Č. 3
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 20. 2. 2019
konaného v kulturním domě Plzeňka

Přítomno:

při zahájení 20 zastupitelů města
v 16.36 hod zasedání opustil Mgr. Ondřej Šimon, MPA
dále přítomno 19 zastupitelů

Omluven:

Ing. Viktor Burkert

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 20 členů zastupitelstva z celkového počtu
21 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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. Klára Šillerová
Ing. Martin Veselý

Jako sčitatelé z řad zaměstnanců města byli určeni:

Ing. Zdeňka Slivková
Kamila Benáková
Bc. Kamil Choc

Zapisovatelkou byla určena:

Hana Tučková

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 upozornila zastupitele na Zápis č. 2/2019 ze zasedání kontrolního
výboru a Zápis č. 2/2019 ze zasedání finančního výboru, které zastupitelé obdrželi před zahájením
jednání. Zápisy budou projednány v bodě 11) programu.
Starostka RNDr. Chalupová přednesla program zasedání.
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Schválení programu zasedání zastupitelstva města
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
Informace o plnění Programu prevence kriminality města Beroun za rok 2018
Vyhodnocení žádostí o individuální dotace na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti
ve městě Beroun na rok 2019
6) Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru č 0400/18/5641 ze dne 25. 4. 2018 a přijetí nové
Smlouvy o úvěru č. 2019001111
7) Návrh Rozpočtového opatření města Beroun č.1 na rok 2019
8) Vklad mimo základní kapitál do společnosti Berounská sportovní, a.s.
9) Vklad mimo základní kapitál do společnosti Parkování Beroun s.r.o.
10) Nakládání s majetkem města
1. Prodej částí pozemků p.č. 2227/4 a p.č. 2226/1, oba v k.ú. Beroun
2. Prodej pozemku p.č. 2402/2 v k.ú. Beroun (oddělen z p.č. 2402)
11) Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
12) Různé
13) Dotazy, připomínky, podněty
14) 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. 1/2019
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování: pro – 20, 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 - 20, proti - 0, zdržel se - 0.
RNDr. Chalupová upozornila na informace o plnění požadavků ze zápisů osadních výborů.
K těmto informacím nebyly žádné dotazy.
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Dále se RNDr. Chalupová dotázala, zda jsou zastupitelé spokojeni s odpověďmi na své dotazy,
které vznesli na minulém zasedání zastupitelstva. Odpověděli, že jsou spokojeni.
Dotazy a úkoly osadních výborů budou projednány v samostatném bodě.

4) Informace o plnění Programu prevence kriminality města Beroun za rok 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová na úvod konstatovala, že se jedná o podrobnou informaci
o jednotlivých akcích, které tento program obsahoval.
Starostka RNDr. Chalupová otevřela diskuzi.
Ze zastupitelů se do diskuze přihlásil Mgr. Kůs s poznámkou o bodu Prevence graffiti. Upozornil,
že se podařilo získat souhlas majitelů na otevření legální plochy pro tvorbu graffiti. Tento projekt
by měl být v letošním roce dokončen.
Ing. Mišina na dotaz Mgr. Kůse informoval, že byli na upozornění občanů dopadeni sprejeři,
v jednom případě bude vyplacena odměna, která byla městem přislíbena za informaci vedoucí
k jejich dopadení.
RNDr. Chalupová uvedla, že na otevření legální plochy město nadále pracuje.
Na dotaz zastupitele Ing. Petra Veselého doplnil Mgr. Kůs, že jsou kontakty s některými sprejery,
kteří mají zájem o legální plochy.
Z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 2/2019
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí informace o plnění prevence kriminality města
Beroun za rok 2018.:
Výsledek hlasování: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

5)

