Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 82. schůze Rady města Beroun,
která se konala dne 24. 11. 2021

od 14:00 hodin v velké zasedací místnosti budovy radnice

Přítomni: RNDr. Soňa Chalupová, Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Olga Chocová, Mgr. Ivan Kus, Ing. Irena
Mastná, Mgr. Dušan Tomčo
Omluveni: Ing. Michal Mišina
Pracovníci městského úřadu: Mgr. Ildikó Fráňova

Tajemník: Ing. Jiří Chalupecký
Jméno zapisovatele: Leona Pinkasová
Ověřovatel: Mgr. Ivan Kus

l. Připomínky k zápisu z minulé schůze Rady města

Beroun

Diskuze:

Schůzi rady města zahájila ve 14, 00 hodin a jednání řídila starostka RNDr. Chalupová.
Omluvila nepřítomného místostarostu Ing. Mišinu. Ověřovatelem určila Mgr. Kuse.
RNDr. Chalupová připomněla termín příští schůze rady města, který je stanoven na 8. 12. 2021, a
termín konání zasedání Zastupitelstva města Beroun 15. 12. 2021.

2. Program schůze Rady města Beroun
Diskuze: RNDr_ChaluEfiYá navrhla stáhnout z programu jednání bod 29 programu Účast na setkání
partnerských měst v Goslaru. Informovala, že setkání se z důvodu opatření proti šířeni onemocněni
covid-19 ruší.

usnesení č. 432/82/RM/2021
Rada města schvaluje

program schůze rady města konané dne 24. 11. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

3. Informace o plnění usnesení rady města
Diskuze:

Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady města vzala rada města na vědomí.

4. Žádost o souhlas zřizovatele
for Women pro ZŠ Závodí

s přijetím účelově určeného

finančního daru od Women
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Diskuze:

Do jednání rady města se dostavila vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Ing. Boldi.
Ing. Boldi předložila

radě města žádost

Základní školy Beroun-Závodí o souhlas zřizovatele s přijetím

finančního daru od společnosti Women for women z projektu "Obědy pro děti" určeného na úhradu
obědů pro jednoho žáka této školy.
usnesení č. 433/82/RM/2021
Rada města

souhlasí

s tím, aby Základní škola, Beroun-Závodí, Komenského 249 přijala na základě uzavřené darovací
smlouvy finanční dar z charitativního projektu "Obědy pro děti" od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s. IC: 24231509 se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, pro l žáka ve školním
roce 2021/2022 v období od l. l. 2022 do 30. 6. 2022 v celkové výši 3 360 Kč.
Rada města ukládá

Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitelku Základní
školy, Beroun - Závodí, Komenského 249 o vydaném souhlasu k uvedené žádosti.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

5. Návrh odměn - ředitelé mateřských a základních škol zřizovaných městem Beroun za
2. pololetí roku 2021
Diskuze:

Radě města
městem

byl předložen návrh odměn pro ředitele mateřských a základních škol zřizovaných

Beroun.

RNDr. Chalupová kvitovala přehledně zpracovaný materiál o plnění kritérií stanovených Postupem
při odměňování ředitelů škol.
Mgr. Kus pochválil komplexní materiál. Návrh podpoří, ale podotkl, že i přesto, že ředitelé

berounských škol a školek jsou podle jeho zkušeností na svém místě (proto také vždy odmítal
požadavek na jejich automatické odvolávání po skončení jejich prvního funkčního období), z logiky
věci ale nemohou všichni beze zbytku pracovat tak, aby vždy obdrželi 100 % odměn.
RNDr. Chalupová vyjádřila svůj názor, že ředitelé často pracují nad rámec svých povinností.
Mgr. Tomčo připomněl, že metodika odměňování prošla asi před dvěma lety úpravami a je nyní
kvalitnější.
Mgr. Chlumská ocenila práci ředitelů základních a mateřských škol. Připomněla, že
onemocnění
covid-19 velmi ztížilo jejich práci.
usnesení č. 434/82/RM/2021
Rada města stanoví

odměny ředitelům

mateřských a základních škol zřizovaných městem Beroun za 2. pololetí roku 2021

v navrhované výši a souhlasí s jejím vyplacením.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

6. Vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu "Poskytování dotací na kulturní
činnost ve městě Beroun

v roce 2022 a 2023"

Diskuze:
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Do jednání rady města byla přizvána předsedkyně Komise pro kulturu a kulturní dotace paní Kuhar
Daňhelová.

RNDr. Chalupová ocenila zpracování návrhů včetně podrobného

vyhodnocení a odůvodnění.

Mgr. Tomčo doplnil, že kritéria pro rozdělování dotací jsou vhodně zvolena. Projednávání návrhů
proběhlo velmi zodpovědně.
Mař. Kus se dotázal na nové žadatele o dotace Ing. Marešovou a Mgr. Kebrleho a na další informace
o žadateli Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů.

