Č. 39
Zápis
ze schůze Rady města Beroun konané dne 30. 3. 2016 v radní místnosti budovy radnice.

Přítomni:

Mgr. Kůs Ivan, starosta města
Ing. Mišina Michal, místostarosta města
Ing. Endrlová Šárka
Mgr. Chlumská Eva
Štěpánek Josef – do hlasování o usnesení č. 164/2016
Ing. Chalupecký Jiří, tajemník MěÚ

Omluven:

MUDr. Pěničková Dagmar
Ing. Randa Vratislav
Štěpánek Josef – od hlasování o usnesení č. 165/2016

Ověřovatel zápisu:

Ing. Endrlová Šárka

Zapisovatelka:

Tučková Hana

1)

Zahájení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schůzi rady města zahájil v 14.00 hodin a jednání řídil starosta města Mgr. Ivan Kůs.
V úvodu starosta Mgr. Kůs informoval o termínu příští schůze rady města dne 20. 4. 2016.
Záležitosti ve věci Zimního stadionu – ústní informace
Mgr. Kůs přednesl informaci o stavu jednání o Zimním stadionu.
Připomněl, že Rada města Beroun na své schůzi dne 16.3.2016 přijala usnesení č. 120/2016,
kterým mj. uložila starostovi sdělit společnosti DYNATEL spol. s r.o. rozhodnutí rady města.
Výzva k vrácení předmětu výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce ze dne 15.9.2003 ve znění dodatků
č. 1 ze dne 7.3.2006 a č. 2 ze dne 14.5.2007 byla jednateli společnosti odeslána dne 18.3.2016.
Ing. Endrlová se dotázala, zda bylo nabídnuto smírčí řešení, tak jak bylo dohodnuto na minulém
jednání rady města.
Mgr. Kůs odpověděl, že poslední odstavec Výzvy umožňuje úpravu postupu.
Informoval o pokračování jednotlivých jednání: s advokátem JUDr. Korčekem, jednatelem
společnosti DYNATEL spol. s r.o. Ing. Němcem a vedením Aquaparku. Z jednání s Aquaparkem
vyplynulo, že vedení Aquaparku by mohlo operativně převzít a prozatímně provozovat Zimní
stadion.
Proběhla diskuze, jak financovat sportovní kluby využívající Zimní stadion v období do konce
bruslařské sezóny.
Ing. Chalupecký nastínil možnost řešení úhrady klubům - za skutečně prokázané hodiny,
z financí nevyplacených Zimnímu stadionu.
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Dále Mgr. Kůs seznámil s návrhem jednatele společnosti DYNATEL, který navrhuje dohodu
- pokračování provozování Zimního stadionu ze strany společnosti. Základní podmínkou
takového postupu ale je, že DYNATEL nejdříve de jure vrátí Zimní stadion městu a že případné
využívání Zimního stadionu DYNATELEM do 30.9. t.r. bude samostatně upraveno dohodou.
Upozornil, že na letní období má hotel sjednané „letní kempy“ – ubytování v hotelu a tréninky
na ledové ploše.
Proběhla diskuze o variantách ukončení provozování k různým termínům.
Diskuze se zúčastnili: Mgr. Kůs, Ing. Mišina, Ing. Endrlová a Ing. Chalupecký.
Mgr. Kůs upozornil na skutečnost ohledně vlastnictví pozemků - část Zimního stadionu
je na pozemku ve vlastnictví DYNATELU.
Mgr. Kůs shrnul možnosti dalšího postupu, který je uveden v usnesení.
Usnesení: č. 153/2016
Rada města Beroun bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu jednání s jednatelem
společnosti DYNATEL spol. s r.o. dne 18.3.2016 a souhlasí s návrhem dalšího postupu,
tj. za právní podmínky stanovené JUDr. Korčekem, jednat o možnosti provozování Zimního
stadionu společností DYNATEL do 15.5.2016, respektive do 30.9.2016, za podmínky splnění
požadavků města obsažených v posledním odstavci dokumentu Výzvy k vrácení předmětu
výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce ze dne 15.9. 2003 ve znění dodatků č. 1 ze dne 7.3.2006
a č. 2 ze dne 14.5.2007.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Dotace na sportovní činnost pro rok 2016
Mgr. Kůs informoval, že komise pro sport a sportovní dotace, která zpracovala, projednala
a odsouhlasila kritéria pro přidělení dotace, znovu jednala o rozdělení dotací na sportovní
činnost. Jelikož se členové komise nedohodli ani nezrušili své usnesení, bude dotace rozdělena
dle kritérií. Rozdělena bude částka 3 mil. Kč, zbývající 1 mil. Kč bude rozdělen ve 4. čtvrtletí roku
2016 po vypsání nové výzvy a stanovení nových kritérií. Schválení dotací je na programu
zasedání zastupitelstva města. Na zasedání zastupitelstva budou přizváni předseda
a místopředseda komise pro sport a sportovní dotace.
Proběhla diskuze o tom, zda a jakým způsobem dorovnat propad v příjmech u některých klubů,
který vznikl po rozdělení dle výpočtu podle nových kritérií.
Diskuze se zúčastnili: Mgr. Kůs, Ing. Mišina, Ing. Endrlová a Ing. Chalupecký.
Rada města Beroun vzala informaci na vědomí.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2)