Vyhodnocení žádostí o individuální dotace na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti ve městě
Beroun v roce 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka RNDr. Chalupová.
RNDr. Chalupová uvedla, že volný návrh obsahuje i zdůvodnění rozdělení dotací mezi subjekty
poskytující aktivity v sociálně – zdravotní oblasti. Návrh byl projednán v komisích a v radě města.
Komise navrhla rozdělit mezi projekty dotace bez ponechání rezervy.
Starostka RNDr. Chalupová otevřela rozpravu.
Mgr. Ondřej Šimon, MPA nahlásil střet zájmů z důvodu své pracovní pozice představitele
Domova seniorů TGM.
Usnesení č. 3/2019
1) Zastupitelstvo města Beroun schvaluje poskytnutí individuálních dotací dle žádostí
nad 50 000 Kč v jednotlivém případě z rozpočtu města Beroun na aktivity v sociálně zdravotní oblasti ve městě Beroun na rok 2019 následujícím organizacím:
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1. CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú., IČ: 03187276, se sídlem Wagnerovo nám. 1541,
Beroun - Město, 266 01 Beroun, ve výši 29 000 Kč na projekt "Provoz služby domova
pro seniory CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú."
2. Dobromysl, z.ú., IČ: 24198412, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město,
266 01 Beroun, ve výši 25 000 Kč na činnost "Bezbariérový svoz osob s hendikepem"
3. Dobromysl, z.ú., IČ: 24198412, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město,
266 01 Beroun, ve výši 90 000 Kč na činnost "Denní stacionář"
4. Dobromysl, z.ú., IČ: 24198412, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město,
266 01 Beroun, ve výši 35 000 Kč na činnost "Odlehčovací služba"
5. Dobromysl, z.ú., IČ: 24198412, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město,
266 01 Beroun, ve výši 45 000 Kč na činnost "Osobní asistence"
6. Dobromysl, z.ú., IČ: 24198412, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město,
266 01 Beroun, ve výši 87 000 Kč na činnost "Sociálně terapeutické dílny"
7. Domov seniorů TGM, příspěvková organizace, IČ: 72541121, se sídlem
Pod Studánkou 1884, 266 01 Beroun, ve výši 80 000 Kč na činnost "Pohybové, aktivizační
a kulturní aktivity klientů Domova seniorů TGM 2019"
8. Domov seniorů TGM, příspěvková organizace, IČ: 72541121, se sídlem
Pod Studánkou 1884, 266 01 Beroun, ve výši 22 000 Kč na činnost "Provozní činnost
Domova seniorů TGM"
9. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka,
266 01 Beroun, ve výši 200 000 Kč na činnost "Azylový dům sv. Jakuba v Berouně"
10. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka,
266 01 Beroun, ve výši 30 000 Kč na činnost "Domov se zvláštním režimem"
11. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka,
266 01 Beroun, ve výši 90 000 Kč na činnost "Noclehárna"
12. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka,
266 01 Beroun, ve výši 5 000 Kč na činnost "Osobní asistence"
13. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka,
266 01 Beroun, ve výši 150 000 Kč na činnost "Stacionář sv. Anežky České"
14. Farní charita Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka,
266 01 Beroun, ve výši 80 000 Kč na činnost "Terénní program pro osoby bez přístřeší"
15. Klubíčko Beroun, z.ú., IČ: 24151262, se sídlem Damilská 172, 266 01 Tetín,
ve výši 25 000 Kč na činnost "Asistovaná doprava"
16. Klubíčko Beroun, z.ú., IČ: 24151262, se sídlem Damilská 172, 266 01 Tetín,
ve výši 45 000 Kč na činnost "Osobní asistence"
17. Klubíčko Beroun, z.ú., IČ: 24151262, se sídlem Damilská 172, 266 01 Tetín,
ve výši 45 000 Kč na činnost "Sociálně aktivizační služby pro OZP"
18. Klubíčko Beroun, z.ú. ,IČ: 24151262, se sídlem Damilská 172, 266 01 Tetín,
ve výši 65 000 Kč na činnost "Týdenní stacionář"
19. Lomikámen, z.ú., IČ: 26541831, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město,
266 01 Beroun, ve výši 260 000 Kč na činnost "Dílna Jiná káva"
20. Lomikámen, z.ú., IČ: 26541831, se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město,
266 01 Beroun, ve výši 93 000 Kč na činnost "Re-start"
21. Magdaléna, o.p.s., IČ: 25617401, se sídlem Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy,
ve výši 80 000 Kč na činnost "Terénní program Magdaléna Berounsko"
22. Oblastní spolek ČČK Beroun, IČ: 00425737, se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun,
ve výši 200 000 Kč na činnost "Azylový dům a dům na půl cesty Berounka"
23. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s., IČ: 70100691,
se sídlem U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, ve výši 20 000 Kč na činnost
"Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi"
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24. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s., IČ: 70100691,
se sídlem U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, ve výši 50 000 Kč na činnost
"Terénní programy"
25. REMEDIUM Praha o.p.s., IČ: 68403186, se sídlem Křišťanova 1698/15, Žižkov,
130 00 Praha 3, ve výši 60 000 Kč na činnost "Občanská poradna REMEDIUM - Kontaktní
místo Beroun"
26. Senior Care sociální služby o.p.s., IČ: 24732915, se sídlem Pivovarská 170/3,
Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, ve výši 45 000 Kč na činnost "Osobní asistence"
27. Senior Care sociální služby o.p.s., IČ: 24732915, se sídlem Pivovarská 170/3,
Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, ve výši 43 000 Kč na činnost "Pečovatelská služba"
28. Senior Care sociální služby o.p.s., IČ: 24732915, se sídlem Pivovarská 170/3,
Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, ve výši 35 000 Kč na činnost "Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením"
29. Tichý svět, o.p.s., IČ: 26611716, se sídlem Staňkovská 378, Hostavice, 198 00 Praha 9,
ve výši 10 000 Kč na činnost "Příspěvek na realizované sociální služby (sociální
rehabilitace)"
30. Magdaléna, o.p.s., IČ: 25617401, se sídlem Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy,
ve výši 60 000 Kč na činnost "Adiktologická ambulance Magdaléna Beroun"
31. Magdaléna, o.p.s., IČ: 25617401, se sídlem Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy,
ve výši 55 000 Kč na činnost "Primární prevence vzniku rizikového chování dětí a žáků
v regionu Beroun"
2) Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí
dotací s jednotlivými žadateli
3) Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením smluv s poskytovateli registrovaných
sociálních služeb formou přistoupení ke "Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu" mezi poskytovatelem sociální služby a Středočeským krajem, nebo
formou přistoupení k "Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti
sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a
nadregionální působností"
Výsledek hlasování: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 2
Usnesení bylo přijato.

