcem toho, aby se položka Sankční platby - pokuty rozpočtovala
v kladných číslech, protože to motivuje město k vybírání pokut, nikoliv občany k tomu, aby se
chovali v souladu se zákonem. Uvedl příklad chování městské policie, kdy si občanka stěžovala, že ji
pokutovala městská policie za stání před domem i přes to, že auto bylo označeno jako vozidlo pro
invalidní osobu. Jako další příklad uvedl parkování u pošty. Vyjádřil názor, že pokuta je jen jedním
z nástrojů městské policie, mohli dát napomenutí, domluvu. Pokud je v rozpočtu položka Sankční
platby, je tlak na to, aby se položka rozpočtu naplnila. Vyjádřil názor, že by se zastupitelé měli
zamyslet nad tím položku zrušit, protože je nemorální.
RNDR. Chalupová uvedla, že informace o tomto případu se k ní dostala a nechala ji tedy prověřit.
Vyjádřila pochopení, ale doplnila, že událost proběhla poněkud jinak než bylo prezentováno.
Požádala o vystoupení velitele městské policie pana Scherbera.
Pan Scherber uvedl, že městská policie dostala oznámení, to znamená, že na to musí reagovat a
musí případ prověřit. Pokud na místě zjistí pochybení, jsou z moci úřední povinni to řešit. Vozidlo
nebylo označeno značkou pro invalidy, což doložil fotografiemi. Kolem vozidla se nikdo
nepohyboval. Kdyby paní přišla a vysvětlila situaci, samozřejmě by byly zohledněny polehčující
okolnosti tak, jak to vyžaduje správní řád.
Pan Scherber poznamenal, že lidé často uvádějí, že dostali pokutu. Pravdou je, že dostali předvolání
pro nepřítomného pachatele. Následně se přestupek řeší dál. Dotázal se Mgr. Záloma, zda neví,
jestli paní uvedla na FB, jak bylo vyřešeno. Pokud přišla na služebnu a sdělila veškeré informace,
které uvedla na FB, kolegové věc zvážili a řešili ji pouze domluvou. Každý přestupek se řeší
individuálně.
Pan Scherber dále konstatoval, že na parkovišti u pošty je velký pohyb vozidel. Kontroly se zde
provádějí na základě žádostí, že občané Berouna přijedou k poště a nemají kde zaparkovat. Z tohoto
důvodu jsou tam časté kontroly.
Mgr. Kůs připomněl, že projednáváme závažný dokument, a to je rozpočet. Požádal, aby se velitel
městské policie vyjádřil k tomu, zda se někdy cítil nucen plnit položku rozpočtu a vybíral pokuty, a
zda mu bylo někdy vytýkáno, že položku nenaplnil.
Pan Scherber uvedl, že po celou dobu, co je ve funkci velitele MP, nikdo neřešil, kolik pokut vybrali.
Mgr. Voldán se dotázal na harmonogram provádění nejvýznamnějších investičních akcí.
Ing. Mišina zmínil největší investiční akce, a to rekonstrukce budovy školky na Závodí a úprava
prostranství před Hvězdou. Na akci Hvězda probíhá výběrové řízení na dodavatele, zahájení stavby
se plánuje na jaro. Zatím je vykácena část křovin. Harmonogram prací je nastaven tak, že nejzazší
termín dokončení sadových úprav je jaro 2023. Město má možnost získání dotace na významnou
částku.
RNDr. Chalupová připomněla, že výsadbu zeleně je třeba provést ve vhodném vegetačním období.
Dále se Mgr. Voldán dotázal na investiční akci kanalizace Zavadilka.
Ing. Mišina konstatoval, že se jedná o 1. etapu kanalizace. Na tuto investiční akci máme dotaci.
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Mgr. Voldán se dotázal na položku Projektová dokumentace na opravu letního kina, WC a rozvody
elektro za 1,5 mil Kč.
Ing. Mišina konstatoval, že většina prostředků je určena na projektovou dokumentaci. V současné
době je třeba zrekonstruovat elektroinstalaci a WC, další opravy budou následovat. Začali jsme
spolupracovat s ateliérem studentů vysoké školy kolem pana architekta Hradečného.
Mgr. Tomčo doplnil, že letní kino je z hlediska kapacity naše největší scéna v rámci města. Je
důležitá její rekonstrukce a částečné zastřešení, protože umožní rozšířit sezónu a více využít
kapacitu kina.
Mgr. Voldán se dotázal, zda opravou mostu přes Kačák je myšlen most směrem do Hostima.
RNDr. Chalupová odpověděla, že ano.
Mgr. Voldán se dotázal na nápad mostu přes Berounku v lokalitě v Kozle.
RNDr. Chalupová odpověděla, že na ten zatím nejsou finance. Mohly by se zapojit i jiné obce.
Mgr. Voldán se k rekonstrukci letního kina ještě dotázal, zda se tam budou pořádat koncerty a
festivaly.
RNDr. Chalupová zdůraznila, že programová náplň musí vyhovovat místu, kde se objekt nachází.
Pan Dolejš se dotázal na rekonstrukci Plzeňské ulice, zda nebude komplikovat dopravní situaci
v souvislosti s úpravami ulic na Sídlišti a rekonstrukcí prostranství před Hvězdou.
Ing. Mišina vyjádřil názor, že by to nemělo mít souvislost. Práce na Plzeňské ulici bude provádět
Strabag. Práce započnou v příštím roce v Králově Dvoře. Práce v katastru Berouna započnou až
koncem roku 2022, spíše v roce 2023. Ještě není znám přesný harmonogram prací.
Mgr. Voldán se dotázal na stav výběrového řízení na kanalizaci na Zavadilce.
Ing. Mišina konstatoval, že dodavatel musí být vybrán do konce února 2022. Na výběrovém řízení se
pracuje.
Mgr. Zálom se dotázal na položku– 61/21 – vodovod Zdejcina a Hostim, kolik prostředků se počítá
na Hostim a zda je v rozpočtu zahrnuto finální řešení.
RNDr. Chalupová konstatovala, že v Hostimě je udělán vrt v místě, které doporučoval HG posudek
Stavební geologie a s nímž souhlasili i představitelé OV Hostím. Vrt nemá ani zdaleka potřebnou
vydatnost. Zítra se zahajují práce na geofyzikálním průzkumu, zda je v této lokalitě nějaká další
možnost dalšího vrtu. Současně se pracuje na možnosti propojení vodovodu ze Sv. Jana pod Skalou
do Hostima a současně vybudování kanalizace s čističkou. Pracuje se na studii proveditelnosti. Toto
je zapracováno ještě v letošním rozpočtu.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení po jménech.
Usnesení č. 76/2021
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje Rozpočet města Beroun pro rok 2022.Zastupitelstvo města
Beroun bere na vědomí Důvodovou zprávu k rozpočtu města Beroun pro rok 2022 a přílohu
Rozpisu rozpočtu města Beroun pro rok 2022.
Výsledek hlasování: pro – 14, proti - 0, zdržel se - 3
Pro byli: Mgr. Dušan Tomčo, RNDr. Soňa Chalupová, Ing. Michal Mišina, Mgr. Luboš Zálom,
Mgr. Ivan Kůs, Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Olga Chocová, Radek Dolejš, MUDr. Klára Šillerová,
Mgr. Emil Šnaidauf, Mgr. Ondřej Šimon MPA, Ing. Irena Mastná, Markéta Horáková,
Ing. Vratislav Randa
Proti byli: nikdo
Zdrželi se: Mgr. Adam Voldán, Ing. Martin Veselý, Kamil Machart
Usnesení bylo přijato.
Jmenný seznam o hlasování je v příloze zápisu.
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7)

Vklad mimo základní kapitál do společnosti Berounská sportovní, a. s.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že se jedná o vklad mimo základní kapitál do společností města
Beroun.
Starostka RNDr. Chalupová otevřela rozpravu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil bylo přistoupeno ke hlasování o předloženém návrhu.
Usnesení č. 77/2021
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí, aby byl finanční příspěvek pro Berounskou sportovní, a. s.
na rok 2022 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo základní kapitál
Berounská sportovní, a. s., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu města Beroun.
Výsledek hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 2
Usnesení bylo přijato.

