R a d a m ě s ta B e r o u n

Z Á P I S
z 72. schůze R ady měst a B eroun,
kt erá se konal a dne 14. 7. 2021
od 14: 00 hodi n v mí st nost i rady měst a
Přítomni:

In g . J i ř í C h a l u p e c k ý , t a j e m n í k
RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Mgr. Eva Chlumská, radní
Mgr. Olga Chocová, radní
M g r . Iv a n K ů s , r a d n í
In g . Ir e n a M a s t n á , r a d n í
In g . M i c h a l M i š i n a , m í s t o s t a r o s t a
Leona Pinkasová, zapisovatelka

Omluveni:

M g r . Il d i k ó F r a ň o v á , p r á v n í k
Mgr. Dušan Tomčo, místostarosta

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedající:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ověřovatelé:

M g r . Iv a n K ů s , r a d n í

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

1.

Zahájení
Schůzi rady města zahájila ve 14,00 hodin a jednání řídila starostka RNDr. Chalupová. Omluvila
místostarostu Mgr. Tomča a právničku úřadu Mgr. Fraňovou, kteří svoji nepřítomnost avizovali na
předchozí schůzi rady města.
Ověřovatelem byl stanoven Mgr. Kůs.
Následující schůze rady města se bude konat dne 4. 8. 2021.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

2.

Připomínky k zápisu z 71. zasedání Rady města
K zápisu z minulé schůze rady města nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

3.

276/72/RM/2021 Program schůze rady města
I. Rada města schvaluje
program schůze rady města konané dne 14. 7. 2021.

Stránka 1 z 10

RNDr. Chalupová upozornila na dva volné návrhy, které přítomní obdrželi před zahájením
jednání. Navrhla projednat návrh Přijetí dotace MKC - BEKULE 2021 jako bod 5 programu. Volný
návrh Rezignace člena Komise bytové jako bod 17.

4.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Informace o plnění usnesení
RNDr. Chalupová seznámila přítomné s informací k usnesení číslo 423/56/RM/2021 Přijetí
finančního daru na úpravu medvědária - finance již město obdrželo, připravuje se návrh úpravy
medvědária.
Rada města vzala informace na vědomí.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

5.

277/72/RM/2021 Přijetí dotace Městské kulturní centrum Beroun - BEKULE 2021
I. Rada města schvaluje
přijetí poskytnuté dotace z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje pro Městské
kulturní centrum Beroun ve výši 100 000,- Kč na akci BEKULE 2021, se sídlem Holandská
118, Beroun - Centrum, 266 01 Beroun, IČ: 00335371.
Do jednání rady města se dostavila Ing. Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit.
K projednání bodů 5 a 6 programu se dostavila Mgr. Masopustová, ředitelka Městského kulturního
centra Beroun.
Mgr. Masopustová informovala o tom, že Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo poskytnutí
dotace z Fondu kultury a obnovy památek MKC Beroun na akci BEKULE 2021. Pro přípravu smlouvy
je nutný souhlas rady města s přijetím dotace.

6.

Předkladatel: Mgr. Kateřina Masopustová

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Simona Boldi

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

278/72/RM/2021 Předávání audiovizuálních cen Trilobit v roce 2022
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Mgr Kateřina Masopustová
I. Rada města bere na vědomí
informaci Výkonného výboru Fitesu k udílení audiovizuálních cen Trilobit 2022.
II. Rada města souhlasí
s odstoupením od Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městem Beroun, Městským kulturním
centrem Beroun a Českým filmovým a televizním svazem FITES, z.s. dne 17. 7. 2017, dle
bodu 8.3 c) smlouvy.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1.1. zajistit plnění tohoto usnesení.
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Termín: 20.7.2021
Ing. Boldi předložila radě města informaci od Výkonného výboru FITES k udílení audiovizuálních
cen Trilobit 2022. FITES představil novou koncepci udílení cen Trilobit, kdy hodlá přesunout
slavnostní večer do Dolních Břežan. Současně navrhuje ponechání některých aktivit, a to Dětská
porota a Cena diváka, v Berouně.
RNDr. Chalupová uvedla, že se zcela změní charakter udělování cen a úloha města Beroun.
Vyjádřila souhlas s názorem odboru, že ponechání Ceny diváka a Dětské poroty v Berouně je
nekoncepční

a

vytržený

z

kontextu

smlouvy.