6)

Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru č 0400/18/5641 ze dne 25.4.2018 a přijetí nové
Smlouvy o úvěru č. 2019001111
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesla starostka RNDr. Chalupová, která uvedla, že město Beroun má uzavřenu
smlouvu o úvěru. Vzhledem k investičním potřebám a posunutí některých investičních akcí bylo
dohodnuto s ČSOB, že původní úvěrová smlouva bude ukončena, aniž byl úvěr dosud čerpán.
Zároveň se doporučuje přijmout obdobný úvěr s novými parametry a za stejných podmínek, jaké
byly v původní vysoutěžené nabídce.
RNDr. Chalupová požádala o stanovisko finančního výboru jeho člena Mgr. Voldána. Ten uvedl,
že finanční výbor doporučil uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě a uzavřít smlouvu o úvěru. Doplnil,
že ČSOB byla v minulém případě vybrána na základě výběrového řízení, její podmínky byly
uznány jako nejvýhodnější.
Do diskuze se již nikdo ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti nezapojil a bylo přistoupeno
k hlasování.
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Usnesení č. 4/2019
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí
1) s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru č. 0400/18/5641 s Československou obchodní
bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, v předloženém
znění,
2) s uzavřením Smlouvy o úvěru č. 2019001111, s Československou obchodní bankou, a.s,
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

7) Návrh Rozpočtového opatření města Beroun č. 1 na rok 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová předložila návrh Rozpočtového opatření města Beroun č. 1
na rok 2019. Uvedla, že jsou zde zapracovány položky, které doznaly změn oproti schválenému
rozpočtu. Připomněla, že v současné době jsou známy přesnější data hospodaření v loňském
roce.
RNDr. Chalupová informovala, že návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019 byl projednán
na rozšířeném vedení města a ve finančním výboru.
Starostka RNDr. Chalupová předala slovo místostarostovi Mgr. Tomčovi.
Mgr. Tomčo uvedl, že příprava návrhu proběhla v souladu se Zásadami tvorby rozpočtu města.
Úprava vychází z již konečných výsledků loňského roku.
Mgr. Tomčo požádal o stanovisko finančního výboru jeho člena Mgr. Voldána. Ten uvedl, že
finanční výbor doporučil přijmout rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019.
Ze zastupitelů se do diskuze přihlásil pan Pokorný s dotazem na položku Kapitálové výdaje
22/16 – Ul. Mládeže – projektová dokumentace a realizace, kdy se plánuje oprava druhé části
ulice Mládeže.
Místostarosta Ing. Mišina odpověděl, že na 1. etapu se bude v nejbližší době vybírat dodavatel.
Z důvodu udržení dopravní situace v tomto místě během realizace se rozhodlo rozdělit opravy na
dvě části. Při realizaci 1. etapy vznikne více parkovacích míst, ty mohou být využité v průběhu
realizace 2. etapy.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Kůs se svým názorem na předkládaný rozpočet, který je odrazem
dobré finanční kondice města. Dotázal se na ponížení položky Běžné výdaje 31/31 ZŠ Wagnerovo
náměstí výměna oken.
Ing. Mišina upřesnil, že se bude opravovat část oken tak, aby realizace byla zvládnutelná. Bylo
provedeno zateplení střechy, modernizuje se postupnými kroky. Připomněl, že bude nutné
obnovit fasádu této budovy.
Dále Ing. Mišina uvedl, že v současné době probíhá příprava a zjišťování možností využití všech
prostor na Jungmannově základní škole tak, aby škola získala všechny potřebné prostory.
S dotazem na navýšení položky Běžné výdaje 6171/21 výdaje na počítačovou síť o 450 tis Kč
se do diskuze přihlásil Ing. Petr Veselý.
Pan Štěpán, vedoucí oddělení informatiky, odpověděl, že ministerstvo vnitra dodává novou
aplikaci na evidenci cestovních dokladů a občanských dokladů za cenu cca 450 tis Kč. Tato částka
je nyní uvedena v úpravě rozpočtu.
Ing. Petr Veselý se dotázal na úpravu položku Příjmy 421/7 e-Goverment II – Výzva č. 28, kde
jsou poníženy příjmy o 15,5 mil Kč.
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Pan Štěpán vysvětlil, že se jedná o dotační výzvu, která se připravuje k projednání do rady města
a následně pro zastupitelstvo města. Bude řešena nová infrastruktura a aplikační softwary apod.
Na dotaz Ing. Petra Veselého, proč se toto řeší dotacemi a ne financemi z vlastního rozpočtu,
uvedl pan Štěpán, že možnost dotace vznikla již v průběhu loňského roku a bylo by vhodné ji
využít.
Mgr. Tomčo zdůraznil, že se jedná o velkou úsporu financí města.
Ing. Petr Veselý se dále dotázal na podmínky dotace. Pan Štěpán uvedl, že dotace činí
cca 90% nákladů, zbývající část bude hradit město z vlastního rozpočtu. Finance budou využity
na rozšíření a modernizaci a na portálovou komunikaci s občany pro větší otevřenost úřadu
pro občany.
Ing. Chalupecký, tajemník úřadu, zdůraznil, že město potřebuje inovovat techniku a tato dotační
výzva řeší přesně to, co potřebujeme.
Ing. Petr Veselý uvedl, že se chce osobně seznámit s podmínkami dotace.
Starostka RNDr. Chalupová zdůraznila, že se město snaží využívat dotační tituly pro jejich
výhodnost. Uvolněné finance lze pak použít jinde. Osobní konzultace je samozřejmým právem
zastupitele a všichni pracovníci úřadu vyjdou vstříc.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení podle jmen.
Usnesení č. 5/2019
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje Rozpočtové opatření města Beroun č. 1 na rok 2019
v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0
Pro byli: Mgr. Adam Voldán, Ing. Petr Veselý, Ing. Martin Veselý, Kamil Machart,
Mgr. Luboš Zálom, Jiří Míka, MUDr. Kateřina Táborská, MUDr. Klára Šillerová,
Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Olga Chocová, Mgr. Dušan Tomčo, RNDr. Soňa Chalupová,
Ing. Michal Mišina, Mgr. Ivan Kůs, Jiří Pokorný, Mgr. Ondřej Šimon, MPA,
Mgr. Emil Šnaidauf, Ing. Irena Mastná, Mgr. Miroslava Holubová, Ing. Vratislav Randa
Proti byli: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Jmenný seznam o hlasování je v příloze zápisu.