RNDr. Chalupová uvedla, že žadatelka Ing. Marešová připravuje zajímavé projekty v prostoru
Barrandova náměstí, které jsou u veřejnosti oblíbené.
Paní Kuhar Daňhelová uvedla, že Ústav Antonína Dvořáka již jednou o dotace žádal, ale ještě
nedodali vyúčtování. To ovlivnilo jejich bodové ohodnocení.
RNDr. Chalupová k žadateli Mgr. Kebrlemu uvedla, že jím pořádané koncerty jsou veřejností
oblíbené. Uvažuje o bližší spolupráci s MKC.
usnesení č. 435/82/RM/2021
Rada města

bere na vědomí

zápis zjednání komise pro kulturu a kulturní dotace č. 4/2021 ze dne 3. 11. 2021, vč. jeho přňoh.
Rada města souhlasí

s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v letech 2022 a 2023 podle návrhu
zpracovaného komisí pro kulturu a kulturní dotace ze dne 3. 11. 2021.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit poskytnutí dotací na kulturní činnost v letech 2022 a 2023 podle návrhu zpracovaného
komisí pro kulturu a kulturní dotace ze dne 3. 11. 2021, včetně uzavření veřejnoprávních smluv na
jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

7. Smlouva o spolupráci při zajištění systému využití hrnků
Diskuze:

lna. Boldi uvedla, že město

Beroun oslovilo prodejce nápojů při adventních trzích na Husové namésti

s žádostí o spolupráci při distribuci hrnků z edice se zimním motivem města Beroun.
Mař. TomcQ informoval, že z důvodu současné situace související s onemocněním covid-19 bylo

domluveno, že hrnky nebudou vratné. Zájemci si mohou koupit hrnek s nápojem nebo jen hrnek, ale
z hygienických důvodů nebude

možnost jej vrátit.

usnesení č. 436/82/RM/2021
Rada města Beroun souhlasí

s uzavřením smluv o spolupráci s níže uvedenými subjekty, jejichž předmětem je spolupráce při

zajištění systému využití hrnků v období 28. 11. 2021 - 22. 12. 2021, v předloženém znění.
l. Antonín Kaiser, IČ: 06123325, se sídlem Masarykova 25, 273 04 Kačice;

2. Mgr. Martin Onderka, IČ: 13754572, se sídlem K Dědu 1700, 266 Ol Beroun - Beroun-Mésto;
3. Roman Sládek, s. r. o., IČ: 02099918, se sídlem Na Tržišti 575/12, 266 Ol Beroun-Mésto.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

8. Zápis z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí č. 5/2021
Diskuze:
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Do jednání rady města se dostavila pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Kolářová
a předsedkyně Komise zdravotnictví a sociálních věcí Mgr. Ullrichová.
Mgr. Ullrichová provedla zápisem z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí, která se mimo
jiné zabývala hodnocením žádostí o dotace.
Mgr. Kus se dotázal na přidělování bytů v domě čp. 1280 na Třídě Míru.

Mgr. Tomčo vedl jednání z důvodu zvýšení nájmu, kauce a zvyšujících se cen za energie. Město
nemůže ovlivnit výši nájemného, který je nad rámec možností žadatelů. To je jeden z důvodů proč
urychlit vznik projektu bytů pro seniory.
Mgr. Kus kvitoval, že se hledá řešení. Současně ale podotkl, že je škoda, že v minulosti se město pod
cenou de facto zbavilo domu s pečovatelskou službou Na tQášteře a čp. 1280 u Hvězdy. Dnes se to
musí pracné napravovat.

Mgr. Ullrichová poděkovala za možnost vyjet na pracovní cestu do Goslaru. Kvitovala inspirativní a
přínosná setkání s goslarskými kolegy.
Místostarosta Mgr. Tomčo vyjádřil radost, že se podařilo naplnit ideu výměny zkušeností nejen mezi
samosprávami partnerských měst, ale mezi lidmi, kteří pro město pracují.
usnesení č. 437/82/RM/2021
Rada města bere na vědomí

Zápis č. 5 zjednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí, konaného dne 9. 11. 2021.
Rada města schvaluje
Plán činnosti Komise zdravotnictví a sociálních věcí pro rok 2022 v předloženém znění.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

9. Vyhodnocení žádostí o individuálnídotace na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti ve
městě Beroun

na rok 2022 nad 50 000.- Kč

Diskuze:

Komise zdravotnictví a sociálních věcí projednala žádosti o dotace v sociálně zdravotní oblasti na rok
2022.

Předsedkyně komise Mgr. Ullrichová uvedla, že novým žadatelem je z. s. SpoluSvět. Tato organizace
obdržela výtěžek z kulturní akce Letorosty. Komise k tomu přihlédla a ponížila výši dotace.
usnesení č. 438/82/RM/2021
I. Rada města souhlasí

s návrhem Komise zdravotnictví a sociálních věcí Rady města Beroun na přidělení dotací na aktivity
v sociálně - zdravotní oblasti z rozpočtu města Beroun na rok 2022 dle přiložených tabulek.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

l. schválit 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:

l. Camino Sanjosé, z. s. se sídlem Politických vězňů 185, 266 Ol 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 Sanjosé, z. s., se sídlem Politických vězňů 185, 266 Ol Beroun, IČ: 07809395, ve výši
50 000, -Kč na činnost Rozšíření činnosti v oblasti oddlužování ve smyslu § 418d Insolvenčního
zákona
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3. Člověk v tísni, o. p. s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IC: 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 Ol Beroun, IČ: 72541121, ve výši 100 000, -Kč na činnost Provozní a aktivizační činnost DS
TGM