8)

Vklad mimo základní kapitál do společnosti Berounská provozní s. r. o.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že se jedná o vklad mimo základní kapitál do společnosti
Berounská provozní s. r. o. zřízenou městem Beroun.
Starostka RNDr. Chalupová otevřela rozpravu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno ke hlasování o předloženém návrhu.
Usnesení č. 78/2021
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí, aby byl vklad mimo základní kapitál pro Berounská provozní
s. r. o. na rok 2022 poskytnut formou vkladu do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo
základní kapitál Berounská provozní s. r. o., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu města
Beroun.
Výsledek hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 2
Usnesení bylo přijato.

9)

Vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu
"Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2022 a 2023"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová kvitovala podrobné zpracování materiálu. Návrh projednala Komise
pro kulturu a kulturní dotace a rada města. Doporučila zastupitelstvu města jej schválit.
Starostka RNDr. Chalupová otevřela rozpravu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno ke hlasování o předloženém návrhu.
Usnesení č. 79/2021
Zastupitelstvo města Beroun
I. souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v roce 2022
v celkové výši 1.542.207,- Kč, dle návrhu Komise pro kulturu a kulturní dotace
a Rady města Beroun, včetně uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace:
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1. Jungmannova základní škola Beroun, IČ: 70975019, se sídlem Plzeňská ulice č. p. 30, 266 01
Beroun 2, ve výši 20.000,- Kč na projekt „Jungmannka hledá Slavíčka, Vánoční koncert“
2. Smíšený pěvecký sbor Slavoš Beroun z. s., IČ: 47513250, se sídlem Na Parkáně 1493,
Beroun-Město, 266 01 Beroun, ve výši 62.100,- Kč na projekt „Koncertní činnost v roce
2022“
3. Stranou, z. s., IČ: 27009629, se sídlem Krameriova 5/674, 266 00 Beroun,
ve výši 66.000,- Kč na projekt „Stranou – evropští básníci naživo“
4. Rodinné centrum Slunečnice, z. ú., IČ: 26615509, se sídlem Bezručova 928,
266 00 Beroun, ve výši 98 500,- Kč na projekt „Kulturní pořady pro nejmenší“
5. Základní umělecká škola Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77, IČ: 70845921,
se sídlem Husovo nám. 77/5, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, ve výši 61 000,- Kč
na projekt „Staří mladí hudbou hladí. Mladí staří všem se daří“
6. Ing. Hana Marešová., IČ: 71869018, se sídlem Vorlova 435, 266 00 Beroun,
ve výši 43 000,- Kč na projekt „Letní kulturní akce před Barrande“
7. Čímtačára, z. s., IČ: 09623108, se sídlem Lidická 669/53, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun,
ve výši 52 000,- Kč na projekt „Online výtvarná soutěžní přehlídka 2. ročník“
8. Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace, IČ: 71294643, se sídlem
U Stadionu 787, 266 01 Beroun, ve výši 21 500,- Kč na projekt „Masopust“
a ve výši 17 600,- Kč na projekt Dětská Porta“
9. Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, z. ú., IČ: 06149260,
se sídlem Hradecká 2355/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3, ve výši 23 400,- Kč
na projekt „MUSIC FOR SENIORS“
10. Vladimír Mužík, bytem Beroun, ve výši 55. 700,- Kč na projekt „Berounská dechová hudba
Vladimíra Mužíka“
11. Lomikámen, z. ú., IČ: 26541831, se sídlem U Kasáren 192, 266 00 Beroun,
ve výši 150 000,- Kč na projekt „Kultura v Jiné kávě 2022-2023“
12. Marie Holečková., IČ: 16963067, se sídlem Máchova 789, 266 00 Beroun,
ve výši 68.000,- Kč na projekt „Beroun na křižovatce cest - publikace“
13. Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, IČ: 00065293, se sídlem Husovo nám. 87,
Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, ve výši 28.707,- Kč na projekt „Setkávání v muzeu 2022 –
přednáškový cyklus“, a ve výši 42.900,- Kč na projekt „17. muzejní noc na téma Český kras“,
a ve výši 53.600,- „Edice pamětí Matěje Warouse“
14. Ing. Vojtěch Karpíšek, bytem Beroun 2, ve výši 46.900,- Kč na projekt „Cyklus besed Setkání
s autory, které máte rádi“
15. Mgr. Bohumila Vokáčová, bytem Beroun, ve výši 62 200,- Kč na projekt „Celoroční činnost
pěveckého sboru Bonbon“
16. Mgr. Miloš Kebrle, IČ: 13254537, se sídlem Nerudova 879, 266 01 Beroun,
ve výši 129 500,- Kč na projekt „Cyklus koncertů folk, rock a jazz“
17. Jan Berdych, IČ: 68205643, se sídlem Husovo nám. 39, Beroun 1, ve výši 75.000,- Kč
na projekt „Piknik – open air Berounský festival elektronické a alternativní hudby“
18. Charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun-Zavadilka,
266 01 Beroun, ve výši 19.800,- Kč na projekt „Benefiční ples Charity Beroun“
a ve výši 17 500,- Kč na projekt „Adventní koncert Charity Beroun“
19. Křesťanský klub Beroun, z. s., IČ: 47515121, se sídlem Seydlovo nám. 24/5, BerounCentrum, 266 01 Beroun, ve výši 8.700,- Kč na projekt „Kulturní a duchovní dědictví
Tatínkovo divadélko“, a ve výši 13.100,- Kč na projekt „Kulturní a duchovní dědictví Koncert
pro malé a velké děti“
20. Modrej Beroun z. s., IČ: 02309149, se sídlem Jungmannova 493/14, Beroun-Město,
266 01 Beroun, ve výši 150.000,- Kč na projekt „Klubové večery Modrýho Berouna 2022“, a
ve výši 107.500,- Kč na projekt „Hvězdy v modrým Berouně 2022“
21. Taneční Klub Romany Chvátalové s. r. o. IČ: 25635395, se sídlem Havlíčkova 7,
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266 00 Beroun, ve výši 48 000,- Kč na projekt „Velká cena města Berouna –
24. a 25. ročník“
II. souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v roce 2023
v celkové výši 362.500,- Kč, dle návrhu Komise pro kulturu a kulturní dotace
a Rady města Beroun, včetně uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace:
1. Stranou, z. s., IČ: 27009629, se sídlem Krameriova 5/674, 266 00 Beroun, ve výši 66.000,- Kč
na projekt „Stranou – evropští básníci naživo“
2. Rodinné centrum Slunečnice, z. ú., IČ: 26615509, se sídlem Bezručova 928, 266 00 Beroun,
ve výši 98 500,- Kč na projekt „Kulturní pořady pro nejmenší“
3. Lomikámen, z. ú., IČ: 26541831, se sídlem U Kasáren 192, 266 00 Beroun, ve výši
150 000,- Kč na projekt „Kultura v Jiné kávě 2022-2023“
4. Taneční Klub Romany Chvátalové s. r. o. IČ: 25635395, se sídlem Havlíčkova 7,
266 00 Beroun, ve výši 48 000,- Kč na projekt „Velká cena města Berouna – 24. a 25. ročník“
Výsledek hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