8)

Vklad mimo základní kapitál do společnosti Berounská sportovní, a.s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že v rozpočtu města je schválena položka na finanční
příspěvek města do této společnosti.
Ing. Chalupecký, tajemník úřadu, upřesnil, že se jedná o každoroční administrativní úkon
převodu schválených finančních prostředků do společností vlastněných městem.
Místostarosta Mgr. Tomčo otevřel rozpravu.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 6/2019
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí, aby byl finanční příspěvek pro Berounskou sportovní, a.s.
na rok 2019 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo základní
kapitál Berounská sportovní, a.s., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu města Beroun.
Výsledek hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
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9)

Vklad mimo základní kapitál do společnosti Parkování Beroun s.r.o.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místostarosta Mgr. Tomčo konstatoval, že se jedná o obdobný volný návrh jako předchozí bod.
Finanční prostředky budou vloženy do společnosti Parkování Beroun s.r.o.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil.
Bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 7/2019
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí, aby byl vklad mimo základní kapitál pro Parkování
Beroun s.r.o. na rok 2019 poskytnut formou vkladu do vlastního kapitálového fondu společnosti
mimo základní kapitál Parkování Beroun s.r.o., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu města
Beroun.
Výsledek hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

10)

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

K projednání majetkových volných návrhů předala starostka RNDr. Chalupová slovo
místostarostovi Ing. Mišinovi.
1. Prodej částí pozemků p.č. 2227/4 a p.č. 2226/1, oba v k.ú. Beroun
Ing. Mišina uvedl, že se jedná o opětovnou žádost o prodej pozemků v lokalitě Beroun – Lištice.
Zdůvodnil nesouhlas s prodejem pozemků z důvodu plánované výstavby kanalizace odpadních
vod. Na část pozemku p.č. 2227/4 má žadatel s městem Beroun uzavřenu nájemní smlouvu
na dobu neurčitou.
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. 8/2019
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s prodejem částí pozemků p.č. 2227/4 a p.č. 2226/1,
oba v k.ú. Beroun.
Výsledek hlasování: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 2
Usnesení bylo přijato.