Zdůraznila,

že

město

Beroun

se

tedy

nemůže spolupodílet na financování akce.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Kůs. Vyjádřil lítost nad ukončením spolupráce. Předávání cen Trilobit
vždy bylo významnou kulturní událostí ve městě. Souhlasí s názorem, že město již nebude
akci spolufinancovat. Původně předpokládal zachování Dětské poroty v Berouně, ale návrh při
hlasování podpoří. Vyjádřil názor, že je nevhodné, aby se udělování cen spojené s městem
Beroun konalo v jiném městě.
Ing. Mišina vyjádřil souhlas s Mgr. Kůsem. Uvedl, že město Beroun mělo zájem o další spolupráci
na předávání cen Trilobit.
Ing. Mastná uvedla názor, že město Beroun ve spolupráci s městskou knihovnou může podpořit
jinou akci pro děti a udělit cenu dětské poroty.
Mgr. Kůs se pozastavil nad návrhem vypovědět smlouvu o spolupráci. Dle jeho názoru to evokuje
dojem, že o spolupráci nemá zájem město Beroun. Jedná se o změnu charakteru smlouvy, který je
pro město neakceptovatelný, proto by bylo dle jeho názoru vhodné odstoupit od smlouvy.
RNDr. Chalupová navrhla odstoupit od smlouvy dle bodu 8.3 c) Smlouvy: "změna charakteru
udělování a vyhlašování Cen tak, že je shledána jako nevhodná pro prezentaci města Beroun".
Hlasování: 6 pro
Byla navržena změna usnesení v bodu II.: Rada města souhlasí s odstoupením od Smlouvy o
spolupráci uzavřené mezi městem Beroun, Městským kulturním centrem Beroun a Českým
filmovým a televizním svazem FITES, z. s. ze dne 17. 7. 2017, dle bodu 8.3 c) smlouvy.
Na dotaz Mgr. Kůse informovala Mgr. Masopustová o kulturní akci Dechovka u Hvězdy. Akce
byla vydařená, účast cca 200 lidí.

7.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Simona Boldi

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

279/72/RM/2021 Zpráva o činnosti spolku Berounsko, z. s. za rok 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Bc. Eliška Švandová
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti spolku Berounsko, z. s., za rok 2020.
Ing. Boldi předložila Zprávu o činnosti spolku Berounsko. z. s. za rok 2020.
Do jednání rady města se dostavila Bc. Hochsteigerová, (v předloženém materiálu uvedena jako
"zpracovatel" a "přizvána" s rodným jménem Švandová).
RNDr. Chalupová a Ing. Mišina kvitovali činnost spolku a ocenili práci Bc. Hochsteigerové.
Bc. Hochsteigerová shrnula informace o založení a činnosti spolku. Uvedla, že spolek Berounsko
vznikl v roce 2019 jako organizace destinačního managementu. Jeho činnost je v souladu s normou
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Kategorizace organizací destinačního managementu. V březnu 2021 získal certifikát. Uvedla, že rok
2020 byl prvním celým kalendářním rokem fungování. Do činnosti se zapojilo 43 členů a partnerů a
dalších 18 subjektů spolupracuje. Byly dokončeny webové stránky, zahájena aktivita na sociálních
sítí, vznikl projekt Návštěvnická karta. V letošním roce se počet subjektů zapojených do projektu
Návštěvnická karta zdvojnásobil, byly vydány Turistické noviny Berounska 2021 a série turistických
letáčku.
Mgr. Kůs uvedl, že se podrobně seznámil s výroční zprávou. Dotázal se, zda byly zaznamenány
nějaké těžkosti a jak probíhá spolupráce s jednotlivými obcemi.
Bc. Hochsteigerová uvedla,
problémy. Dle

zpráv

že nezaznamenala
od

kromě

ubytovatelů je

důsledků

kapacita

pandemie

covid-19 jiné

ubytování v letních

měsících

plně obsazena. Úkolem je rozptýlit návštěvníky na celou turistickou sezónu. Pozitivní je, že subjekty
zabývající

se

ubytováním

neukončily

svoji

činnost,

přestáli

dobu

uzavírek,

někteří

se

věnovali zlepšováním svých objektů. Informovala, že některé obce projevily zájem o venkovní
nástěnné mapy.
Ing. Mastná pochválila dobře zacílenou propagaci, nádherný videospot, který má velké
množství sdílení na sociálních sítí. Uvedla, že Berounsko je cyklisticky oblíbená celorepublikově
známá oblast a je škoda, že není propojena cyklostezka mezi Berounem a Prahou. Je to bezpečná
a přirozená cesta kolem Berounky.
Bc. Hochsteigerová informovala,

že iniciovali

schůzku

starostů

obcí,

CHKO a

zástupců

Středočeského kraje, který má zájem cyklostezku dokončit.