6. Dobromysl, z. u., se sídlem Bezručova 928, 266 Ol Beroun, IČ: 24198412, ve výši 90 000, -Kč
na činnost Denní stacionář pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením

7. Dobromysl, z. u., se sídlem Bezručova 928, 266 Ol Beroun, IC: 24198412, ve výši 80 000, -Ké
na činnost Osobní asistence pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením

8. Dobromysl, z. u., se sídlem Bezručova 928, 266 Ol Beroun, IČ: 24198412, ve výši 30 000,-Kč
na činnost Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením

9. Dobromysl, z. u., se sídlem Bezručova 928, 266 Ol Beroun, IC: 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 Ol Beroun, IČ:47514329, ve výši 200 000,-Kč
na činnost Azylový dům sv. Jakuba pro muže
11. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 Ol Beroun, IC:47514329, ve výši 40 000, -Kč
na činnost Denní centrum pro osoby bez přístřeší

12. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 Ol Beroun, IC:47514329, ve výši 80 000, -Kč
na činnost Denní stacionář

13. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 Ol Beroun, IČ: 47514329, ve výši 40 000,-Kč
na činnost Domov se zvláštním režimem

14. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 Ol Beroun, IČ:47514329, ve výši 150 000,-Kč
na činnost Noclehárna

15. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 Ol Beroun, IC:47514329, ve výši 90 000,-Kč
na činnost Pečovatelská služba

16. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 Ol Beroun, IC:47514329, ve výši 60 000, -Kč
na činnost Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

17. Charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, 266 Ol Beroun, IČ:47514329, ve výši 40 000,-Kč
na činnost Terénníprogram pro osoby bez přístřeší

18. Klubíčko Beroun, z. u., se sídlem Květnová 109, 267 11 Vraž, IČ:24151262, ve výši 15 000,-Kč
na činnost Odlehčovací služby pro občany ORP

19. Klubíčko Beroun, z. u., se sídlem Květnová 109, 267 11 Vraž, IC: 24151262, ve výši 20 000,-Kč
na činnost Osobní asistence pro občany ORP Beroun

20. Klubíčko Beroun, z. u., se sídlem Květnová 109, 267 11 Vraž, IČ: 24151262, ve výši 30 000, -Kč
na činnost SAS/Asistovaná doprava pro seniory a OZP z ORP Beroun
21. Klubíčko Beroun, z. u., se sídlem Květnová 109, 267 11 Vraž, IC: 24151262, ve výši 10 000, -Kč
na činnost Týdenní stacionář pro občany ORP

22. Lomikámen/z. u., se sídlem U Kasáren 192, 266 Ol Beroun, IČ: 26541831, ve výši 360 000,-Kč
na činnost "Re -start" služba "sociálnírehabilitace"

23. Lomikámen, z. ú„ se sídlem U Kasáren 192, 266 Ol 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 Ol 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

5/17

27. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s., se sídlem U Kanálky 1559/5, 120 00
Praha 2, IC:70100691, ve výši 15 000,-Kč na činnost Terénníprogramy
28. Pro zdraví 21 z. u., se sídlem Havlíčkova 8, 266 Ol Beroun-Město, IC: 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. u., se sídlem Květnová 80, 267 11 Vraž, IC: 04867271, ve výši
170 000,-Kč na činnost Asistovaná doprava pro občany ORP Beroun
31. VČELKA sociálníslužby o. p. s„ se sídlem Pivovarská 170/3, 266 Ol Beroun, IC: 24732915, ve
výši 60 000,-Kč na činnost

Osobní asistence

32. VČELKA sociální služby o. p. s., se sídlem Pivovarská 170/3, 266 Ol 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 Ol 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, IC: 25617401, ve výši
90 000,-Kč na činnost Adiktologická ambulance Magdaléna Beroun
2. souhlasit 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 sociálníchslužeb zařazením mezi veřejně
podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností", souhlasit s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy formou přistoupení k tomuto pověření Středočeským krajem/MPSV.
III. Rada města ukládá
Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví,

l. zajistit předložení návrhu na poskytnutí dotací v sociálně - zdravotní oblasti z rozpočtu města
Beroun na rok 2022 pro žadatele o dotaci nad 50 000,- Kč v jednotlivém případě zastupitelstvu
města.

Termín: 31. 12. 2021

2. zajistit uzavření smluv na dotace mezi městem Beroun a jednotlivými žadateli.
Termín: 28. 2. 2022
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