2. Prodej pozemku p.č. 2402/2 v k.ú. Beroun (oddělen z p.č. 2402)
Ing. Mišina informoval, že žadatelé žádají o prodej části pozemku o výměře 4 m2, na kterou
zasahuje stavba garáže v podílovém spoluvlastnictví žadatelů, kdy každý z nich vlastní ideální
jednu polovinu. Žádost projednala porada k majetku i rada města a doporučila prodej části
pozemku. Záměr města prodat část pozemku byl řádně zveřejněn.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.

8

Usnesení č. 9/2019
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2402/2 v k. ú. Beroun
(odděleného geometrickým plánem č. 6288-135/2018 ze dne 19. 9. 2018 z p.č. 2402)
z vlastnictví města Beroun do podílového spoluvlastnictví J. V., bytem Beroun 266 01 ideální
1/2 a V. M., bytem Beroun 26601 ideální 1/2 za celkovou kupní cenu 6.450,- Kč. Náklady
spojené s prodejem pozemku hradí kupující rovným dílem.
Výsledek hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
11.

Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis č. 1/2019 ze zasedání finančního výboru konaného dne 21. ledna 2019
Zápis č. 2/2019 ze zasedání finančního výboru konaného dne 18. února 2019
K zápisu finančního výboru RNDr. Chalupová uvedla, že o zasedání finančního výboru již bylo
diskutováno a vyzvala zástupce finančního výboru o případné doplnění.
Ze zastupitelů ani z přítomné veřejnosti se do diskuze nikdo nezapojil
Usnesení č. 10/2019
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 1/2019 ze zasedání finančního výboru
konaného dne 21. ledna 2019 a zápis č. 2/2019 ze zasedání finančního výboru konaného
dne 18. února 2019.
Výsledek hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato.
Zápis č. 1/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 9. 1. 2019
Zápis č. 2/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 6. 2. 2019
RNDr. Chalupová požádala předsedu kontrolního výboru o další doplnění a otevřela diskuzi.
Ze zastupitelů se do diskuze zapojil Mgr. Kůs s dotazem k bodu 3 ze zápisu č. 1/2019 – Formální
kontrola plnění usnesení ze ZM a RM. Kontrolní výbor přijal usnesení, že doporučuje
zastupitelstvu města zajistit právo vstupu k pozemkům p.č. st. 4394 a p.č. st. 4389 zřízením
věcného břemene.
Předseda kontrolního výboru Ing. Petr Veselý vysvětlil, že se jedná o již projednaný a schválený
nákup pozemků od Českých drah, kde si kontrolní výbor nebyl jistý, zda v rámci smlouvy je
dostatečně zajištěn a ošetřen vstup na tyto pozemky.
Ing. Mišina vysvětlil, že se jedná o budovu, kde je plánován denní stacionář pro lidi
bez domova, případně i azylový dům. V současné době není prodej vyřízen, ale je přislíbeno,
že součástí smlouvy o prodeji objektu bude i pronájem okolních pozemků a věcné břemeno
přístupu.
K zápisu č. 2/2019 Ing. Petr Veselý uvedl, že obdrželi vyjádření na dotaz, jakými zásadami
se řídí pracovní skupiny, ale mají k tomu doplňující dotazy. Podotkl, že vznikly nové pracovní
skupiny a i jedna nová komise, a dotázal se na účel jejich vzniku, dobu trvání, jejich úkoly a cíle
a možnost kontroly jejich zápisů a získání jejich doporučení.
RNDr. Chalupová uvedla, že pracovní skupiny nemají zpracovány žádné zásady činnosti. Jedná
se o poradní orgány komisí, které zásady činnosti mají.
Ing. Petr Veselý vyjádřil svůj názor, že jednání pracovních skupin je neprůhledné.
RNDr. Chalupová upozornila, že pracovní skupiny nemají rozhodovací pravomoci, jejich úkolem
je přinášet nápady.
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Mgr. Kůs vyslovil názor, že pracovní skupiny by mohly mít nějaké stručné zásady, přiměřeně se
na ně vztahují zásady pro komise.
Do diskuze se zapojila Ing. Mastná a přednesla vize pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť, jejíž
je vedoucí.
Zastupitel pan Míka, člen pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť, vyjádřil obavy své i některých
členů skupiny, aby jejich práce nebyla zbytečná.
RNDr. Chalupová podotkla, že tato pracovní skupina vznikla z podnětu obyvatel sídliště, činnost
v pracovních skupinách i v komisích je dobrovolná. Zdůraznila důležitost spolupráce.
Ing. Mastná uvedla, že předala radě města informaci o průběhu první schůzky pracovní
skupiny.
Mgr. Voldán doporučil informace předané radě města dát členům pracovní skupiny.
Mgr. Kůs doporučil vedení vypracovat stručné zásady pro pracovní skupiny. Doplnil, že nové
nápady a informace o potřebách obyvatel sídlišť jsou potřeba, ale je také třeba brát zřetel
na možnosti jejich realizace.
Zastupitel pan Machart navrhl změnit pracovní skupinu na komisi. RNDr. Chalupová přislíbila
projednat návrh vedením města.
Mgr. Kůs zdůraznil, že návrhy pracovních skupin i komisí jsou předkládány radě města. Je na
radě města, zda návrh akceptuje. Připomněl také, že pracovní skupiny a komise jsou stejně
důležité. Pracovní skupina je více specializovaná, v některém případě je ustavena na dobu
řešení jednoho úkolu.
RNDr. Chalupová zahájila hlasování.
Usnesení č. 11/2019
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 1/2019 ze zasedání kontrolního výboru
konaného dne 9. 1. 2019 a zápis č. 2/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného
dne 6. 2. 2019.
Výsledek hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka konané dne 9. 1. 2019
Zápis z mimořádné schůze Osadního výboru Zavadilka konané dne 1. 2. 2019
RNDr. Chalupová požádala členku osadního výboru paní Káchovou o doplnění.
Paní Káchová uvedla, že některé dotazy si vyjasnila s vedoucí odboru životního prostředí.
Ze zastupitelů se do diskuze nikdo nepřihlásil.
RNDr. Chalupová zahájila hlasování.
Usnesení č. 12/2019
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka
konané dne 9. 1. 2019 a zápis z mimořádné schůze Osadního výboru Zavadilka konané
dne 1. 2. 2019.
Výsledek hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Zápis ze schůze Osadního výboru Hostim konané dne 5. 12. 2018
Do diskuze se přihlásil Mgr. Kůs s dotazem, zda se upozorněním osadního výboru na možnost
koupě pozemku, který by mohlo město Beroun využít na investice do čištění odpadních vod,
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vedení města zabývá. Dále upozornil na nutnost respektování osadních výborů, odbory by měly
konzultovat s osadními výbory záležitosti, které se jich dotýkají.
RNDr. Chalupová uvedla, že se jednání osadního výboru zúčastnila, diskuze ohledně kanalizace
byla spíše sbíráním informací a nápadů. Vyjádřila názor, že je nutno nějaký pozemek získat,
protože ve vlastnictví města žádné nejsou. Podotkla, že s osadním výborem spolupracuje, ale
v realizaci naráží na administrativní překážky na vyšší úrovni než je město.
Pan Machart navrhl zjistit přesné podmínky možnosti koupě výše uvedeného pozemku.
RNDr. Chalupová zahájila hlasování.
Usnesení č. 13/2019
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Hostim
ze dne 5. 12. 2018.
Výsledek hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
RNDr. Chalupová konstatovala, že byly projednány všechny písemné materiály. Uvedla, že dle
jednacího řádu je povinna vyhlásit přestávku.
MUDr. Šillerová navrhla přestávku nevyhlašovat a pokračovat v jednání.
Bylo zahájeno hlasování o návrhu MUDr. Šillerové.
Výsledek hlasování: pro – 13
Bylo odhlasováno pokračovat v jednání bez přestávky.