10) Žádost o poskytnutí dotace na celoroční přípravu a organizaci Mezinárodního hudebního festivalu
Talichův Beroun 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že každoročně schvalujeme poskytnutí dotace na pořádání
hudebního festivalu Talichův Beroun v roce 2022. Částka vyplývá ze schválených stanov a je
uvedena v rozpočtu města Beroun na rok 2022.
Starostka RNDr. Chalupová otevřela rozpravu.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Voldán. Poznamenal, že při projednávání stanov bylo řečeno, že po
dvou letech se částka dotace sníží, festival si najde své sponzory. Měl se navýšit počet koncertů,
naváže se spolupráce s Královým Dvorem a Hořovicemi. Vyjádřil názor, že je zklamaný, protože nic
z toho se nestalo. Dotázal se na důvod takové velkorysosti ze strany města.
RNDr. Chalupová konstatovala, že i přes velký dopad opatření souvisejících s covid-19 na kulturu
Talichův Beroun počet koncertů zvýšil a zvýšil i počet doprovodných akcí. Koncerty jsou velmi
kvalitní. Sponzory si Talichovo Berounsko udrželo a některé i získalo. Je pravda, že některé koncerty
se v loňském roce neuskutečnily kvůli covidu. Byly však připravené, a proto znamenaly finanční
zátěž.
Mgr. Kůs připomněl, že zastupitelstvo města schválilo dne 25. 9. 2019 vznik zapsaného ústavu
Talichovo Berounsko jako pořadatele mezinárodního festivalu. V licenční smlouvě je uvedeno, že
poskytovatel, tj. město Beroun, se zavazuje, že ze samostatné položky vytvořené v rozpočtu
poskytne dotaci na dva roky dopředu, a to minimálně 800 tis Kč na každý rok. Zdůraznil, že se
sponzory je nutné pracovat tak, aby byl rozpočet festivalu plněn. I přes problémy související s covid19 byly zajištěny dva koncerty v Nižboru na zámku.
Ředitelka ústavu paní Králová uvedla, že v letošním roce se uskutečnilo 12 koncertů a jeden open
air koncert ve spolupráci s městem Beroun. To je navýšení oproti 6 koncertům v předchozích letech.
Ohledně spolupráce s okolními městy probíhají jednání. Letos se podařila spolupráce s Nižborem,
příští rok je plánována spolupráce s Královým Dvorem a Hořovicemi. Festival funguje pod hlavičkou
zapsaného ústavu dva roky. Vloni bylo vše připraveno, uskutečnil se však jen open air koncert.
Následně byli nuceni díky nařízení vlády festival zrušit. I přesto, že náklady na přípravu festivalu byly
vynaloženy, nemalá část dotace byla městu vrácena. V letošním roce se uskutečnily všechny
koncerty. Vyjádřila radost, že i přes obtíže si Talichovo Berounsko našlo nové sponzory a udrželo si i
stávající. Bylo to velmi důležité. Získali dotace od Středočeského kraje a o další granty již požádali.
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Ing. Veselý upozornil na rozdíl, jakými finančními částkami město podporuje vážnou hudbu a jaké
částky kolik dává do akcí pro mladší ročníky. Vnímá nepoměr a navrhuje zohledňovat i kulturní akce
pro mladší ročníky, které si také zaslouží podporu.
Mgr. Tomčo podotkl, že to není zdaleka jediná podpora města kultuře, porovnává nesprávné
položky. Velká podpora města je zprostředkovávána i městským kulturním centrem.
Mgr. Kůs reagoval na názor Ing. Veselého. Příští rok se bude konat již 40. ročník festivalu Talichův
Beroun. Festival má svá specifika, není to o mladších a starších. Dramaturgie a doprovodné akce se
dělají tak, aby byly zajímavé i pro mladé lidi. Mezi návštěvníky roste počet mladých lidí.
Mgr. Tomčo připomněl, že open air koncert na Husově náměstí vysoce překonal předpokládanou
návštěvnost. Byl velmi vydařený a věkové složení posluchačů bylo velmi pestré, včetně dětí.
Ing. Veselý si je vědom, že máme MKC, které pokrývá jiné žánry. Ale nemůže pokrýt veškerý divácký
zájem. Kvitoval činnost MKC. Chtěl vyzdvihnout i jiné části kultury a podporovat je.
RNDr. Chalupová podotkla, že město Beroun podporuje i jiné oblasti kultury, podporuje i činnost
našich jiných organizací. Jako příklad uvedla zajímavé akce konané v městské knihovně. Upozornila
na návrat pořadatele p. Kebrle, který organizuje koncerty z jiné oblasti hudby. Vyzdvihla, že se daří
rozšiřovat záběr kultury a v Berouně je pestrá nabídka. Připomněla velkou podporu Letorostů.
MUDR. Šillerová velmi pochválila open air koncert Má vlast. Byl to jistě mimořádný zážitek pro
všechny.
Bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu.
Usnesení č. 80/2021
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Beroun se subjektem Talichovo Berounsko, z. ú., IČ: 08751200, se sídlem
Holandská 118, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, na celoroční přípravu a organizaci Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův Beroun, s termínem realizace 1. 1.- 31. 12. 2022, a poskytnutím
dotace ve výši 850.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro – 12, proti – 2, zdržel se – 3
Usnesení bylo přijato.