Schválení programu rady města
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navržený program:
1)

Zahájení

2)

Schválení programu RM

3)
4)

Pozůstalostní řízení po Boženě Růžičkové, nar. 30. 10. 1936, posl. bytem Třída
Míru1280/16, Beroun-Město, 266 01 Beroun, zemřelé dne 11. 10. 2015
Pozůstalostní řízení po Pavlu Noskovi, nar. 18. 6. 1948, posl. bytem Husovo nám. 68,
Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, zemřelém dne 13.6.2015
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Berouně
č.j. 24 Nc 1564/2015-44 ze dne 17.2.2016
Zápis č. 1/2016 z jednání pracovní skupiny pro řešení problematiky graffiti
ve městě Beroun, konaného dne 3. 3. 2016
Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní dotace,
konaného dne 23.3.2016
Zpráva Městského kulturního centra Beroun (MKC) o činnosti za rok 2015
Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise pro výchovu a vzdělávání,
konaného dne 14.3.2016
Zápis č. 1/2016 z jednání komise pro sport a sportovní dotace,
konaného dne 7.3.2016
Žádost o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci
„Běh přes Městskou Horu“ – TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.
Žádost o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci
„Hokejbal proti drogám 2016“ – SK Kelti 2008
Žádost o finanční dotaci na akci 39. ročník
„Vodáckého maratonu na Berounce“ – VODMAR Beroun z.s.
Žádost o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci
„Berounský Cyklísek“ – Cyklistický klub Vinohradské šlapky z.s.
Žádost o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci
„GRANDPRIX Beroun 2016“ – Tomáš Vintr
Žádost o finanční dotaci na akci
10. ročník „VIPrahlý BAJKonur“ – SK VIPRAHLO

17)

Žádost o finanční dotaci na rok 2016 – Štěpán Zahradník

18)

Žádost o dotaci spolku Svatojánci z.s.

19)

Žádost o dotaci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje

20)

Informace o shrnutí partnerských vztahů za rok 2015
a harmonogram partnerských vztahů města Beroun na rok 2016

21)

Nakládání s majetkem města

1.

Pronájem garážového stání v budově bez čp/če,
která je součástí pozemku st. 4083/1 v k.ú. Beroun

2.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 179/2013/NAJ/OMI

3.

Souhlas s podnájmem – Technické služby Beroun s.r.o.

4.

Fyzická likvidace majetku
Fyzická likvidace majetku u příspěvkových organizací
Žádost o odkoupení drobného majetku města
Návrh plánu práce komise na rok 2016

5.

Jednání Komise bytové Rady města Beroun dne 16.3.2016

6.

Dlouhodobé natáčení v lomu Alkazar

22)

Rozhodnutí rady o výběru nejvhodnější nabídky.
Rozhodnutí rady o uzavření smlouvy o dílo.
„Vozidla Městské policie Beroun - opětovné vypsání“

23)

Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise dopravy, konaného dne 2.3.2016
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24)

Výstavba parkoviště v ulici Havlíčkova, Beroun - Centrum

25)

Žádost o povolení výjimky na hudební produkci v Kempu Beroun

26)

Žádost o povolení výjimky pro hudební produkci v Pivovaru Berounský medvěd

27)

Návrh na změnu tajemníka bytové komise a komise pro sport a sportovní dotace

28)

Programové prohlášení Rady města Beroun

29)

Informace k prodeji podílu v Technických službách – ústní informace

30)

Záležitosti ve věci Zimního stadionu – ústní informace

31)

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

32)

Závěr

Navržený program jednání rady města byl schválen.
Usnesení: č. 154/2016
Rada města Beroun schvaluje program schůze rady města dne 30.3.2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3)

Pozůstalostní řízení po paní B. R. posl. bytem Beroun-Město, zemřelé dne 11. 10. 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, která přednesla důvodovou zprávu.
Usnesení: č. 155/2016
Rada města Beroun nesouhlasí s nabytím majetku nepatrné hodnoty městem Beroun jako
vypravitelem pohřbu po zůstavitelce paní B. R., posledně bytem Beroun-Město, zemřelé dne 11.
10. 2015.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4)

Pozůstalostní řízení po panu P. N., posl. bytem Beroun-Centrum, zemřelém dne 13.6.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, která přednesla důvodovou zprávu.
Usnesení: č. 156/2016
Rada města Beroun souhlasí s nabytím majetku nepatrné hodnoty městem Beroun jako
vypravitelem pohřbu po zůstaviteli panu P. N., posl. bytem Beroun-Centrum, zemřelém dne 13.
6. 2015.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5)

Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Berouně č.j. 24 Nc 1564/2015-44 ze dne 17.2.2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Do jednání rady města byla přizvána Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, která přednesla důvodovou zprávu.
Město Beroun bylo na základě rozsudku ustanoveno opatrovníkem Z. K.. Město Beroun nemá
způsobilost být veřejným opatrovníkem, neboť opatrovanec nemá trvalé bydliště v Berouně.
Opatrovníkem má být město Králův Dvůr.
Usnesení: č. 157/2016
Rada města Beroun souhlasí s podáním odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Berouně
č.j. 24 Nc 1564/2015 – 44 ze dne 17.2.2016, kterým bylo město Beroun ustanoveno
opatrovníkem nesvéprávného Z. K., bytem, Králův Dvůr.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6)

Zápis č. 1/2016 z jednání pracovní skupiny pro řešení problematiky graffiti ve městě Beroun,
konaného dne 3. 3. 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl Mgr. Kůs, uvedl, že požádal pí. Kermesovou o posouzení Projektu předloženém
společností Rubikon Centrum, která se týká odstraňování graffiti.
Upozornil, že se zvýšilo množství nových graffiti. V souvislosti s tím požádá na schůzi
k bezpečnosti ve městě Beroun zástupce policie o aktivní spolupráci.
Usnesení: č. 158/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 1/2016 z jednání pracovní skupiny pro řešení
problematiky graffiti ve městě Beroun, konaného dne 3. 3. 2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7)

Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní dotace, konaného dne 23.3.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl Mgr. Kůs, pochválil výborně zpracovaný plán práce komise.
Usnesení č.: 159/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní
dotace, konaného dne 23.3.2016
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č.: 160/2016
Rada města Beroun schvaluje plán práce Komise pro kulturu a kulturní dotace na rok 2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8)

Zpráva Městského kulturního centra Beroun (MKC) o činnosti za rok 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Do jednání rady města byla přizvána Mgr. Masopustová, ředitelka Městského kulturního centra
Beroun a Mgr. Papai, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit. Důvodovou zprávu
přednesla Mgr. Masopustová.
Mgr. Masopustová podala informace k jednotlivým částem Zprávy.
Mgr. Papai informovala o setkání MKC s poskytovateli kulturního programu ve městě Beroun,
kterého se zúčastnila a zhodnotila ho jako přínosné.
Mgr. Kůs se vyjádřil k efektivnosti, doporučil, že je potřeba se scházet, argumentovat a prodávat
svojí práci. Víc se prezentovat, propagovat a znát zpětnou vazbu, např. anketou.
Ing. Chalupecký pochválil zpracování výroční zprávy, která působí velmi pozitivně.
Ing. Endrlová vyjádřila spokojenost s šíří aktivit, zapojením mladší generace a programovým
složením napříč žánrem i generačně.
Mgr. Kůs vznesl dotaz na hospodaření Plzeňky.
Mgr. Masopustová odpověděla, že pro Finanční výbor zpracovala detailní přehled hospodaření
Plzeňky od září do konce roku 2015. Zároveň upozornila, že v zimě probíhaly plesy a firemní
akce, z kterých jsou příjmy a sdělila, že hospodaření můžou ovlivnit též zálohové platby na
energie. Dále informovala o omezené kapacitě sálu, kde z požárního hlediska je stanoven
maximální počet lidí na 420.
Mgr. Kůs navrhl víc využívat budovu B. Dále se dotázal, jak MKC zajišťuje výlepovou službu.
Mgr. Masopustová upozornila, že některé výletové plochy jsou v havarijním stavu.
Dále uvedla, že jedná s Královým Dvorem o spolupráci při využití výletových ploch a zajištění
výletové služby i pro Králův Dvůr.
Usnesení: č. 161/2016
1. Rada města Beroun bere na vědomí zprávu Mgr. Kateřiny Masopustové o činnosti
příspěvkové organizace Městského kulturního centra Beroun v roce 2015.
2. Rada města Beroun konstatuje, že Městské kulturní centrum v roce 2015 svojí činností
významně přispělo k obohacení kulturní činnosti města.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

9) Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise pro výchovu a vzdělávání, konaného dne 14.3.2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl Mgr. Kůs.
Usnesení: č. 162/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise pro výchovu
a vzdělávání, konaného dne 14.3.2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