--------------------------Mgr. Ondřej Šimon, MPA se omluvil a opustil zasedání zastupitelstva města v 16.36 hod.
Dále přítomno 19 členů zastupitelstva.
---------------------------

12. Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diskuze zastupitelů
Do diskuze přihlásil pan Machart s návrhem, zda by mohli zastupitelé dostávat zápisy rady města
a zastupitelstva města emailem obdobně jako jejich usnesení.
RNDr. Chalupová připomněla, že zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách města.
Ing. Mišina vyjádřil názor, že pokud je materiál volně přístupný všem, nevidí důvod proč rozesílat
ještě emailem.
Mgr. Fraňová konstatovala, že dle jednacího řádu zastupitelstva si každý zastupitel může určit
jakým způsobem chce být seznámen se zápisem.
RNDr. Chalupová uvedla emailovou adresu, na kterou mohou zastupitelé zaslat informaci
o jaký způsob doručení zápisu z jednání rady města a zastupitelstva města mají zájem.
Dále se do diskuze zapojil Ing. Martin Veselý. Připomněl, že na zasedání zastupitelstva města
v září 2018 se řešilo trestní oznámení ohledně Městské policie Beroun. Dotázal se na nové
informace.
RNDr. Chalupová uvedla, že při jejím nástupu do funkce starostky byla informována o stažení
trestního oznámení.
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Pan Machart se dotázal, zda je již zpracovaná analýza kultury ve městě, kterým pověřil tehdejší
starosta Mgr. Kůs pana Frýdla, a kdy s ní budou zastupitelé seznámeni.
Mgr. Kůs upřesnil, že pan Frýdl spolupracuje s městským kulturním centrem a komunikuje jeho
jménem s jednotlivými subjekty.
Paní Šustrová, zástupkyně ředitele MKC, uvedla, že se jedná o jakési rozhovory s poskytovateli
kultury v Berouně a s dalšími subjekty, výstupy byly předkládány řediteli MKC. Tyto výstupy jsou
k dispozici u ředitele MKC.
Mgr. Kůs doplnil smysl těchto rozhovorů, kdy pan Frýdl měl mapovat názory poskytovatelů
kultury, dále informovat MKC, aby bylo možné rozvíjet aktivitu MKC ve vztahu k těmto
poskytovatelům kultury. Ředitel MKC by měl využívat poznatky k usměrňování činnosti MKC.
Mgr. Zálom položil otázku na náplň a výsledek schůzky zástupců města s občany a s odborníky
ohledně skládky Lištice. Dále uvedl, že má informaci, že náprava a sanace celé skládky by měla stát
400 mil Kč. Město informovalo občany v Radničním listu, že tato částka by se měla pohybovat
mezi 40 až 140 mil Kč. Požádal o vysvětlení.
RNDr. Chalupová uvedla, že se uskutečnila informativní schůzka, kde se mělo zjistit, zda jsou
obě strany ochotné k jiné dohodě než soudní cestou. Na schůzce nebyly přijaty žádné závěry, čeká
se na stanovisko protistrany.
Ing. Mišina upřesnil, že částka 400 mil Kč byla stanovena znalcem cca v roce 2010. Město Beroun
nechalo udělat průzkumy a analýzu rizika skládky, kontrolní vrty, je vypracována studie odstranění
materiálu z pozemku pana Šebely včetně projektu pro územní rozhodnutí a na základě těchto
nových dokumentů byl zpracován aktuální odhad nákladů.
RNDr. Chalupová doplnila, že informace uvedené městem vycházejí z reálných podkladů.
V současné době obě strany čekají na výsledek dovolání.
Ing. Mišina zdůraznil, že všechny kroky, které město podniká, dělá v kontaktu se všemi
zainteresovanými orgány – Česká inspekce životního prostředí, CHKO, ministerstvo životního
prostředí atd.
Zastupitel Ing. Martin Veselý uvedl, že má informaci, že odchází čtyři strážníci městské policie
a dotázal se na další informace.
RNDr. Chalupová potvrdila, že čtyři strážníci z celkového počtu dvacet jsou ve výpovědní lhůtě.