11) Vyhodnocení žádostí o individuální dotace na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti ve městě Beroun
na rok 2022 nad 50 000,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že předložený materiál se týká použití dotací v oblasti služeb
v sociálně – zdravotní oblasti. Předložený materiál byl zpracován Komisí zdravotnictví a sociálních
věcí a projednán radou města, která doporučila zastupitelstvu města návrh přijmout.
Starostka RNDr. Chalupová otevřela rozpravu.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Voldán. Porovnal výši částek na podporu kultury a na podporu sociální
oblasti. Dle jeho výpočtu je sociální oblast podporována zhruba jednou třetinou částky na kulturu.
Vyjádřil názor, že sociální služby jsou potřebnější.
Mgr. Šimon, MPA, vysvětlil, že v sociálních službách se jedná většinou o vícezdrojové financování.
RNDr. Chalupová připomněla, že na město Beroun se spoléhají i okolní obce, zajišťujeme širokou
nabídku služeb. Financování v oblasti sociální a v oblasti kultury je velmi rozdílné.
Mgr. Tomčo doplnil, že pestrost návrhů je dána mimo jiné i tím, že podpora města je jakýmsi
ukazatelem, aby další podporu získali třeba i od krajských úřadů.
Mgr. Voldán poukázal na malý nebo žádný komentář v žádostech o dotace. Při hodnocení návrhů na
kulturní dotace je podrobný komentář, který zde postrádá. Navrhl, zda by při příštím projednávání
dotací bylo možno uvést hodnocení komise.
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RNDr. Chalupová uvedla, že komise jednotlivé návrhy důkladně projednává a má podrobné
informace.
Ing. Mastná připomněla, že k žádosti o dotace do kultury, sportu i do sociální oblasti vyhodnocují
komise složené z odborníků. Věří tomu, že hodnotí objektivně, proto máme odborné komise, které
podklady podrobně zpracovávají.
Mgr. Voldán konstatoval, že zastupitelé jsou ti, kteří svým hlasem za to přijímají zodpovědnost.
Pokud o tom má hlasovat, chce tomu rozumět.
Bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu.
Usnesení č. 81/2021
I. Zastupitelstvo města Beroun schvaluje poskytnutí dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti
z rozpočtu města Beroun na rok 2022 pro žadatele o dotaci nad 50 000 Kč v jednotlivém případě:
1. Camino San José, z. s. se sídlem Politických vězňů 185, 266 01 Beroun, IČ: 07809395,
ve výši 60 000,-Kč na činnost Provoz, udržení a rozšíření činnosti občansko-sociální poradny v
Berouně v roce 2022
2. Camino San José, z. s., se sídlem Politických vězňů 185, 266 01 Beroun, IČ: 07809395,
ve výši 50 000,- Kč na činnost Rozšíření činnosti v oblasti oddlužování ve smyslu § 418d
Insolvenčního zákona
3. Člověk v tísni, o. p. s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, ve výši 50 000,Kč na činnost Dluhové a insolvenční poradenství
4. Člověk v tísni, o. p. s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, ve výši 60 000,Kč na činnost Školu zvládneš! Aneb učení s úsměvem
5. Domov seniorů TGM, příspěvková organizace, se sídlem Pod Studánkou 1884, Beroun
- Město, 266 01 Beroun, IČ: 72541121, ve výši 100 000,-Kč na činnost Provozní a aktivizační
činnost DS TGM
6. Dobromysl, z. ú., se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun, IČ: 24198412, ve výši
90 000,-Kč na činnost Denní stacionář pro osoby s mentálním nebo kombinovaným
postižením
7. Dobromysl, z. ú., se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun, IČ: 24198412, ve výši
80 000,-Kč na činnost Osobní asistence pro osoby s mentálním nebo kombinovaným
postižením
8. Dobromysl, z. ú., se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun, IČ: 24198412, ve výši
30 000,-Kč na činnost Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním nebo
kombinovaným postižením
9. Dobromysl, z. ú., se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun, IČ: 24198412, ve výši
40 000,-Kč na činnost Svoz bezbariérovým automobilem pro osoby s mentálním nebo
kombinovaným postižením
10. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 01 Beroun, IČ: 47514329, ve výši 200 000,-Kč
na činnost Azylový dům sv. Jakuba pro muže
11. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 01 Beroun, IČ: 47514329, ve výši
40 000,-Kč na činnost Denní centrum pro osoby bez přístřeší
12. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 01 Beroun, IČ: 47514329, ve výši
80 000,-Kč na činnost Denní stacionář
13. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 01 Beroun, IČ: 47514329, ve výši
40 000,-Kč na činnost Domov se zvláštním režimem
14. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 01 Beroun, IČ: 47514329, ve výši 150 000,-Kč
na činnost Noclehárna
15. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 01 Beroun, IČ: 47514329, ve výši
90 000,-Kč na činnost Pečovatelská služba
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16. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 01 Beroun, IČ: 47514329, ve výši
60 000,-Kč na činnost Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ve výši 40 000,-Kč
na činnost Terénní program pro osoby bez přístřeší
17. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 01 Beroun, IČ: 47514329,
18. Klubíčko Beroun, z. ú., se sídlem Květnová 109, 267 11 Vráž, IČ: 24151262, ve výši 15 000,-Kč
na činnost Odlehčovací služby pro občany ORP
19. Klubíčko Beroun, z. ú., se sídlem Květnová 109, 267 11 Vráž, IČ: 24151262, ve výši 20 000,-Kč
na činnost Osobní asistence pro občany ORP Beroun
20. Klubíčko Beroun, z. ú., se sídlem Květnová 109, 267 11 Vráž, IČ: 24151262, ve výši 30 000,-Kč
na činnost SAS/Asistovaná doprava pro seniory a OZP z ORP Beroun
21. Klubíčko Beroun, z. ú., se sídlem Květnová 109, 267 11 Vráž, IČ: 24151262, ve výši 10 000,-Kč
na činnost Týdenní stacionář pro občany ORP
22. Lomikámen, z. ú., se sídlem U Kasáren 192, 266 01 Beroun, IČ: 26541831, ve výši 360 000,-Kč
na činnost "Re -start" služba "sociální rehabilitace"
23. Lomikámen, z. ú., se sídlem U Kasáren 192, 266 01 Beroun, IČ: 26541831, ve výši 150 000,-Kč
na činnost "Byd-Lo" služba "chráněné bydlení"
24. Magdaléna, o. p. s., se sídlem Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 25617401,
ve výši 40 000,-Kč na činnost Terénní program Magdaléna Berounsko
25. Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun, se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun,
IČ: 00425737, ve výši 300 000,-Kč na činnost Azylový dům a dům na půl cesty Berounka
26. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s., se sídlem U Kanálky 1559/5, 120 00
Praha 2, IČ: 70100691, ve výši 20 000,-Kč na činnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
27. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s., se sídlem U Kanálky 1559/5, 120 00
Praha 2, IČ: 70100691, ve výši 15 000,-Kč na činnost Terénní programy
28. Pro zdraví 21 z. ú., se sídlem Havlíčkova 8, 266 01 Beroun – Město, IČ: 22844660, ve výši
25 000,-Kč na činnost SAS v MTDZ-P
29. REMEDIUM Praha o. p. s., se sídlem Křišťanova 15/1698, 130 00 Praha 3, IČ: 68403186,
ve výši 20 000,-Kč na činnost Občanská poradna REMEDIUM - Kontaktní místo Beroun
30. Sociální podnik Klubák, z. ú., se sídlem Květnová 80, 267 11 Vráž, IČ: 04867271, ve výši
170 000,-Kč na činnost Asistovaná doprava pro občany ORP Beroun
31. VČELKA sociální služby o. p. s., se sídlem Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun, IČ: 24732915, ve
výši 60 000,-Kč na činnost Osobní asistence
32. VČELKA sociální služby o. p. s., se sídlem Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun, IČ: 24732915, ve
výši 30 000,-Kč na činnost Pečovatelská služba
33. VČELKA sociální služby o. p. s., se sídlem Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun, IČ: 24732915, ve
výši 15 000,-Kč na činnost Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
34. Magdaléna, o. p. s., se sídlem Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 25617401,
ve výši 90 000,-Kč na činnost Adiktologická ambulance Magdaléna Beroun
II. Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací
s jednotlivými žadateli. U smluv s poskytovateli registrovaných sociálních služeb, kteří mají
uzavřenou "Smlouvu o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu se
Středočeským krajem, nebo "Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti
sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální
působností", souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy formou přistoupení k této smlouvě
se Středočeským krajem nebo k pověření MPSV.
Výsledek hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
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--------------------------------------V 16.32 hodin starostka RNDr. Chalupová vyhlásila přestávku.
-------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová v 16.50 hodin zahájila 2. část zasedání zastupitelstva.
--------------------------Mgr. Holubová se dostavila do zasedání zastupitelstva města v 16.40 hodin.
Dále přítomno 18 členů zastupitelstva.
---------------------------