10) Zápis č. 1/2016 z jednání komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 7.3.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl Mgr. Kůs, upozornil na usnesení k bodu č. 2., vztahující se k hřišti Na Vorlu.
Mgr. Papai upozornila na problém s hlučností a vulgarismy, které vidí v osobě správce,
jenž nedbá na pořádek. Dále informovala o novém využití hřiště pro hry softball a baseball,
které budou probíhat pod dohledem dospělých, v odpoledních hodinách, 2 hodiny v týdnu.
Usnesení: č. 163/2016
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1. Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise pro sport
a sportovní dotace, konaného dne 7.3.2016.
2. Rada města Beroun ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy MěÚ Beroun
Ing. Beranovi zajistit realizaci opatření navržených v usnesení k bodu 2 Zápisu č.1/2016
ze zasedání komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 7.3.2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 164/2016
Rada města Beroun schvaluje plán práce komise pro sport a sportovní dotace na rok 2016.
- 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
----------------------------------Z jednání rady se omluvil a v 15:30 hod. odešel p. Štěpánek.
-----------------------------------------

11) Žádost o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci „Běh přes Městskou Horu“
– TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Mgr. Papai, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit,
která přednesla důvodové zprávy k bodům 11) až 20).
TJ LOKOMOTIVA BEROUN požádala o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci „Běh přes
Městskou Horu“, která se uskuteční 16.4.2016. Jedná se již o 33. ročník akce.
Usnesení: č. 165/2016
1. Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím Záštity města Berouna pro akci „Běh přes
Městskou horu“.
2. Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.,
IČ: 00473561, se sídlem Tyršova 85, 266 01 Beroun ve výši 5.000,- Kč, která bude poskytnuta
na akci „Běh přes Městskou horu“ z § 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, organizace 3118
– Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

12) Žádost o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci „Hokejbal proti drogám 2016“
– SK Kelti 2008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SK Kelti 2008 požádal o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci „Hokejbal proti drogám
2016“, která se uskuteční 18.-22.4.2016. Jedná se o 15. ročník celorepublikové akce.
Usnesení: č. 166/2016
1. Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím Záštity města Berouna pro akci „Hokejbal proti
drogám 2016“.
2. Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace SK Kelti 2008, IČ: 22732713,
se sídlem Slunečná 1745, 266 01 Beroun ve výši 5.000,- Kč, která bude poskytnuta na akci
„Hokejbal proti drogám 2016“ z § 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, organizace 3118
– Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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13) Žádost o finanční dotaci na akci 39. ročník „Vodáckého maratonu na Berounce“ – VODMAR
Beroun z.s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VODMAR BEROUN požádal o finanční dotaci na akci 39. ročník „Vodáckého maratonu
na Berounce“, který se uskuteční 21.5.2016. Jedná se o 39. ročník závodu.
Usnesení: č. 167/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši 5.000,- Kč VODMARU Beroun
z.s,, IČ: 22827013, se sídlem Puchmajerova 1020, Beroun-Město, 266 01 Beroun na částečné
pokrytí finančních nákladů spojených s pořádáním 39. ročníku „Vodáckého maratonu
na Berounce“ z § 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, organizace 3118 – Významné sportovní
akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

14) Žádost o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci „Berounský Cyklísek“
– Cyklistický klub Vinohradské Šlapky z.s
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cyklistický klub Vinohradské Šlapky požádal o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci
„Berounský Cyklísek“, která se uskuteční 4.6.2016. Jedná se o tradiční cyklistickou akci pro děti.
Usnesení: č. 168/2016
1. Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím Záštity města Berouna pro akci „Berounský
cyklísek“.
2. Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace Cyklistickému klubu Vinohradské
Šlapky z.s, IČ: 22688412, se sídlem Jažlovická 1331/10, Chodov, 149 00 Praha ve výši 15.000,Kč, která bude poskytnuta na akci „Berounský cyklísek“ z § 34 – Tělovýchova a zájmová
činnost, organizace 3118 – Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

15) Žádost o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci „GRANDPRIX Beroun 2016“
– Tomáš Vintr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan Tomáš Vintr požádal o Záštitu města Berouna a finanční dotaci na akci „GRANDPRIX Beroun
2016“, která se uskuteční 25.-26.6.2016. Jedná se o 7. ročník mezinárodní akce.
Původní požadavek organizátora byl na 275 tis. Kč, následně snížen na 120 tis. Kč. Žadatel obdrží
dotaci i z kulturního grantu ve výši 23 tis. Kč.
Mgr. Kůs navrhl zvýšení dotace.
Mgr. Papai doplnila, že akce se pořádá za spoluúčasti sponzorů, vítěz závodu obdrží finanční šek.
Usnesení: č. 169/2016
1. Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím Záštity města Berouna pro akci „GRANDPRIX
Beroun 2016“.
2. Rada města Beroun doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s poskytnutím finanční dotace
Tomáši Vintrovi, nar. 22.5.1981, bytem Dělnická 35, Praha 7 na uhrazení nákladů spojených
s pořádáním akce „GRANDPRIX Beroun 2016“ ve výši 60.000,- Kč z § 34 – Tělovýchova
8

a zájmová činnost, organizace 3118 – Významné sportovní akce a dále s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