Je vypsané výběrové řízení. I v tomto omezeném počtu jsou strážníci schopni zajistit obsazení
směn.
Zastupitel pan Míka uvedl, že při osobním jednání v prosinci 2018 zjistil, že má odcházet 8 až 10
strážníků. Vyjádřil svůj názor, že by se vedení města mělo zaměřit na městskou policii.
Ing. Martin Veselý upozornil na poškození opěrné zdi v Sadové ulici vlivem mrazu.

Diskuze veřejnosti
RNDr. Chalupová vyzvala k diskuzi veřejnost. Upozornila, že dle jednacího řádu se musí diskutující
představit a na své vystoupení má dvakrát 2 minuty.
Pan František Herc, ul. Lesní 46, Zdejcina, vystoupil s připomínkou, že na Zdejcině není plánovaná
výstavba vodovodu ani kanalizace a v současné době je uzavřen i hydrant, což je jediný zdroj vody
pro chataře. Další připomínku měl k uzavření silnice na Zdejcinu z důvodu padajících stromů
v době, kdy napadlo velké množství sněhu.
Ing. Mišina uvedl, že vodovod a kanalizace byl naprojektován na Zdejcině cca před 10 lety, ale od
realizace bylo ustoupeno z důvodu vysokých nákladů. V současné době je projekt upraven podle
současné legislativy a je zadáno územní rozhodnutí, následně se bude žádat o dotace.
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K situaci uzavření silnice dne 3. 2. 2019 Ing. Mišina uvedl, že z důvodu sněhové kalamity na silnici
spadlo několik stromů, zasahovali tam hasiči. Z tohoto důvodu policie silnici uzavřela.
Dále Ing. Mišina konstatoval, že město Beroun může hydrant opravit, ale je nutné se domluvit
se společností Vodovody a kanalizace na způsobu placení odebrané vody. Doporučil obyvatelům
Zdejciny, aby si zvolili osadní výbor.
MUDr. Táborská, bytem Zdejcina, vystoupila s poznámkou, že Zdejcina sice nemá osadní výbor,
ale funguje tam Spolek Zdejcina, který je přístupný aktivitám ze strany obyvatel Zdejciny.
Na další připomínky pana Herze ohledně osadního výboru RNDr. Chalupová upozornila, že osadní
výbor si musí obyvatelé Zdejciny založit sami, musí to být jejich iniciativa.
Ing. Martin Veselý upozornil na špatný stav lesa podél silnice na Zdejcinu.
RNDr. Chalupová uvedla, že lesy jsou v soukromém vlastnictví, odbor životního prostředí může
vyzvat majitele k nápravě.
Do diskuze se zapojil chatař z Prahy, který znovu otevřel otázku zprovoznění hydrantu.
RNDr. Chalupová a Ing. Mišina konstatovali, že město Beroun může pomoci s technickými
problémy, ale dohodu o placení vody musí uzavřít zájemci o odběr vody se společností VaK.
Paní Vlasta Beranová, bytem Žloukovice, vystoupila s připomínkou k parkovišti na Závodí na místě
bývalého autobusového nádraží, které je na dobrém místě, ale je malé.
RNDr. Chalupová připomněla, že toto parkoviště se realizovalo s využitím dotací a byly striktně
nastavené podmínky, kolik parkovacích míst je možné realizovat. Ale město připravuje realizaci
jiného parkoviště.
Dále se do diskuze zapojil pan Láznička, bytem Beroun, s poznámkou o tvorbě graffiti, že legální
plocha nebude využívána, protože sprejeři potřebují adrenalin.
Mgr. Kůs podotkl, že jsou dvě skupiny sprejerů, jedna potřebuje adrenalin a jedna skupina je
ochotna se domluvit.
Členka Osadního výboru Zavadilka paní Káchová se zapojila do diskuze s dotazy:
 zda existuje koordinátor pro pracovníky, kteří ručně uklízejí ulice, chtěla je pochválit
Ing. Mišina uvedl, že jsou to lidé bez domova spolupracují přes Farní charitu s AVE
a uklízejí vymezené lokality.
 nepořádek na Goslarském mostě, kde je teď velký nepořádek a bláto
 zda město plánuje další kontejnerové stání
Ing. Mišina uvedl, že nová kontejnerová stání se dělají postupně