8.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Bc. Eliška Švandová

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

280/72/RM/2021 Žádost o souhlas zřizovatele - Šablony III
I. Rada města bere na vědomí,
že Základní škola, Beroun-Závodí, Komenského 249, IČ: 47515767, se sídlem Komenského
249, 266 01 Beroun, získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
ve výzvě Šablony III Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 708 504,-Kč.
II. Rada města souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun , IČ:
00498653 se sídlem Pod Homolkou 1601, 266 01 Beroun do Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání do výzvy Šablony III Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a
následnou realizací projektu.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1.1. informovat ředitelky škol o rozhodnutí rady.
Termín: 30.7.2021
Ing. Boldi předložila žádost Základní školy Beroun-Závodí a Mateřské školy Pod Homolkou o udělení
souhlasu s podáním žádosti o dotaci do výzvy Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prostředky budou použity na Klub pro
žáky ZŠ, doučování žáků, využití ICT ve vzdělávání MŠ, projektový den apod.
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RNDr. Chalupová uvítala zájem a aktivitu základních a mateřských škol.

9.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

281/72/RM/2021 Žádost o poskytnutí Záštity města Beroun nad akcí "Přátelské hokejové
utkání mezi Rytíři Kladno a týmem HC Energie Karlovy Vary"
I. Rada města souhlasí
s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí "Přátelské hokejové utkání mezi Rytíři Kladno a
týmem HC Energie Karlovy Vary", jejímž pořadatelem je Hokej Kladno, s.r.o., se sídlem
Hokejových legend 2531, Kladno, 272 01, IČ: 24126934 , která se uskuteční dne 17. 8. 2021.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1.1. zajistit předání záštity nad uvedenou akcí.
Termín: 16.7.2021
Hokej Kladno s.r.o. podal žádost o Záštitu města Beroun na akci "Přátelské hokejové utkání mezi
Rytíři Kladno a týmem HC Energie Karlovy Vary", která se uskuteční dne 17. 8. 2021 na
berounském zimním stadionu.
RNDr. Chalupová uvedla, že vzhledem k rekonstrukci domácího stadionu, hrají hokejisté Kladna
přípravné zápasy na stadionech v okolí. Vyjádřila názor, že utkání bude pro berounské diváky
zajímavé .

10.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Simona Boldi

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

282/72/RM/2021 Smlouva o pronájmu táborové základny
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy s Českou tábornickou unií - ZÁSKALÁK Liteň, p. s. na pronájem táborové
základny v Mrtníku u Komárova v termínu od 21. 8. 2021 do 30. 8. 2021.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
1.1. zajistit předložení smlouvy k podpisu starostce města Beroun.
Termín: 2.8.2021
Do jednání rady města se dostavila Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Předložila Smlouvu o pronájmu táborové základny v Mrtníku u Komárova, kde se bude konat tábor
pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin.
RNDr. Chalupová připomněla, že město Beroun a město Hořovice pořádají tábor každoročně.
Předkladatel: Bc. Marie Marková

Hlasování

Zpracovatel: Jana Plavcová

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato
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11.

283/72/RM/2021 Zápis z jednání komise výstavby konaného dne 28. 6. 2021
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. arch. Dana Vilhelmová
I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 2/2021 z jednání komise výstavby konaného dne 28. 6. 2021
K projednání bodu 11 programu jednání se dostavila vedoucí odboru územního plánování a
regionálního rozvoje Ing. arch. Vilhelmová.
Ing. arch. Vilhelmová provedla zápisem z jednání Komise výstavby.
Komise projednávala stavební úpravy a nástavbu objektu čistírny a prádelny v ulici Na Parkáně.
Jednání se zúčastnil zástupce investora, který představil záměr, upřesnil umístění a využití
parkovacích

míst. Komise

konstatovala,

že

projekt

nepočítá

s parkovacími

místy

pro

provozovnu prádelny. Komise jako řešení navrhuje plánovanou nástavbu snížit o jedno patro a tím
snížit počet plánovaných bytových jednotek.
Komise dále projednávala přístavbu a nástavbu stávajícího objektu bývalé STK v ulici Plzeňská.
Požaduje dopracovat situaci se zákresem parkovacích míst a napojení na komunikaci.
U stavby nového domu v ulici Mařákova komise požaduje zakreslit parkovací stání pro všechny
činnosti v objektu, a to na vlastním pozemku. Využití rodinného domu považuje komise za
předimenzované.

12.