16) Žádost o finanční dotaci na akci 10. ročník „VIPrahlý BAJKonur“ – SK VIPRAHLO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SK VIPRAHLO požádal o finanční dotaci na akci 10. ročník „VIPrahlý BAJKonur“, který
se uskuteční 23.4.2016. Jedná se o turistický cyklozávod po nejkrásnějších místech Berounska.
Komise pro sport a sportovní dotace navrhla neposkytnout dotaci, protože ve městě se koná
více podobných cyklistických akcí.
Ing. Endrlová uvedla, že Cyklomaraton letos zřejmě nebude, protože dle sdělení pořadatele
lokalita neodpovídá podmínkám série závodů tohoto druhu. Uskutečnění tradiční Berounské 10
a 24 je též nejisté, proto by ve městě mohl chybět podobný závod pro dospělou kategorii.
Vzhledem k tomu navrhla schválit příspěvek ve výši 5 tis. Kč. S návrhem radní souhlasili.
Usnesení: č. 170/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace SK VIPRAHLO, IČ: 27035981,
se sídlem Feřtekova 548/5, Bohnice, 181 00 Praha ve výši 5.000,- Kč, která bude poskytnuta
na akci 10. ročník „VIPrahlý BAJKonur“ z § 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, organizace
3118 – Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

17) Žádost o finanční dotaci na rok 2016 – Štěpán Zahradník
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan Štěpán Zahradník požádal o finanční dotaci na závody v plavání, triatlonu a aquatlonu,
které se budou konat v průběhu roku 2016. Sportovní komise navrhuje neposkytnout
příspěvek, protože p. Zahradník je členem TJ LOKOMOTIVA BEROUN, která dostává dotaci
od města Beroun.
Usnesení: č. 171/2016
Rada města Beroun nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace panu Štěpánu Zahradníkovi,
nar. 20.1.1997, bytem Loděnice 315 na závody v plavání, triatlonu a aquatlonu, které se budou
konat v průběhu roku 2016.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

18) Žádost o dotaci spolku Svatojánci z.s.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolek Svatojánci požádal o dotaci na Letní příměstský tábor ve Svatém Janu pod Skalou pro
sociálně slabší skupiny z Berouna a okolí. Obdobný projekt letos připravuje město Beroun,
z toho důvodu nesouhlasí s dotací.
Usnesení: č. 172/2016
Rada města Beroun nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 27.500 Kč spolku Svatojánci z.s.,
IČ: 03749193, se sídlem č. p. 36, 342 01 Hrádek, z organizace 3555 34 29 Dotace zájmovým
organizacím, na částečné pokrytí finančních nákladů spojených s akcí „Letní příměstský tábor
2016“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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19) Žádost o dotaci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje požádal o dotaci na oslavy 60. výročí
založení profesionálního hasičského sboru v Berouně, které se uskuteční 8.-9.9.2016.
Součástí akce bude výstava techniky a ukázky zásahové činnosti.
Ing. Endrlová navrhla poskytnout příspěvek v požadované výši 20 tis. Kč, místo navržených
15 tis. Kč. Radní s návrhem souhlasili.
Usnesení: č. 173/2016
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000,- Kč Hasičskému
záchrannému sboru Středočeského kraje, IČ: 70885371, se sídlem Jana Palacha 1970,
272 01 Kladno, z organizace 3555 34 29 Dotace zájmovým organizacím, na částečné pokrytí
finančních nákladů spojených s akcí „Oslavy 60. výročí založení profesionálního hasičského
sboru v Berouně“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

20) Informace o shrnutí partnerských vztahů za rok 2015 a harmonogram partnerských vztahů
města Beroun na rok 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Papai uvedla, že informace byla zpracována na základě Zásad naplňování partnerských
vztahů města Beroun se zahraničními subjekty. Shrnula činnost v roce 2015 a k plánu na rok
2016 sdělila, že bude průběžně doplňován.
Usnesení: č. 174/2016
Rada města Beroun bere na vědomí informaci o hodnocení projektů s partnerskými městy
v roce 2015, dále současný stav s partnerskými městy v roce 2016 a schvaluje harmonogram
partnerských vztahů města Beroun na rok 2016.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