12) Schválení projektu „POSEZ“ ve městě Beroun
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že se jedná o projekt směrovaný pro seniory, ale nejen pro ně,
vítán je každý. Projekt připravuje Středočeský kraj a jejich vizí je, aby kontaktní místo bylo v každém
větším městě. Město se na financování projektu podílí poskytnutím prostoru pro provoz činnosti.
Poskytují právní poradnu, aktivizační služby apod. O tuto službu je zájem.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 82/2021
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí
- s realizací projektu POSEZ - kontaktního místa pro seniory a zdravotně postižené,
- s podáním žádosti o individuální dotaci od Středočeského kraje na realizaci projektu POSEZ pomoc seniorům a zdravotně postiženým a realizaci kontaktního místa ve městě Beroun,
- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na financování nákladů spojených
s provozem POSEZ - kontaktního místa pro seniory a zdravotně postižené.
Výsledek hlasování: pro – 17, proti – 1, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.

13) Petice proti zdražení poplatku za svoz odpadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že od 1. 1. 2021 platí nový zákon o odpadech. Na základě toho
zastupitelstvo města 23. 6. 2021 schválilo vyhlášku, kterou byl navýšen poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství. RNDr. Chalupová zdůraznila, že je to poplatek za celý systém, kam patří
vyvážení, recyklace, třídění apod. Zvýšení poplatku je platné od 1. 1. 2022. Současná sazba 700 Kč
platí od roku 2013. Od té doby se několikrát navýšily náklady na svoz a likvidaci odpadu a výrazně
vzrostlo i jeho množství. V současné době náklady na likvidaci odpadu za jednoho občana činí 1 700
Kč. Takže letos na každého občana doplácí město 1 000 Kč ročně z peněz daňových poplatníků,
které by mohly být využity jinak. Rozhodnutí, zda vybírat či nevybírat za odpady, je politické
rozhodnutí. Musíme se rozhodnout, jestli chceme za naše občany financovat odpady, ale v tom
případě nebudeme moci financovat např. školy, školky, parky apod. Navíc občané mohou množství
odpadu ovlivnit. Rada města prodiskutovala předloženou petici a došla k názoru, že petice
nepřinesla žádné důvody ke změně vyhlášky č. 3/2021.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Zálom. K petici uvedl, že ji podepsalo 850 lidí. Zdůraznil demokratickou
sílu petentů a porovnal jejich počet např. s občany hlasujícími pro jednotlivé návrhy participativního
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rozpočet nebo s volebními výsledky v komunálních volbách. Vyzval k zamyšlení, proč je nutné tuto
demokratickou sílu 850 lidí bagatelizovat.
RNDr. Chalupová poděkovala Mgr. Zálomovi za jeho názor. Uvedla, že v této republice je nepřímá
zastupitelská demokracie. Zastupitelé jsou zástupci svých voličů, kteří jim dali důvěru a každý
zastupitel hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, se svými zkušenostmi a vědomostmi.
Ing. Mastná reagovala na poznámku „bagatelizace“. Zdůraznila, že rada města se peticí podrobně
zabývala. Nezabývali se formálními nedostatky petice, ale diskutovali argumenty, že náklady na
systém odpadového hospodářství narůstají. Nikdo v radě města petici nezlehčoval. Rada města i
zastupitelstvo se snaží rovnoměrně rozdělovat investice města tak, aby byla uspokojena co největší
část občanů.
Mgr. Zálom se vyjádřil, že je zastáncem zastupitelské demokracie. Zároveň však připomněl, že
veřejnost má právo projevit nesouhlas např. formou petice či demonstrace. Vyjádřil názor, že petice
by měly být vnímány jako zpětná vazba pro vedení města a od jeho obyvatel.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 83/2021
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí petici označenou jako "Petice proti zdražení poplatku
za svoz odpadu!" a konstatuje, že neshledává důvod pro zrušení schváleného navýšení platby za
odpad od roku 2022 formou místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství podle
obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

14) Návrh zastupitele Mgr. Záloma na změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že se jedná o návrh zastupitele Mgr. Záloma, kterým se má vrátit
výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na 700 Kč. Již v předchozím bodě
zasedání vysvětlila důvody proč je to pro město ekonomicky nevýhodné a jaká je politika rady
města. Připomněla, že zastupitelstvo města změnu vyhlášky odsouhlasilo.
Starostka RNDr. Chalupová otevřela rozpravu.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Zálom.
Mgr. Zálom uvedl, že chce mít vědomí, že udělal vše, co mohl. Konstatoval, že jeho názor na tuto
problematiku je z hlediska ideologie a z hlediska politické filozofie jiný. Vyjádřil názor, že občané
si za tuto základní veřejnou službu již několikrát zaplatili ve svých daních. Porovnal ceny v jiných
srovnatelných městech s městem Beroun.
RNDr. Chalupová podotkla, že není zřejmé, co občané v ostatních městech za své peníze dostávají
za služby. V Berouně mají občané komplexní systém odpadového hospodářství.
Mgr. Zálom zdůraznil, že by nás mělo zajímat, jak jsou občané spokojeni. Pokud se služby opravdu
zlepší, bude to přijato lépe. Každé město hospodaří s penězi občanů, mělo by se podívat na svůj
rozpočet a hledat zdroje v něm. Náklady se zvedají všude, občané to pocítí na svých rodinných
rozpočtech a ještě jim zhoršíme situaci zvýšením poplatku.
RNDr. Chalupová připomněla, že obec musí dle zákona zajišťovat i další srovnatelné veřejné služby,
jako je např. předškolní a školní vzdělávání dětí. Jak budou občané vnímat to, že sice nezaplatí
poplatek za svoz odpadů , který pro 4-člennou rodinu činí 4 000 Kč za rok, ale budou pro své děti
platit „školné” za MŠ 6 až 15 tisíc měsíčně?
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Starostka ukončila diskuzi a vyzvala k hlasování o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Beroun vydává obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství v předloženém znění, která nahrazuje vyhlášku schválenou
zastupitelstvem dne 23. června 2021.
Výsledek hlasování: pro – 1, proti – 13, zdržel se – 4
Návrh nebyl přijat. Usnesení nevzniklo.

15) Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že změna se týká vyhlášky z roku 2010, ve které se stanovení
druhu pevné složky vodného a stočného stanoví podle kapacity vodoměru. Při současné technické
vyspělosti vodoměrů by to mohlo znamenat znevýhodnění pro malé odběratele. Nově je definován
článek 4 vyhlášky, kde se stanovení druhu pevné složky mění z kapacity vodoměru na množství
odebrané vody.
Starostka RNDr. Chalupová otevřela rozpravu.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Voldán. Dotázal se na způsob výpočtu. Kvitoval přítomnost Ing. Paula,
ředitele Vodovodů a Kanalizací, a dotázal se na vysvětlení.
RNDr. Chalupová předala slovo Ing. Paulovi, řediteli Vodovodů a kanalizací.
Ing. Paul uvedl, že předmětem změny je, jak se kategorie budou konstruovat. Zda se použije
velikost vodoměru nebo velikost spotřeby. Kategorie budou nově nastaveny podle skutečného
odběru vody. V nejnižší kategorii tak nebudou velcí odběratelé. U větších odběratelů budou
vodoměry vyhovující větší spotřebě.
Mgr. Voldán se dotázal, kde lze dohledat, do jaké kategorie odběratel patří.
Ing. Paul konstatoval, že na webových stránkách VaK je kalkulačka. Zdůraznil, že nový způsob
stanovení kategorií je férovější.
Bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu.
Usnesení č. 84/2021
Zastupitelstvo města Beroun vydává obecně závaznou vyhlášku města Beroun, kterou se mění
obecně závazná vyhláška města Beroun č. 2/2010 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové
formě, v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

16) Dodatek č. 1 Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury města Beroun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová připomněla, že zastupitelstvo města schválilo dne 22. 9. 2021 Zásady
pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury města Beroun. Při jednání s investory
vyplynula potřeba o přesnější definici pro výpočet hrubé podlažní plochy.
Starostka RNDr. Chalupová předala slovo Ing. Mastné.
Ing. Mastná uvedla, že termín hrubá podlažní plocha není jasně definována žádnou normou. Je to
nástroj, který využívají některé obce v rámci územního plánování a používá ji realitní trh. Město ji
bude chtít vykazovat od investorů. V Zásadách je definice zjednodušena a dále v Postupu je
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stanoveno, co se započítává a co nikoliv. Je možné, že z další spolupráce s investory vyplynou ještě
další úpravy.
Starostka RNDr. Chalupová otevřela rozpravu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 85/2021
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje Dodatek č. 1 Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji
veřejné infrastruktury města Beroun, v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
V době hlasování byl jeden zastupitel nepřítomen.

17) Nakládání s majetkem města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová předala slovo místostarostovi Ing. Mišinovi.
1. Prodej části pozemku p. č. 398 v k. ú. Zdejcina
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o pozemek, který byl dlouhodobě pronajat. Noví
majitelé sousedního pozemku chtěli pozemek p. č. 398 koupit. Vzhledem ke ztíženým
přístupovým podmínkám byl Poradou k majetku doporučen pronájem tohoto pozemku.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 86/2021
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 398 v k. ú. Zdejcina.
Výsledek hlasování: pro – 18 proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
2. Prodej pozemku p. č. st. 7982 v k. ú. Beroun (oddělen z p. č. 1192/38 a p. č. 1192/64)
Místostarosta Ing. Mišina informoval o žádosti Bytového družstva Beroun Poštovka o majetkové
narovnání pozemku. Na pozemku byl vybudován výtah. Před jeho zřízením byl zpracován
geometrický plán, na jehož základě vznikl nový pozemek o výměře 12 m2. Ten však nebyl zapsán
do katastru nemovitostí. Tato nesrovnalost byla zjištěna až nyní a bytové družstvo požádalo o
majetkové narovnání pozemků. Žádost projednala Porada k majetku i rada města a doporučily
souhlasit s prodejem pozemku.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 87/2021
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku
p. č. st. 7982 v k. ú. Beroun, který vznikl na základě geometrického plánu č. 6833-204/2021
ze dne 22. 7. 2021 (stavba domu č. p. 1530 na pozemku není předmětem prodeje) mezi městem
Beroun jako prodávajícím a Bytovým družstvem Beroun Poštovka, IČ: 25781553, se sídlem
Beroun, S. K. Neumanna 1530, Beroun-Město, 266 01 Beroun, jako kupujícím, za celkovou kupní
cenu 25.540,- Kč a za náklady s prodejem spojenými.
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Výsledek hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení bylo přijato.
3. Prodej pozemku p. č. st. 7977 v k. ú. Beroun
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o prodej části pozemku p. č. 2261/7 v k. ú. Beroun.
Žadatelé si nechali zpracovat geometrický plán, aby mohli dát do souladu skutečný stav se
stavem zapsaným v katastru nemovitostí. Bylo zjištěno, že část garáže stojí na pozemku města.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Mgr. Voldán vyjádřil názor, že prodejní cena je velmi nízká. V případě prodeje pozemku, který je
tzv. připlocen, bychom měli prodávat za vyšší cenu.
RNDr. Chalupová vysvětlila, že v tomto případě se skutečný stav zjistil při digitalizaci. Vyjádřila
souhlas, že připlocené pozemky by se měly prodávat za vyšší ceny.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 88/2021
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku
p. č. st. 7977 v k. ú. Beroun (stavba garáže na pozemku není ve vlastnictví města Beroun)
mezi městem Beroun jako prodávajícím a manželi D. a Z. B., oba bytem Beroun-Město, jako
kupujícími, za celkovou kupní cenu 8.512,- Kč a za náklady s prodejem spojenými.
Výsledek hlasování: pro – 15 proti – 0, zdržel se – 3
Usnesení bylo přijato.

4. Prodej pozemku p. č. 1450/28 v k. ú. Beroun (oddělen z p. č. 1450/20)
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o prodej pozemku v blízkosti ulice Okružní. Pro
město je téměř nepřístupný. Bylo přistoupeno k nabídce na odprodej pozemku majitelům
sousedních pozemků. Byla doručena jedna nabídka na koupi tohoto pozemku.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Do diskuze se přihlásil pan Machart s dotazem na upřesnění pozemku.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 89/2021
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku
p. č. 1450/28 v k. ú. Beroun, který vznikl na základě geometrického plánu č. 6834-94/2021
ze dne 14. 9. 2021 (oddělen z p. č. 1450/20 v k. ú. Beroun) mezi městem Beroun jako
prodávajícím a manželi J. a H. S., oba bytem Beroun-Město, jako kupujícími, za celkovou kupní
cenu 122.880,- Kč a za náklady s prodejem spojenými.
Výsledek hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 3
Usnesení bylo přijato.
5. Převzetí nemovitých věcí, dopravní a technické infrastruktury do majetku města Beroun
- Beroun - Závodí, lokalita "Na Cibulce 2" - Chrysberon a. s.
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se společností Chrysberon byla uzavřena plánovací smlouva
na převzetí komunikací a infrastruktury do majetku města. Nyní je vše doděláno a předávají se
jednotlivé části.
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Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 90/2021
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem k pozemkům p. č. 459/31 o výměře 1415 m2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. č. 459/173 o výměře 185 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 459/177
o výměře 145 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 459/182 o výměře 186 m2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, p. č. 459/185 o výměře 490 m2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. č. 547/8 výměře 13 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 547/16
o výměře 3 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v obci a k. ú. Beroun mezi městem
Beroun jako kupujícím a společností CHRYSBERON a. s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11,
PSČ 110 00, IČ: 284 42 971, jako prodávajícím za celkovou kupní cenu 7.000,- Kč + DPH,
v předloženém znění, za předpokladu, že bude k pozemku p. č. 459/201 v k. ú. Beroun zřízen
zákaz zcizení a zatížení ve prospěch města Beroun.
Výsledek hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 3
Usnesení bylo přijato.