Předkladatel: Ing.arch. Dana Vilhelmová

Hlasování

Zpracovatel: Tomáš Kolowrat

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

284/72/RM/2021 Rozhodnutí rady města o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na
veřejnou zakázku "Parkoviště P+R Na Podole, Beroun"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku "Parkoviště P+R Na Podole,
Beroun" se zhotovitelem Strabag a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČ: 60838744, kterým se upravuje předmět díla a cena za provedení díla, v předloženém
znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1.1. zajištění plnění tohoto usnesení.
Termín: 26.7.2021
K projednání bodů 12 až 16 se do jednání rady města dostavila vedoucí odboru majetku a investic
Ing. Nová.
Ing. Nová informovala, že v průběhu realizace veřejné zakázky "Parkoviště P+R a Podole Beroun"
byla zjištěna potřeba provedení některých víceprací a méněprací. Současně je nutné v rámci stavby
parkoviště vybudovat trvalou zábranu proti pronikání zvláště chráněných živočichů (užovka
podplamatá) do prostor parkoviště. Celková hodnota navýšení v rámci dodatku č. 2 je
1.826.324,26 Kč bez DPH, z čehož náklady na stavbu trvalé zábrany činí 1.688.501,47 Kč bez DPH.
Při odečtení nákladů na stavbu trvalé zábrany dochází ke snížení původní ceny o cca 142 tis Kč.
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Na dotaz Mgr. Kůse odpověděla Ing. Nová, že navýšení ceny je finančně kryto v rozpočtu města.
Na základě předběžného projednání s poskytovatelem dotace bude převážná část nákladů plynoucí
z dodatku č. 2 ke smlouvě uznána jako uznatelné náklady.
RNDr. Chalupová zdůraznila, že požadavku na vybudování trvalé zábrany proti pronikání plazů se
nelze vyhnout.
Ing. Nová doplnila, že v průběhu stavby byla nainstalována provizorní zábrana. Po dokončení
stavebních prací musí být zábrana pevná, jejíž provedení je technologicky poměrně náročné.

13.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Jakub Zelinka

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

285/72/RM/2021 Uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ev. č. 0034/2005/NAJ/MM ze
dne 11. 6. 2003 - innogy Energo, s. r. o.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 0034/2005/NAJ/MM ze dne 11. 6. 2003, ve
znění pozdějších dodatků č. 1 - 5 na pronájem systému CZT (centrální zásobování teplem)
mezi městem Beroun jako pronajímatelem a společností innogy Energo, s. r. o., IČ:
25115171, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, jako nájemcem.
Předmětem dodatku je zúžení předmětu pronájmu o část prostor v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku p. č. st. 4394/1 v k. ú. Beroun a rozšíření předmětu pronájmu o části
pozemků p. č.1554/22, p. č. 6813, p. č. 876/10, p. č. 876/12, vše v k. ú. Beroun, podle
předloženého zákresu.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1.1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 6.8.2021
Ing. Nová připomněla, že společnost innogy Energo plánuje stavbu "Modernizace plynové kotelny
ul. Pod Studánkou 914, Beroun-Hlinky". Přístavba plynové kotelny zasahuje na část pozemku ve
vlastnictví města Beroun. Zastupitelstvo města projednalo a odsouhlasilo smlouvu o právu provést
stavbu. Porada k majetku doporučila rozšířit pronájem o části pozemků, na kterých innogy plánuje
umístit další zařízení. Tyto skutečnosti jsou předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě.
Záměr města uzavřít dodatek č. 6 byl zveřejněn. Nebyly k němu podány žádné nabídky ani
vyjádření.

14.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Alena Dařinová

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

286/72/RM/2021 Souhlas s vedením turistické trasy
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města souhlasí
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s vedením turistické trasy přes pozemek p.č. 2239 v k. ú. Beroun, za podmínky, že značení
trasy bude provedeno pouze na stávající vegetaci.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1.1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 16.7.2021
Starosta obce Tetín zaslal žádost o souhlas s vedením turistické trasy přes pozemek města Beroun
p. č. 2239 v k. ú. Beroun. Jedná se o nově značenou trasu z Tetína přes Damil, U Rozvodny s
napojením na Stezku sv. Ludmily, kde bude součástí trasy i turistické značení.
RNDr. Chalupová kvitovala záměr vybudování nové turistické stezky.
Ing. Mastná se dotázala na důvod značení, když trasa vede po již vyznačené cyklostezce.
Ing. Nová uvedla, že cyklostezky a turistické trasy mají odlišný způsob značení.