21) Nakládání s majetkem města
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla k projednání bodu nakládání s majetkem města přizvána
paní Iva Kermesová, vedoucí Odboru majetku a investic, která přednesla důvodové zprávy
k předkládaným návrhům.
1. Pronájem garážového stání v budově bez čp/če, která je součástí pozemku st. 4083/1
v k.ú. Beroun
Pan V. K. zaslal výpověď smlouvy o nájmu na garážové stání. O volné místo projevila zájem pí
J. Š.
Usnesení: č. 175/2016
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na část budovy bez čp/če,
technického vybavení, která je součástí pozemku st. 4083/1 v k.ú. Beroun - garážového stání
č. 3 v dolním patře této budovy, s paní J. Š. bytem Beroun-Město, za účelem parkování
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automobilu, za cenu 1.500,-Kč/měsíc,
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s účinností smlouvy od 1. 7. 2016.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 179/2013/NAJ/OMI
Pan D. Beran má pronajatou obřadní kapli na Městském hřbitově. Z nájemní smlouvy
má povinnost každoročně investovat 40 tis. Kč do pronajaté nemovitosti a předložit
vyúčtování za uplynulý rok. V roce 2016 bude provedena rekonstrukce sanitárního vybavení.
Mgr. Kůs připomněl kapacitní a dispoziční problém obřadní kaple.
Pí Kermesová sdělila, že zatím se dispoziční rozložení sedadel nezměnilo, kompletní výměna
sedaček souvisí s řešením celkového pojetí kaple.
Usnesení: č. 176/2016
1. Rada města Beroun
bere na vědomí provedené práce v roce 2014 a v roce 2015 dle předloženého rozpisu
prací,
2. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 179/2013/NAJ/OMI uzavřené dne
30.4.2013 mezi Danielem Beranem, IČ: 45133221, se sídlem Malé sídliště 1052/17, 266 01
Beroun, a městem Beroun, dle čl. VIII., na provedení investic v roce 2016 ve výši 41.000 Kč
– rekonstrukce WC (sanitární vybavení, obklady, instalatérské práce a zednické práce).
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3. Souhlas s podnájmem – Technické služby Beroun s.r.o.
Technické služby zaslaly dvě žádosti o povolení podnájmu v autokempu na Závodí:
podnájem stánku s terasou na občerstvení – pan Nejepsa
podnájem místa pro půjčovnu lodí – společnost Dronte s.r.o.
Usnesení: č. 177/2016
1. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Technickými
službami Beroun, s.r.o., IČ: 27132340, se sídlem Beroun, Viničná 910, PSČ 266 70
a Petrem Nejepsou, IČ: 67744133, se sídlem 266 01 Beroun – Beroun-Závodí, Zborovské
nábřeží 48/25 na pronájem stánku s terasou (na pozemku st. 7320 v k.ú. Beroun)
v areálu autokempu Na Hrázi v Berouně-Závodí, za účelem zajištění občerstvení
v areálu autokempu.
2. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Technickými službami
Beroun, s.r.o., IČ: 27132340, se sídlem Beroun, Viničná 910, PSČ 266 70 a společností
Dronte s.r.o., IČ: 27604543, se sídlem Praha 10-Strašnice, Nad Vodovodem 685/8,
PSČ 100 00 na pronájem části pozemku p.č. 1974/1 v k.ú. Beroun v autokempu
Na Hrázi v Berouně-Závodí za účelem umístění půjčovny lodí.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
4. Fyzická likvidace majetku
Fyzickou likvidaci majetku projednala komise pro likvidaci majetku na svém zasedání
dne 9.3.2016. S likvidací komise souhlasila.
Usnesení: č. 178/2016
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1. Rada města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 9.3.2016. Pořizovací hodnota
likvidovaného majetku činí celkem 78.922,30 Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
2. Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou
likvidaci majetku a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku
ze dne 9.3.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 3.341.796,05 Kč, účetní
hodnota je 0 Kč.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Fyzická likvidace majetku u příspěvkových organizací
Usnesení: č. 179/2016
1. Rada města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku užívaného příspěvkovou
organizací MŠ Sluníčko a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise
pro likvidaci majetku ze dne 9.3.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku
činí celkem 27.590,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
2. Rada města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku užívaného příspěvkovou
organizací MŠ Vrchlického a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise
pro likvidaci majetku ze dne 9.3.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku
činí celkem 19.313,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
3. Rada města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku užívaného příspěvkovou
organizací 2. ZŠ a MŠ a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise
pro likvidaci majetku ze dne 9.3.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku
činí celkem 202.511,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
4. Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou
likvidaci majetku užívaného příspěvkovou organizací 2. ZŠ a MŠ a následné odepsání
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 9.3.2016.
Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 255.492,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
5. Rada města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku užívaného příspěvkovými
organizacemi 3. ZŠ a 4. ZŠ (školní jídelny) a s následným odepsáním z účetnictví
dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 9.3.2016. Pořizovací hodnota
likvidovaného majetku činí celkem 18.858,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
6. Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou
likvidaci majetku užívaného příspěvkovou organizací Domov penzion pro důchodce
Beroun a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku
ze dne 9.3.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 64.050,- Kč,
účetní hodnota je 0 Kč.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Žádost o odkoupení drobného majetku města
Komise pro likvidaci majetku nedoporučila odprodej mobilního telefonu Samsung Galaxy S4
Mgr. Pavlu Novákovi, z důvodu, že telefon je funkční a může být využit jiným pracovníkem
úřadu.
Ing. Mišina namítl, že telefon je tři roky starý, je na konci životnosti.
Mgr. Kůs navrhl souhlasit s jeho odprodejem.
Na souhlasu s odprodejem se členové rady shodli.
Usnesení: č. 180/2016
Rada města Beroun souhlasí s odprodejem mobilního telefonu Samsung Galaxy S4
Mgr. Pavlu Novákovi za 1.500,- Kč.
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- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Návrh plánu práce komise na rok 2016
Usnesení: č. 181/2016
Rada města Beroun schvaluje plán práce Komise pro likvidaci majetku na rok 2016
v předloženém znění.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise pro likvidaci majetku, konaného dne 9.3.2016.
Usnesení: č. 182/2016
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise pro likvidaci majetku,
konaného dne 9.3.2016.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5. Jednání Komise bytové Rady města Beroun dne 16.3.2016
Zápisem ze zasedání komise bytové provedl Mgr. Kůs.
Usnesení: č. 183/2016
1. Rada města Beroun bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města
Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
2. Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise bytové,
konaného dne 16.3.2016.
3. Rada města Beroun schvaluje Plán práce komise bytové pro rok 2016, v předloženém
znění.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6. Dlouhodobé natáčení v lomu Alkazar
Úvodní slovo přednesl Ing. Mišina. Seznámil s jednáním se zástupci společnosti Film United,
s.r.o., která připravuje natáčení TV seriálu BRITANNIA. Společnost má zájem natáčet v lomu
Alkazar v období květen až listopad 2016. Natáčení bude probíhat 1-2 dny v měsíci, pouze
ve všední dny. Za účelem natáčení budou vybudovány dekorace.
Pí Kermesová doplnila, že s postavením kulis souvisí částečné vykácení náletových dřevin.
Předem bude zaslána žádost a provedeno místní šetření.
Mgr. Kůs se dotázal, jestli nebude omezen průchod turistů při natáčení.
Ing. Mišina odpověděl, že ne.
Usnesení: č. 184/2016
Rada města Beroun bere na vědomí informaci o podané žádosti společnosti Film United,
s.r.o., IČ: 24813168, se sídlem Maltézské náměstí 479/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1
na natáčení v lomu Alkazar.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