10. Dotace v sociálně-zdravotní oblasti z rozpočtu města Beroun na rok 2021
Diskuze:

Mgr. Kolářová uvedla, že organizace Klubíčko Beroun, z. u. podala žádost o dotace na rok 2021
mimo běžný termín podání žádostí. Dotace bude využita na asistovanou dopravu pro seniory a
zdravotně postižené osoby.
Mgr. Ullrichová doplnila, že žádost byla komisí prodiskutována a uznána jako odůvodněná. V
současné době je to jediný poskytovatel dopravy pro seniory a postižené v Berouně.
Mgr. Kus kvitoval práci organizace Klubíčko. Přitom vznesl dotaz, zda dotaci na asistovanou dopravu
Klubíčko využívá výhradně pro berounské klienty.
usnesení c. 439/82/RM/2021
I. Rada města schvaluje

dotaci v sociálně-zdravotní oblasti z rozpočtu města Beroun na rok 2021 organizaci Klubíčko Beroun,
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z. u., IČ: 24151262, se sídlem Květnová 109, 267 11 Vraž, ve výši 49 000,- Kč na činnost Asistovaná
doprava pro seniory a OZP z ORP Beroun.
II. Rada města souhlasí

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí výše uvedené dotace.
III. Rada města

ukládá

Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit uzavřeni veřejnoprávní

smlouvy mezi městem Beroun a organizací Klubíčko Beroun, z. u.
Termín: 28. 2. 2022
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

11. Schválení projektu .. POSEZ" ve městě Beroun
Diskuze:

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že projekt "POSEZ" je projektem Středočeského kraje. Centrum

by mělo být v každém větším městě kraje.

V Berouně je kontaktní místo v budově Domova penzionu

pro důchodce a organizátorem je Camino Sanjosé, z. s.
Mgr. Kolářová doplnila, že tato sociální služba má doplnit program pomoci seniorům a postiženým

osobám, poskytuje poradenskou činnost, přístup

k internetu apod., napomáhá aktivizaci

společenského života.

Mgr. Kus poznamenal, že projekt byl krajem diskutován již v průběhu roku 2018 a že řada
neziskovek se za významné podpory města zabývá velmi podobnou poradenskou činností. Poukázal
na nutnost koordinace této činnosti mezi organizacemi a kontroly ze strany OSVZ.

Ing. Mastná vyjádřila myšlenku, že by bylo vhodnější připravit

projekt přístupných všem,

nejen

seniorům.

Starostka RNDr. Chalupová konstatovala, že je to projekt kraje a nemůžeme ho předefinovat.
Požádala Ing. Mastnou, aby v termínu do příštího týdne zpracovala svůj námět. Námět bude jedním z

bodů jednání s hejtmankou Středočeského kraje při Hejtmanské dnu, který se uskuteční v lednu
2022.
usnesení č. 440/82/RM/2021
I. Rada města souhlasí

l. s realizací projektu POSEZ - kontaktního místa pro seniory a zdravotně postižené.
2. s podáním žádosti o individuální dotaci na realizaci projektu POSEZ - pomoc seniorům a
zdravotně postiženým a realizaci kontaktního místa ve městě Beroun od Středočeského kraje.

3. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na financovánínákladů spojených s
provozem POSEZ - kontaktního místa pro seniory a zdravotně postižené.

II. Rada města doporučuje

l. zastupitelstvu města souhlasit s realizací projektu POSEZ - kontaktního místa pro seniory a
zdravotně postižené.

2. zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o individuální dotaci na realizaci projektu
POSEZ - pomoc seniorům a zdravotně postiženým a realizaci kontaktního místa ve městě
Beroun od Středočeského kraje.

3. zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
financování nákladů spojených s provozem POSEZ - kontaktního místa pro seniory a zdravotně
postižené.
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III. Rada města

ukládá

Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit předložení návrhu do
Zastupitelstva města Beroun.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

12. Návrh odměny pro ředitelku Domova penzionu pro důchodce Beroun za 2. pololetí
202]
Diskuze:

Radě města byl předložen návrh odměn pro ředitelku Domova penzionu pro důchodce.
Místostarosta Mgr. Tomčo konstatoval, že návrh odpovídá Postupu při odměňování.
kritéria paní ředitelka plní.
Mgr. Kus kvitoval kvalitní práci paní ředitelky.

Stanovená

usnesení č. 441/82/RM/2021
Rada města schvaluje

vyplacení odměny paní Ing. Miroslavě Kučerové, ředitelce Domova penzionu pro důchodce Beroun,
příspěvkové organizace města za 2. pololetí 2021 v navrhované výši.
Rada města ukládá
Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví infonnovat ředitelku Domova

penzionu pro důchodce Beroun o výši její odměny za 2. pololetí 2021.
Termín: 10. 12. 2021
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

13. Volba přísedících Okresního soudu v Berouně
Diskuze:

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že se jedná o další krok ve volbě přísedících Okresního soudu v
Berouně. Zastupitelstvo města bude volbu projednávat na svém prosincovém zasedání.
usnesení č. 442/82/RM/2021

Rada města doporučuje
zastupitelstvu města přijmout

toto usnesení:

Zastupitelstvo města Beroun volí paní Věru Musilovou,

trvale bytem:

Beroun, ^•^^^•I^^III^^^B a Paní Jiřinu Merglovou,
trvale bytem: Beroun,

do funkce přísedících Okresního

soudu v Berouně.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

14. Návrh Rozpočtového opatření č.

2 města Beroun pro rok 2021

Diskuze:
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K projednání bodů 14 a 15 programu se dostavila vedoucí finančního odboru Ing. Maršíková.
Tajemník MěÚ Ing. Chalupecký konstatoval, že do rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2021 jsou
zapracované očekávané výnosy daní, odhady plnění a čerpání. Daně se vyvíjejí velmi dobře. Na
vysokém zůstatku se projevily kompenzace státu. Kapitálové výdaje jsou malé, protože realizace
velkých akcíje posunuta na příští rok.
Mař. Kus kvitoval, že návrh rozpočtu není nijak dramatický. U příjmů očekával

problémy, ale

zejména výše daňových příjmů ho mile překvapila. Poukázal dále na výrazný propad kapitálových
výdajů.
Starostka RNDr. Chalupová zdůraznila, že město