6. Převzetí nemovitých věcí, dopravní a technické infrastruktury do majetku města Beroun
- lokalita "Obytný soubor Na Homolce Beroun, část H3, bydlení a polyfunkční objekt"
- Homolka next s. r. o.
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o převzetí infrastruktury v lokalitě Na Homolce
do majetku města Beroun. Na základě plánovací smlouvy se město zavázalo převzít komunikace
a technickou infrastrukturu.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
MUDr. Šillerová nahlásila podjatost.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 91/2021
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem k pozemkům p. č. 1413/285 o výměře 664 m2 - jiná plocha, ostatní plocha,
p. č. 1413/357 o výměře 221 m2 - zeleň, ostatní plocha, p. č. 1413/359 o výměře 12 m2 - zeleň,
ostatní plocha a p. č. 1413/361 o výměře 16 m2 - zeleň, ostatní plocha, vše v obci a k. ú. Beroun
mezi městem Beroun jako kupujícím a společností Homolka next s. r. o., V Pražské bráně 71,
Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ: 28194152, jako prodávajícím za celkovou kupní cenu
4.000,- Kč + DPH, v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení bylo přijato.

7. Uplatnění předkupního práva, výmaz předkupního práva
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o nabídku společnosti KOS WIRE EUROPE ke koupi
pozemků v lokalitě na Golfu. Město Beroun má předkupní právo. Navrhuje se předkupního práva
nevyužít.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
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Usnesení č. 92/2021
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s uplatněním předkupního práva městem Beroun při
prodeji z vlastnictví společnosti KOS WIRE EUROPE s. r. o., IČ: 27311562, se sídlem Lovosice,
Siřejovická 1212, PSČ 410 02 k pozemkům p. č. 2117/11 a p. č. 2117/20, oba v k. ú. Beroun
a dále souhlasí s výmazem předkupního práva z katastru nemovitostí k pozemkům p. č. 2129/30,
p. č. 2129/31, p. č. 2129/32, p. č. 2129/33, p. č. 2129/34, p. č. 2129/35, p. č. 2129/36, p. č.
2117/11, p. č. 2117/20, vše v k. ú. Beroun, s tím, že náklady spojené s výmazem předkupního
práva uhradí společnost KOS WIRE EUROPE s. r. o.
Výsledek hlasování: pro – 18 proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

8. Návrh pozemkových úprav v k. ú. Stradonice u Nižboru
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o scelování pozemků v okolí bývalých kasáren
na Zdejcině.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 93/2021
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Stradonice
u Nižboru a s úhradou rozdílu ceny dle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve výši
3.554,80 Kč, v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro – 18 proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

9. Odprodej majetku města, fyzická likvidace majetku u příspěvkové organizace a vyřazení
projektových dokumentací z evidence majetku města
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o odprodej majetku města a fyzickou likvidaci
majetku města u příspěvkové organizace města. Jedná se o auto, které používali strážníci
městské policie.
Místostarosta Ing. Mišina otevřel rozpravu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 94/2021
1) Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s odprodejem movitého majetku města a s následným
odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 6. 10. 2021
v pořizovací ceně nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota tohoto majetku činí
377.075,- Kč, zůstatková účetní hodnota je 233.861,- Kč.
2) Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku u příspěvkové organizace
města, Městské knihovny Beroun a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise
pro likvidaci majetku ze dne 6. 10. 2021 v pořizovací ceně nad 20 tisíc Kč. Pořizovací hodnota
likvidovaného majetku činí 24.598,- Kč, zůstatková účetní hodnota je 0 Kč.
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3) Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s vyřazením projektových dokumentací města
z evidence nedokončeného majetku a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise
pro likvidaci majetku ze dne 6. 10. 2021 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč. Pořizovací
hodnota tohoto majetku činí 3.063.925,10 Kč.
Výsledek hlasování: pro – 18 proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

18) Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zápis č. 6/2021 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 11. 10. 2021
Starostka RNDr. Chalupová předala slovo předsedovi kontrolního výboru panu Machartovi.
Pan Machart kvitoval dělnost při jednání kontrolního výboru. Podstatným bodem jednání byl
Plán kontrolní činnosti. Pokusí se dokončit kontroly z předchozího období.
Bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 95/2021
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 6/2021 ze zasedání kontrolního výboru
konaného dne 11. 10. 2021.
Výsledek hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

2. Zápis č. 7/2021 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 22. 11. 2021
Bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 96/2021
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 7/2021 ze zasedání kontrolního výboru
konaného dne 22. 11. 2021.
Výsledek hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

3. Zápis č. 8/2021 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 6. 12. 2021
Bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 97/2021
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 8/2021 ze zasedání kontrolního výboru
konaného dne 6. 12. 2021.
Výsledek hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Usnesení č. 98/2021
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2022
dle bodu 3 Zápisu ze zasedání kontrolního výboru č. 8/2021.
4. Zápis č. 4/2021 ze zasedání finančního výboru konaného dne 29. 11. 2021

20

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že zápis byl projednán v souvislosti s projednáváním Návrhu
rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2021 a Návrhu rozpočtu města Beroun na rok 2022.
Usnesení č. 99/2021
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 4/2021 ze zasedání finančního výboru
konaného dne 29. 11. 2021.
Výsledek hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Usnesení č. 100/2021
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje Plán činnosti finančního výboru na rok 2022 dle bodu 4
Zápisu ze zasedání finančního výboru č. 4/2021.
Výsledek hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

5. Zápis z veřejného zasedání Osadního výboru Zdejcina, konaného dne 8. 9. 2021
Starostka RNDr. Chalupová provedla zápisem. Vyjádření k podnětům osadního výboru je
přiloženo k zápisu.
Usnesení č. 101/2021
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis z veřejného zasedání Osadního výboru
Zdejcina konaného dne 8. 9. 2021.
Výsledek hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Starostka RNDr. Chalupová upozornila na vyjádření k zápisu ze schůze Osadního výboru Jarov
ze dne 19. 9. 2021, které zastupitelé obdrželi s ostatními materiály.