22) Rozhodnutí rady o výběru nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí rady o uzavření smlouvy o dílo.
„Vozidla Městské policie Beroun - opětovné vypsání“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

Úvodní slovo přednesl tajemník Ing. Chalupecký.
Veřejná zakázka malého rozsahu byla vypsána prostřednictvím elektronického tržiště
TENDERMARKET. Předmětem veřejné zakázky bylo dodání dvou nových osobních vozidel
střední třídy v provedení kombi, pro účely výkonu služby Městské policie Beroun.
V zadávacím řízení byly podány dvě nabídky. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka
společnosti FEMAT Radotín s.r.o. Nabídková cena je 515 322,- Kč bez DPH.
Usnesení: č. 185/2016
1. Rada města Beroun vyhlašuje nabídku společnosti FEMAT Radotín s.r.o., IČ: 17048818,
se sídlem Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha 5 Radotín jako nejvhodnější v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vozidla Městské policie Beroun - opětovné vypsání“.
Nabídková cena je 515.322,- Kč bez DPH.
2. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Vozidla Městské policie Beroun - opětovné vypsání“, s uchazečem, který podal nejvhodnější
nabídku se společností FEMAT Radotín s.r.o., IČ: 17048818, se sídlem Vrážská 1562/24a,
153 00 Praha 5 Radotín. Kupní cena je 515.322,- Kč bez DPH.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

23) Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise dopravy, konaného dne 2.3.2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisem provedl Ing. Mišina.
K bodu 4 Situace ulice Na Hrázi Mgr. Kůs informoval, že Policie ČR má ke zřízení obytné zóny
a stejně tak k snížení rychlosti na 30 km/hod. zamítavé stanovisko. Důvodem je, že komunikace
neodpovídá svými parametry platným předpisům pro zřizování obytných zón.
Připomněl, že ulice Na Hrázi byla v minulosti vždy promenádní zóna a navrhl, aby byla umístěna
alespoň doplňková značka „Řidiči jeď opatrně“ s označením 30km/hod.
K bodu 7 Situace s mostem na Zavadilku Mgr. Kůs uvedl, že došlo k odsunutí termínu zahájení
rekonstrukce, situace se nadále řeší. V souvislosti s rekonstrukcí železniční tratě budou v roce
2018 probíhat výluky na trati. Využití těchto výluk i pro potřebu rekonstrukce mostu by bylo
pro investora finančně výhodné.
Usnesení: č. 186/2016
1. Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise dopravy, konaného
dne 2.3.2016.
2. Rada města Beroun ukládá vedoucímu odboru dopravy MěÚ Beroun Mgr. Jerlingovi zajistit
realizaci opatření navržených v usnesení k bodu 4, 9-1 a 9-2 Zápisu č.1/2016 ze zasedání
komise dopravy, konaného dne 2.3.2016.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