Beroun hospodaří rozumné.

usnesení č. 443/82/RM/2021
Rada města

souhlasí

s návrhem Rozpočtového opatření č. 2 města Beroun pro rok 2021, v předloženém

zněni.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit návrh Rozpočtového opatření č. 2 města Beroun pro rok 2021, v předloženém znění.
Rada města bere na vědomí

Důvodovou zprávu pro návrh Rozpočtového opatření č. 2 města Beroun pro rok 2021 a přílohu
Rozpisu návrhu Rozpočtového opatření č. 2 pro město Beroun pro rok 2021.
Rada města

ukládá

Ing. Marcele Maršíkové, vedoucí finančního odboru, zajistit přípravu a včasnost podkladů k touto
usnesení na jednání zastupitelstva města.
Termín: 3. 12. 2021
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

15. Návrh rozpočtu města

Beroun pro rok 2022

Diskuze:

Radě města byl předložen návrh rozpočtu města na rok 2022.

Starostka RNDr. Chalupová doplnila, že letos se vedení města rozhodlo nejít do rozpočtového

provizoria.

Tajemník MěÚ Ing. Chalupeckv uvedl, že návrh je velmi ambiciózní. Rozpočet je z účetního hlediska
postaven jako schodkový. Schodek je vyrovnán předpokládaným zůstatkem roku 2021 a zapojením
schváleného úvěrového rámce. Budou zahájeny velké akce: úpravy prostoru před Hvězdou, MS
Vrchlického na Závodí, kanalizace Zavadilka. Upozornil však na zvyšování úrokové sazby u
schváleného úvěru.

Starostka RNDr. Chalupová vyjádřila názor, že v rozpočtu není nic zbytečného. Jedná se o velké a

důležité projekty, které městu prospějí.

Mař. Kus návrh zhodnotil jako provázaný a optimistický. Čerpání rozpočtu podle něho múze zejména
u materiálních běžných výdajů a u všech kapitálových výdajů negativně ovlivnit

skokový růst cen,

kterého jsme svědky a který bud zejména v přištim roce.

Mgr. Kus pro větší přehlednost materiálu doporučil doplnit ho o čísla stran.
lna. Mastná se dotázala na položku 2310 Pitná voda-studny Zdejcina.
Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že se bude opravovat stávajícívodovodní řád.
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Mgr. Chlumská požádala o změnu položky 6121 ZS Jungmannova-zateplení objektu školy-projektová
dokumentace a inženýrská činnost. Žádost zdůvodnila tím, že při realizaci enviromentální zahrady
zůstala část zarostlé plochy a finance by použili na její úpravu. Zateplení školy je dle jejího názoru v
současné době nerealizovatelné a projekt by nebyl využit.

Mgr. Kus zdůraznil, že zateplení škol je důležité. Je třeba hledat zdroje, jak zahradu zafinancovat
jinak.

Ing. Mastná poznamenala, že ekonomizace provozu budov je pro město důležitá. Navrhla položku
6121 ponechat v rozpočtu.

Tajemník MěU Ing. Chalupecký navrhl uhradit úpravu části zahrady z rezervního fondu školy a
případné další náklady zahrnout do úpravy rozpočtu.
usnesení č. 444/82/RM/2021
Rada města Beroun souhlasí

s Návrhem rozpočtu města

Beroun pro rok 2022, v předloženém

znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Návrh rozpočtu města Beroun pro rok 2022, v předloženém

znění.

Rada města bere na vědomí

Důvodovou zprávu pro Návrh rozpočtu města Beroun pro rok 2022 a přílohu k Rozpisu Návrhu
rozpočtu města Beroun pro rok 2022.
Rada města ukládá

Ing. Marcele Maršíkové, vedoucí finančního odboru zajistit přípravu a včasnost podkladů k tomuto
usnesení na jednání zastupitelstva města.
Termín: 3. 12. 2021

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

16. Vklad mimo základní kapitál do společnosti Berounská sportovní, a. s.
Diskuze:

Tajemník MěU Ing. Chalupecký uvedl, že v návrhu rozpočtu města je jako každý rok navržen finanční
příspěvek pro společnost Berounská sportovní a. s. Město Beroun je jediným akcionářem této
společnosti.
usnesení č. 445/82/RM/2021

Rada města Beroun doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s tím, aby byl finanční příspěvek pro Berounskou sportovní,
a.s. na rok 2022 poskytnut vkladem do vlastního kapitálovéhofondu společnosti mimo základní
kapitál Berounskou sportovní, a. s., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu města Beroun.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

17. Vklad mimo základní kapitál do společnosti Berounská provozní s. r. o.
Diskuze:

Město Beroun je jediným společníkem společnosti Berounská provozní s. r. o. V návrhu rozpočtu
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města na rok 2022 je navržen finanční příspěvek do této společnosti.