6. Zápis ze zasedání Osadního výboru Zavadilka, konaného dne 1. 11 2021
Starostka RNDr. Chalupová provedla zápisem.
Usnesení č. 102/2021
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis ze zasedání Osadního výboru Zavadilka
konaného dne 1. 11. 2021.
Výsledek hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

19) Různé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diskuze zastupitelů
RNDr. Chalupová otevřela diskuzi zastupitelů.
Do diskuze se zapojil Mgr. Zálom. Dotázal se na usnesení rady města ze dne 8. 12. 2021, kdy se ruší
část usnesení rady města o zveřejňování zápisů z jednání rady města.
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RNDr. Chalupová potvrdila, že město Beroun již nebude zápisy z jednání rady města zveřejňovat.
Jako důvod uvedla, že jednání rady jsou ze zákona neveřejná. Pokud se zápis zveřejní, zveřejní se
tak např. strategie jednání atd. Zdůraznila, že kdokoliv z občanů může požádat o nahlédnutí do
zápisu a bude mu to umožněno.
Mgr. Zálom se dotázal na nějaký příklad, kdy město bylo poškozeno např. při jednání s investory.
Vyjádřil názor, že pokud tomu tak není, je to cesta jak se vzdalujeme od principu transparentnosti.
RNDr. Chalupová uvedla, že zákon definuje, že jednání rady je neveřejné. Byla to snaha předchozího
vedení být transparentní. Konkrétní příklad, kdy město bylo poškozeno, nemá.
Ing. Mišina doplnil, že se jedná i o strategický postup dalšího vývoje města, postupu v různých
řízeních, např. soudních. Dále budou samozřejmě zveřejňovány rozhodnutí rady, ale ne zápis
z jednání.
Pan Machart se dotázal, zda zápis z jednání rady města bude pořizován, a pokud požádá dle zákona
bude moci do něj nahlédnout.
RNDr. Chalupová informovala, že jako občan Berouna nemusí žádat, může přijít a nahlédnout do
zápisu.
Ing. Veselý vyjádřil svůj názor, že je to krok zpátky. Myslí si, že by radnice měla být transparentní.
Tak, jak to bylo nastaveno dosud, bylo dle jeho názoru správné.
Mgr. Kůs konstatoval, že ze zákona je rada města zodpovědná zastupitelstvu města. Zastupitelstvo
má své nástroje jak kontrolovat činnost rady.

Ing. Veselý se dotázal, zda lze od příštího zasedání zastupitelstva města veškeré podklady získávat
elektronicky.
RNDr. Chalupová uvedla, že rada města tak již funguje.
Tajemník úřadu Ing. Chalupecký informoval, že na únorové nebo dubnové zastupitelstvo budou
materiály k dispozici on-line. Připravujeme se na to. Je nutné zjistit, zda takto budou chtít získávat
materiály všichni zastupitelé.

Ing. Veselý upozornil, že v parkovacím domě již třetí týden nefunguje platební automat.
Ing. Mišina uvedl, že s tímto systémem jsou dlouhodobě problémy. Snažili se to opravovat, ale stále
jsou problémy. Zvažuje se nákupu nového systému, ale na trhu nyní není k dispozici žádný.
Momentálně není jiná možnost než vybírat platbu v hotovosti.

Mgr. Zálom vystoupil s podnětem od občana, že se setkal s tím, že ve večerních hodinách se
v okrajových částech města potulují divoká prasata. Dotázal se, co se má v takovém případě dělat.
Vyjádřil názor, že městská policie asi také nemá mechanismy řešení.
RNDr. Chalupová konstatovala, že městská policie má telefonní kontakty na myslivecká sdružení a je
schopna se s nimi rychle spojit.
Velitel městské policie pan Scherber informoval, že občané se určitě mají obrátit na MP. Mimo jiné
jsou schopni katastr uzavřít a upozornit na pohyb zvěře. Mají kompletní seznam správců honiteb a
předsedů mysliveckých sdružení, operativně se s nimi spojí a ti poskytnou radu a většinou přijedou.
Ing. Mišina apeloval, aby lidé hlavně nezmatkovali, neběhali, snažili se v klidu odejít. Následně pak
zavolat MP.

Mgr. Zálom pochválil vedení města za zajištění vánočních trhů v maximální možné podobě, i přes
veškeré zákazy. Vyjádřil poděkování za záblesk racionality. Popřál všem veselé Vánoce a vše dobré
v novém roce.
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RNDR. Chalupová poděkovala. Uvedla, že město se přes rozdílné požadavky a rozdílné informace
snažilo zorganizovat vše, co bylo možné. Pohybujeme se v možnostech tržního řádu za dodržování
epidemiologických požadavků.
Ing. Mišina poznamenal, že ne všechny zprávy a komentáře, které jsou zveřejňovány na facebooku,
jsou pravdivé. Od začátku pandemie se město Beroun řídilo tím, že počkalo na vydání zákonů a jimi
se pak řídilo.
Mgr. Tomčo vyjádřil radost, že se podařilo alespoň takto v mezích nařízených protiepidemických
opatření udržet vánoční atmosféru. Změny byly hektické. Nicméně se v rámci opatření podařilo
zachovat i část připraveného kulturního programu. Poděkoval všem, kdo se na organizaci podíleli.

Diskuze veřejnosti
RNDr. Chalupová otevřela diskuzi veřejnosti. Předala slovo panu Posovi.
Pan Pos, Beroun, připomněl, že měl dostat zprávu o dopravním řešení napojení na kruhový objezd
v ulici U Archivu. Odpověď dosud nedostal. Dále se dotázal na:
- V Radničním listu bylo uvedeno, že po městě budou zřízeny dvě autobusové linky. Jedna z nich
povede v ulici Na Náhonu. Komunikace má mít minimálně 6 metrů, autobusy tam nebudou moci
projet.
- V ulici Na Náhodu je postaven nový dům. Měli zřídit parkování dle požadavků územního plánu.
Byla provedena velká úprava parkových ploch, zřízeno parkoviště pro 24 míst, podélné
parkování bylo nahrazeno kolmým, při tom byla zrušena travnatá plocha a vykáceny keře.
Ing. Mišina uvedl, že město chce poskytnout možnost dopravy po městě autobusovou dopravou.
Vidí to jako krok správným směrem. Trasy městských linek byly konzultovány s dopravcem i dalšími
odborníky.
K dotazu na parkování u nově postaveného domu Ing. Mišina uvedl, že plánovací smlouva byla
uzavřena v roce 2001. V ní je uvedeno, že v prostoru před domem vznikne kolmé parkovací stání pro
obyvatele celého sídliště, tzn. že tam bude modrá zóna. Parkovací místa za domem, z velké části na
pozemku investora, jsou určena pro parkování obyvatel zmiňovaného domu. Zdůraznil, že je to
splnění platné smlouvy z roku 2001.
Pan Pos i přes opakované výzvy starostky nenechal Ing. Mišinu mluvit a podat další informace.
Ing. Mišina požádal pana Pose, aby mu své další připomínky a dotazy poslal písemně. Ing. Mišina
mu písemně odpoví a odpověď zveřejní.
Ing. Mastná reagovala na první otázku pana Pose na dopravní řešení ulic U Archivu a Na Dražkách.
Uvedla, že se na něm intenzivně pracuje, proto nemohla paní starostka podat panu Posovi
informace.

20) Dotazy, připomínky, podněty
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotazy, připomínky a podněty byly projednány v předcházející diskuzi.

21) Závěr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová
- Poděkovala za dnešní konstruktivní jednání a vyzdvihla důležitost schválení rozpočtu.
- Popřála všem, abychom rok 2022 zažili již jako normální.
23

- Avizovala termín konání příštího zasedání zastupitelstva města dne 23. února 2022.
- Zasedání zastupitelstva ukončila v 18.55 hodin.

RNDr. Soňa Chalupová
starostka města Beroun
Ing. Michal Mišina v z.
místostarosta

Zapsala: Leona Pinkasová

….………………………………….

V Berouně dne 23. 12. 2021

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

Ověřili:

Mgr. Eva Chlumská

….………………………………….

Mgr. Ondřej Šimon, MPA

……….…………………………….
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