15.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Marcela Kvapilová

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

287/72/RM/2021 Informace o výsledcích plnění - projekt finanční adopce stromů
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města bere na vědomí
informaci o projektu finanční adopce stromů a ukládá odboru majetku a investic dopracovat
návrh projektu dle podnětů z diskuze.
Ing. Nová uvedla, že rada města uložila vedoucímu odboru majetku a investic zajistit projednání
konceptu adopce stromů a prověřit fungování v jiných městech. Po projednání s dotčenými odbory
úřadu je předložen návrh adopce.
RNDr. Chalupová vyjádřila svůj názor, že z návrhu vyplyne velké množství práce a nákladů.
Povýsadbová péče a většina nákladů půjde z financí města.
Ing. Mišina navrhl zvýšit částku za adopci stromu na 3 tis Kč.
Mgr. Kůs zdůraznil, že hlavním smyslem adopce je podnítit občany, aby se o zeleň starali.
Ing. Mastná navrhla, aby město vysadilo strom na vytipovanou lokalitu a dárce může přidat částku
(2 - 5 tis Kč na strom). Strom může být označen cedulkou se jménem dárce.
RNDR. Chalupová kvitovala důkladnou práci na přípravě návrhu. Navrhla vzít na vědomí informaci,
ale do návrhu ještě zapracovat podněty z diskuze.

16.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Pavlína Poborská

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

288/72/RM/2021 Zápis č. 5/2021 z jednání Komise bytové, konaného dne 28. 6. 2021
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města bere na vědomí
Zápis č. 5/2021 z jednání Komise bytové, konaného dne 28. 6. 2021.
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II. Rada města bere na vědomí
předložené nové žádosti o nájem bytu v domě ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska
Komise bytové Rady města Beroun.
Radě města byl předložen zápis z jednání Komise bytové, která projednala nové žádosti o nájem
bytů pro příjmově vymezené osoby v domě v Talichově ulici a žádosti o prodloužení nájemních
smluv stávajících nájemníků.
Dodatečně podaná žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 767/49, kterou nájemce poslal
9 dnů před koncem platnosti nájemní smlouvy, byla zamítnuta. Nájemce v bytě nebydlí, byt
využívají jiné osoby bez souhlasu správce. Ostatní obyvatelé jsou obtěžování nadměrným hlukem a
nepořádkem.

17.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Dagmar Mlčochová

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

289/72/RM/2021 Rezignace člena Komise bytové
I. Rada města bere na vědomí
rezignaci pana Sergeje Mochalina na funkci člena Komise bytové.
RNDr. Chalupová informovala o rezignaci člena Komise bytové, kterou podal dne 12. 7. 2021.

18.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Hlasování

Zpracovatel: Hana Tučková

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
RNDr. Chalupová informovala:
• finanční dar obcím na Lounsku by odeslán
• o dvou záchranných akcích, kdy byli zachraňování vodáci z rozvodněné Berounky
• hrnčířské trhy proběhly velmi klidně.
Mgr. Chlumská navrhla dát na řeku upozornění pro vodáky v dostatečném předstihu. RNDr.
Chalupová konstatovala, že se připravuje instalace na dvě místa.
Mgr. Chlumská se dotázala na pokračující jednání se Sdružením obcí Berounska o školách.
RNDr. Chalupová uvedla, že schůzky se zúčastnil místostarosta Mgr. Tomčo, zástupce Sdružených
obcí PhDr. Mgr. Weber a starostka Hýskova paní Šmolcnopová. Jednání bylo velmi konstruktivní a
vstřícné. Obce deklarovaly ochotu finančně se podílet a město Beroun upozornilo na to, že
bude akceptovat žáky jen z "tradičně" spádových obcí.
Tajemník úřadu Ing. Chalupecký upozornil na možné změny v souvislosti s novým stavebním
zákonem. Dále upozornil na končící smlouvy o nájmu v budově Úřadu pro zastupování státu ve
věcích majetkových, budově Policie ČR a v budově Úřadu práce.
Mgr. Chocová upozornila na spadlý strom u dětského hřistě v Hlinkách.
Ing. Mišina informoval:
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• o zdražení jízdného v autobusech Pražské integrované dopravy. Uvedl také, že jsou
navrženy nové linky MHD. Ještě je třeba sladit časy odjezdů a dořešit finanční otázky.
• o termínu soudního stání v kauze Lištice.
• o chystané rekonstrukci ulice Plzeňská. Středočeský kraj má zájem, aby práce byly
zahájeny letos.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
19.

Závěr
Po projednání všech bodů programu ukončila starostka RNDr. Chalupová jednání rady města v
15,50 hodin.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

RNDr. Soňa Chalupová

Ing. Michal Mišina

starostka

místostarosta

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová
zapisovatelka

Ověřovatelé:

Mgr. Ivan Kůs
radní
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