Mgr. Kus upozornil na rozdílné částky vkladu do společností Berounská sportovní a Berounská
provozní. Dotázal se, zda rozdíl je o výši splátky úvěru, a zda výtěžek z parkování jde na umoření
úvěru.

Tajemník MěÚ Ing. Chalupeckv to potvrdil. Doplnil, že parkovací dům si v současné době vydělá na
provoz.

usnesení č. 446/82/RM/2021
Rada města Beroun doporučuje

Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s tím, aby byl vklad mimo základní kapitál pro Berounskou

provozní s. r. o. na rok 2022 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo
základní kapitál Berounskou provozní s. r. o., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu města
Beroun.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

18. Projekt .. Beroun - dooř to dooř systém sběru a svozu odpadů"- realizace projektu
Diskuze:

K projednání bodu 18 programu se dostavila vedoucí odboru životního prostřední RNDr. Ciroková.

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že návrh definuje, jakým způsobem občané dostanou "barevné"

popelnice na tříděný odpad. Byl projednán postup distribuce nádob a administrace smluv, což bude
zajišťovat společnost AVE.

Ing. Mastná připomněla diskuzi z minulé schůze rady města. Zopakovala, že to považuje za dobrou
službu pro rodinné domy, ale zahájeníprojektu současně se zdražením poplatku považuje za
nešťastné.

RNDr. Ciroková informovala, že projekt byl podepsán zástupcem vedení města a bylo v něm uvedeno
snížení počtu svozu komunálního odpadu.

Starostka RNDr. Chalupová zdůraznila, že cílem je snížení komunálního odpadu. V případě

ponechánípočtu svozů, není tlak na snižování objemu odpadu. Podotkla, že velké domácnosti si
mohou pořídit větší popelnici.

RNDr. Ciroková informovala, že počet svozů bude indikátorem snížení množství odpadu.
Místostarosta Mař. Tomčo uvedl, že je třeba mít na paměti komunikaci s občany a problematiku

vysvětlovat srozumitelně. Týká se to občanů žijících v rodinných domech, které musíme podpořit
všemi prostředky.

Starostka RNDr. Chalupová připomněla, že se nejedná o poplatek za jednu popelnici -je to např. i za
velkoobjemový odpad, černé skládky, odpadkové koše apod. Jsme jedno z měst s největším množství
odpadu.

Ing. Mastná poznamenala, abychom se snížením objemu odpadu nenavýšil počet černých skládek.
Mgr. Kus se dotázal, zda jsou v rozpočtu finance na tento projekt.
RNDr. Ciroková odpověděla, že ano, bude se hradit z fondu životního prostředí.
usnesení č. 447/82/RM/2021
I. Rada města souhlasí

s přenecháním nádob na tříděný odpad pořízených v rámci projektu „Beroun - dooř to dooř systém
sběru a svozu odpadů" k bezplatnému užívání do 31. 12. 2027 a následným bezúplatným převodem

vlastnického práva k těmto nádobám konečným uživatelům
následném darování, v předloženém

a schvaluje vzorové smlouvy o výpůjčce a

znění.
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II. Rada města souhlasí

s uzavřením příkazní smlouvy na poskytování služeb v souvislosti se zajištěním realizace projektu
„Beroun - dooř to dooř systém sběru a svozu odpadů" mezi městem Beroun jako příkazcem a
společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00
Praha 10, IC: 49356089, jako příkazníkem, v předloženém znění.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: O

19. Výpůjčky prostor v administrativních budovách státu
Diskuze:

K projednáníbodů 19 až 23 se dostavila vedoucí odboru majetku a investic Ing. Nová.

Tajemník MěU Ing. Chalupecký uvedl, že město Beroun jako vypůjčitel má uzavřeny smlouvy o
výpůjčkách na prostory v budovách ve vlastnictví České republiky. Usnesením č. 923 vláda České
republiky souhlasí s uzavřením smluv o výpůjčce prostor v objektech státu do 31. 12. 2027. Z tohoto
důvodu je radě města předkládán návrh smlouvy o výpůjčce s ÚZSVM s Policií ČR. Prodloužení
smlouvy o výpůjčce na prostory v ulici Pod Kaplankou je zatím v řešení.
usnesení č. 448/82/RM/2021
Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor č. UZSVM/SBE/4168/2021-SBEH mezi Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, jako půjčitelem a městem Beroun, jako
vypújčitelem, v předloženém znění.
Rada města ukládá

Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O
usnesení č. 449/82/RM/2021
Rada města

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 18. 4. 2011 mezi Českou
republikou - Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, IČ: 75151481, se sídlem Na Báních

1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, jako půjčitelem

předloženém znění.

a městem

Beroun, jako vypůjčitelem, v

Rada města ukládá

Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

20. Prodej pozemku p.č. st. 7977 v k.ú. Beroun
Diskuze:

Ing. Nová uvedla, že manželé Bgj^U požádali o prodej části pozemku, protože část jejich garáže
částečné zasahuje na pozemek města. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru města prodat
část pozemku. K tomuto záměru nebyly podány žádné nabídky ani vyjádření.