24) Výstavba parkoviště v ulici Havlíčkova, Beroun - Centrum
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Ing. arch. Vilhelmová, vedoucí odboru územního plánování
a regionálního rozvoje, která přednesla důvodovou zprávu. Seznámila se situací ohledně
nepovoleného parkování na doposud nezastavěných parcelách a provedených opatření proti
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vjíždění na tyto plochy přes chodníky. Dále informovala o souhlasu Porady k majetku v srpnu
2015 s využitím pozemků jako dočasného parkoviště, na základě kterého majitel pozemků
připravil projektovou dokumentaci dočasné stavby parkoviště a požádal město o souhlas
s připojením vjezdu z Havlíčkovy ulice.
Ing. Mišina upozornil na studii dané lokality, kde se primárně jedná o souvislou zástavbu domů
s vjezdy nařízenými od hradeb, které ve všech případech musely být dodrženy.
Proběhla diskuze o vhodnosti umístění parkoviště a jeho povolení.
Mgr. Kůs připomněl, že místostarosta Ing. Mišina má za úkol předložit radě města koncepci
parkování ve městě, navrhl odložit projednání žádosti a zabývat se jí až v rámci předložené
koncepce parkování v centru města.
Volný návrh byl po proběhlé diskuzi stažen z programu.

25) Žádost o povolení výjimky na hudební produkci v Kempu Beroun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do jednání rady města byla přizvána Ing. Slivková, vedoucí kanceláře tajemníka, která přednesla
důvodové zprávy k bodům 25) a 26).
KLUBU VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL 2000 BEROUN požádal o výjimku z Obecně závazné
vyhlášky č. 11/2011, k zajištění veřejného pořádku, pro vystoupení hudební skupiny KEKS, které
se bude konat dne 10.6.2016. Koncert této skupiny se v kempu uskutečňoval pravidelně od roku
2013 v souvislosti s akcí Den bezpečí.
Usnesení: č. 187/2016
Rada města Beroun povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí
podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném znění,
KLUBU VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL 2000 BEROUN, IČ: 70856559, se sídlem
Cajthamlova 167, Beroun-Zavadilka, 266 01 Beroun, dne 10. 6. 2016 od 22.00 hod. do 23.00 hod.
pro vystoupení hudební skupiny KEKS v Kempu Beroun, ul. Na Hrázi, Beroun-Závodí
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

26) Žádost o povolení výjimky pro hudební produkci v Pivovaru Berounský medvěd
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan M. Reichl požádal o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, k zajištění
veřejného pořádku, pro narozeninovou akci s vystoupením šesti rockových skupin, která se bude
konat dne 2.7.2016.
Usnesení: č. 188/2016
Rada města Beroun povoluje výjimku ze stanovené doby pro pořádání hudebních produkcí
podle Obecně závazné vyhlášky č.11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném znění,
Martinovi Rajchlovi, Rakovník, dne 2. 7. 2016 od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro narozeninovou
akci s koncertem hudebních skupin v areálu Pivovaru Berounský medvěd, Tyršova 135, BerounMěsto.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Mgr. Kůs informoval, že senátor Oberfalzer letos chce opět uspořádat akci Letorosty.
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27) Návrh na změnu tajemníka bytové komise a komise pro sport a sportovní dotace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní slovo přednesl tajemník Ing. Chalupecký.
Usnesení: č. 189/2016
Rada města Beroun odvolává Bc. Marcelu Vajsovou z funkce tajemnice bytové komise
a jmenuje paní Dagmar Mlčochovou (odbor majetku a investic MěÚ Beroun) tajemnicí bytové
komise.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení: č. 190/2016
Rada města Beroun odvolává paní Romanu Černou z funkce tajemnice komise pro sport
a sportovní dotace a jmenuje Bc. Marcelu Vajsovou (odbor školství a volnočasových aktivit
MěÚ Beroun) tajemnicí komise pro sport a sportovní dotace.
- 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

28) Programové prohlášení Rady města Beroun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tento bod programu nebyl projednáván.

29) Informace k prodeji podílu v Technických službách
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Kůs sdělil, že informace k prodeji podílu v Technických službách budou předneseny
na zasedání zastupitelstva města dne 6.4.2016.

30) Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Kůs informoval o pravděpodobné návštěvě prezidenta České republiky dne 19.4.2016.
Dne 6.4.2016 se koná zasedání zastupitelstva města, na kterém budou mj. předneseny ústní
informace ohledně Zimního stadionu a informace k prodeji podílu v Technických službách.
Dne 11.5.2016 se bude konat zasedání zastupitelstva města ve věci prodeje Technických služeb.
Dne 20.4.2016 se bude konat schůze rady města a po ukončení schůze rady města se bude konat
pracovní setkání zastupitelů města.

31) Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po vyčerpání programu starosta města Mgr. Ivan Kůs ukončil schůzi rady města v 16.45 hodin.
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Mgr. Ivan Kůs
starosta města Beroun

Ing. Michal Mišina
místostarosta města Beroun

Ověřil:

Zapsala:

V Berouně dne 4. 4. 2016
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