Ing. Petr Veselý se dotázal na pokračující opravy veřejného osvětlení a na výsledek jednání
se společností AVE o detailech smlouvy o údržbě veřejného osvětlení.
RNDr. Chalupová uvedla, že město Beroun a společnost AVE má uzavřenu smlouvu, která byla
uzavřena na základě tendru, a kde jsou pevně dané podmínky. Vedení města se snaží situaci řešit.
Veřejné osvětlení je ve špatném technickém stavu.
Ing. Mišina informoval, že se pracuje na upřesňování smlouvy s AVE. Podařilo se udělat
nejzávažnější opravy a revize. Dalším krokem je mapování a pasportizace, která již také probíhá
ve spolupráci s AVE. Modernizace bude nákladná, ale díky analýze, která se zpracovává, bude
možno zažádat o dotace.
Mgr. Tomčo doplnil, že vedení města se spoluprací města a společnosti AVE věnuje od začátku
volebního období velmi intenzivně. Podařilo se domluvit lepší systém kontroly provedených prací
a následného vyúčtování.
Mgr. Kůs uvedl, že fakturované služby kontrolují jednotlivé odbory, kontrolují správnou věcnost
faktur a musí odpovídat skutečnosti. Dále se musí srovnat výměry (sekání trávy, úklid). Záměr
kontrol faktur byl konzultován již s panem Trejbalem v předminulém období, ale nebyl proveden.
13

Ing. Martin Veselý se dotázal na způsob kontroly faktur a na databázi majetku, do které se zanáší
informace o opravách a údržbě.
Ing. Mišina uvedl, že databáze do jisté míry existuje ve formě softwaru GIS, ale potřebuje doplnit
údaje o stávajícím stavu. Tyto informace budou doplněny po pasportizaci.
Ing. Martin Veselý vyjádřil svůj názor, že v současné době nemá město ucelenou databázi
evidence majetku veřejného osvětlení a nemá jak provést kontrolu prováděné údržby.
Ing. Mišina uvedl, že evidence není aktualizovaná, ale fakturované jsou pouze skutečně vykonané
práce, které kontroluje pracovník příslušného odboru.
Na toto téma proběhla široká diskuze, do které se dále zapojili Mgr. Zálom, pan Míka
a pan Láznička.

13. Dotazy, připomínky a podněty
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diskuze veřejnosti
Z přítomné veřejnosti se do diskuze přihlásil pan Šebela. Dotázal se na cenu sanace skládky Lištice
a upozornil na velký rozdíl mezi odhady.
RNDr. Chalupová konstatovala, že město Beroun vychází z vypracovaného projektu, kde je uveden
odhad 40 až 140 mil Kč.

14. Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka RNDr. Chalupová
- Poděkovala za konstruktivní přístup.
- Po vyčerpání programu avizovala konání dalšího zastupitelstva 24. dubna 2019.
- Zasedání zastupitelstva ukončila v 18.06 hodin.

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

Zapsala : Hana Tučková

V Berouně dne 1. 3. 2019

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

Ověřili :

MUDr. Klára Šillerová ……………………………….
Ing. Martin Veselý
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