Ing. Mastná připomněla, že již delší dobu volá po cenové mapě města. Cena jí připadá nízká.
12/17

Starostka RNDr. Chalupová poznamenala, že byl právě projednán rozpočet, kam by muselo být
pořízeni cenové mapy zapracováno.

usnesení č. 450/82/RM/2021
Rada města doporučuje

zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. st. 7977 vk u.
Beroun (stavba garáže na pozemku není ve vlastnictví města Beroun) mezi městem Beroun jako
prodávajícím a manželi MUDr. DB^U a MUDr. Z^^ B^^^^^Boba bytem

jako kupujícími, za celkovou kupní cenu 8. 512, - Kč a za

náklady s prodejem spojenými.
Rada města ukládá

Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k
tomuto usnesení na jednám zastupitelstva města.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

21. Prodej pozemku p.č. 1450/28 v k. ú. Beroun íoddělen z p.č. 1450/20)
Diskuze:

lna. Nová uvedla, že na odboru majetku a investic jsou evidovány dvě žádosti o prodej pozemku za

garážemi v Okružní ulici. Záměr města prodat pozemek byl zveřejněn a byla k němu podána pouze

jedna nabídka. Nabídku podali manželé S^^l.

Morous a Mor. Chocová navrhli odprodat i další část městského pozemku za garážemi, neboť je
velmi obtížně přístupná a pro majitele sousedních pozemků a budov by mohla být zajímavou.
lna. Nová uvedla, že tato část sousedí s pozemkem ve vlastnictví města Beroun.
usnesení č. 451/82/RM/2021
Rada města

doporučuje

zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku p. č 1450/28 v k. u.
Beroun, který vznikl na základě geometrického plánu č. 6834-94/2021 ze dne 14. 9. 2021 (oddělen z

p. c. 1450/20 v k. u. Beroun) mezi městem Beroun jako prodávajícím a manželi J^— a H^B
g^^^^^oba bytem i^^^^^Bii^BB^^BB^BI^^^BJako kupujícími, za celkovou

kupní cenu 122. 880, - Kč a za náklady s prodejem spojenými.
Rada města ukládá

Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic

zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení najednání zastupitelstva města
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

22. Výpůjčka částí pozemku p.č. 156/22 v k. u. Beroun - NA VYVĚŠENÍ
Diskuze:

Ředitelka sociálního podniku Klubák z. u. požádala město

o zaboř pozemku za účelem umístění

pojízdné kavárny KlubkoCafé u nového parkoviště P+R. Tento pozemek však není vhodný, protože je
zde problém s připojením na elektřinu. Bylo doporučeno umístit stánek před Obchodní akademii.
Připojení na elektřinu ředitelka podniku Klubák domluvila s vedením Obchodní akademie.
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Souhlas s výpůjčkou pozemku se doporučuje na dobu l roku.
usnesení č. 452/82/RM/2021
Rada města

souhlasí

se zveřejněním

záměru města

vypůjčit část

pozemku p. č. 156/22 v k. u. Beroun, za účelem umístění

pojízdné kavárny KlubkoCafé, podle předloženého zákresu, na dobu určitou l roku.
Rada města ukládá

Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

23. Výpůjčka částí

pozemků p.č.

888/36 v k. ú. Beroun a p.č. 167 v k. ú. Zdejcina

Diskuze:

V souvislosti s projektem sdílených elektrokol a z důvodu vysokého zájmu uživatelů elektrokol byla
vytipována další dvě nová místa, kde budou umístěny dobíječi stanice. Jedná se o Tyršovu ulici a
Zdejcinu. V současné době probíhá stavební příprava, zpevnění plochy a připojení dokovacích stanic
na elektrickou energii. Následně budou části pozemků přenechány společnosti nextbike Czech
Republic s. r. o. do bezplatného užívání.
usnesení č. 453/82/RM/2021
Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru města vypůjčit část pozemku p. č. 888/36 v k. u. Beroun a část pozemku p. č.
167 v k. u. Zdejcina, dle předložených zákresů, společnosti nextbike Czech Republic s. r. o., se
sídlem Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 7389108, za účelem umístění dvou

dobíječích stanic pro elektrokola v rámci rozšíření projektu E-BIKE SHARING na území města
Beroun.

Rada města

ukládá

Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

24. Pravidla pro vydávání parkovacích karet
Diskuze:

Společnost Berounská provozní s. r. o. je správcem placených parkovišť ve vlastnictví města Beroun

a zajišťuje i vydávání parkovacích karet. Z podnětu společnosti byla upravena Pravidla pro vydávání
parkovacích karetjejichž účinnost je navržena od l. l. 2022. Návěje výslovně uvedeno, že

na

vydání rezidentní parkovací karty již nepostačuje bydliště v modré zóně na základě nájemní smlouvy
bez prokázánítrvalého pobytu nebo vlastnictví nemovitosti žadatele. Dále je doplněno, že parkovací
karta vydaná na kalendářní rok platí až do 31. ledna následujícího roku.

Mgr. Kus se dotázal na rozšiřování modrých zón. RNDr_ChaluEQyá uvedla, že se připravuje
rozšiřování modrých zón. Projekt má v gesci Ing. Mišina.
usnesení č. 454/82/RM/2021
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I. Rada města schvaluje

s účinností od l. ledna 2022 Pravidla pro vydávání parkovacích karet, v předloženém

znění.

II. Rada města ukládá

místostarostovi Ing. Michalu Mišinovi

zajistit včasné informování společnosti Berounská provozní s. r. o. o schválení Pravidel pro vydávám

parkovacích karet s účinností od l. ledna 2022.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

25. Dodatek č. l Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury města
Beroun

Diskuze:

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 22. 9. 2021 Zásady pro spolupráci s investory na

rozvoji veřejné infrastruktury města Beroun. Při jednání s investory se objevil požadavek o přesnější
definici pro výpočet hrubé podlažní plochy. Z tohoto důvodu byl vypracován dodatek č. l Zásad
lna. Mastná uvedla, že se jedná o zpřesnění určení hrubé podlažní plochy. Připravuje se metodika
výpočtu plochy, který budou zpracovávat projektanti.
usnesení č. 455/82/RM/2021
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Dodatek č. l Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné
infrastruktury města Beroun, v předloženém znění
II. Rada města

ukládá

Ing. Michalu Mišinovi, místostarostovi,

zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na nejbližší zasedání zastupitelstva
města.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

26. Návrh zastupitele Mgr. Luboše Záloma na změnu obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Diskuze:

Zastupitelstvo města schválilo dne 23. 6. 2021 vydání obecně závazné vyhlášky o místním

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od l. l. 2022 Dne 16. 11.
2021 podal zastupitel Mgr. Zálom návrh na změnu této vyhlášky, která spočívá ve snížení

sazby poplatku z l 000 Kč na 700 Kč a ve změně splatnosti poplatku místo do 30 9 do 31.
5. příslušného roku. Jako důvod pan zastupitel uvádí, že navýšení poplatku na l 000 Kč

nebylo veřejnosti řádně prezentováno a zdůvodněno.
Starostka RNDr. Chalupová poznamenala, že důvody

zvýšení byly prezentovány na veřejném

zasedání zastupitelstva a také v několika vydání Radničního listu. Konstatovala, že jen v
letošním roce je v rozpočtu města počítáno s 5 mil Kč na systém odpadového hospodářství.
Je třeba veřejnosti znovu předkládat argumenty. Finance jsou nutné na investice, nikoliv na
odpady.
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Mgr. Kus uvedl, že s právním zdůvodněním souhlasí. Upozornil však, že vzhledem k citlivosti
tématu je nutné vést diskusi s veřejností zejména co do zdůvodňování navýšení sazby.
usnesení č. 456/82/RM/2021

I. Rada města vydává

toto stanovisko k návrhu zastupitele Mgr. Luboše Záloma na změnu obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství:
Rada města

nedoporučuje zastupitelstvu města

schválit navrhovanou změnu obecně závazné

vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
II. Rada města

ukládá

Ing. Zdeňce Slivkové, vedoucí Kanceláře tajemníka, zajistit předložení návrhu zastupitele Mgr.
Luboše Záloma na změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství se stanoviskem rady města k tomuto návrhu na zasedání zastupitelstva města dne 15.
12. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

27. Program zasedání Zastupitelstva města Beroun
Diskuze:

Návrh programu přednesla starostka RNDr. Chalupová.
usnesení č. 457/82/RM/2021
Rada města schvaluje

program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude konat dne 15. prosince 2021 od 15,00
hodin v Kulturním domě Plzeňka, Plzeňská 83/48, Beroun-Město.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

28. Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o úhradě vodného a stočného ve
dvousložkové formě
Diskuze:

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že zastupitelstvo města v roce 2010 vydalo obecně závaznou
vyhlášku o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě. Vyhláška však nestanovila datum

zahájení účtování dvousložkoví ceny. Navrhovanou změnou vyhlášky se stanoví druh pevné složky

dle množství odebrané vody zařazením do zvolené kategorie. Pevná složka je platbou za připojení a

pohyblivá složka za množství odebrané vody.
usnesení č. 458/82/RM/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města

vydat 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.

Rada města ukládá

Kanceláři tajemníka zajistit přípravu a včasné předložení

podkladů k tomuto usnesení najednání
16/17

zastupitelstva města.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

30. Různé
Disku zfi:

Starostka RNDr. Chalupová informovala, že proběhl konkurz na ředitelku MS Pod Homolkou.
Přihlášená kandidátka byla velmi dobře připravena.
Starostka RNDr. Chalupová informovala o připravovaném zahájeníadventu. Konstatovala, že
rozsvěcení vánočního stromu na náměstí a kulturní program bude probíhat dle současných
epidemiologickýchopatření.
Místostarosta Mgr. Tomčo doplnil, že pořadatelé konzultovali organizaci adventu a vánočních trhů s
hygienickou stanicí.

31. Závěr

Schůze rady města byla ukončena v 17:20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne:

RNDr. Soňa Chalupová

Ing. Michal Mišina

starostka

mistostarosta

Ověřovatel:

Zapisovatel:

Mgr. Ivan Kus

Leona Pinkasová
zapisovatelka

radní
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