Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 74. schůze Rady města

Beroun,

která se konala dne 25. 8. 2021

od 14:00 hodin v místnosti rady města
Mgr. Ildikó Fráňova, právník
Ing. Jiří Chalupecký, tajemník
RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Mgr. Eva Chlumská, radní
Mgr. Olga Chocová, radní
Leona Pinkasová, zapisovatelka

Přítomni:

Mgr. Dušan

Tomčo,

mistostarosta

Mgr. Ivan Kus, radní

Omluveni:

Ing. Irena Mastná, radní
Ing. Michal Mišina, místostarosta
Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedající:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ověřovatelé:

Mgr. Eva Chlumská, radní

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

l.

Zahájení

Schůzi rady města zahájila ve 14,00 hodin a jednání řídila starostka RNDr. Chalupová. Omluvila
místostarostu Ing. Mišinu a radní Mgr. Kuse a Ing. Mastnou, kteří svoji nepřítomnost avizovali na
předchozí schůzi rady města.
Ověřovatelkou byla stanovena Mgr. Chlumská.

Termín příští schůze rady města je určen na 8. 9. 2021.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

2.

Připomínky k zápisu z 73. zasedání Rady města

K zápisu z minulé schůze rady města nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Předkladatel:

3.

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

309/74/RM/2021 Program schůze rady města
I. Rada města schvaluje

program schůze rady města konané dne 25. 8. 2021.
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RNDr. Chalupová upozornila na volný návrh Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun
na akci GRANDPRIX BEROUN - SESSION, kterou radní obdrželi na své jednací stoly před zahájením
jednání. Navrhla tento návrh projednat jako bod 7 programu jednání.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová

Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu; Usnesení

Usnesení: Přijato

Informace o plnění usnesení

Rada města vzala informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady města na vědomí.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

310/74/RM/2021 Žádost o udělení souhlasu s přijetím účelových finančních darů Základní
škole, Beroun-Závodí, Komenského 249 od společnosti Women for Women
I. Rada města

souhlasí

s tím, aby Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 přijala na základě uzavřených
darovacích smluv finanční dary 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 4 žáky ve školním roce 2021/2022 v období od l. 9. 2021 do 30. 6. 2022 v celkové výši
22 230 Kč. Přičemž na první pololetí školního roku 2021/2022 bude přijat dar ve výši 8 550
Kč, a to za období l. 9. - 31. 12. 2021 a v druhém pololetí ve výši 13 680 Kč, za období l. l.

- 30. 6. 2022).
Do jednání rady města se dostavila lna. Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit.
Předložila žádost

o udělení souhlasu s přijetím finančního daru Základní škole Beroun - Závodí od

společnosti WOMEN FOR WOMEN z projektu "Obědy pro děti". Finance jsou určeny na úhradu
obědů pro 4 žáky této školy ve školním roce 2021/2022.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

311/74/RM/2021 Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Beroun ev. č. 108/2020/DOT/OŠVA
I. Rada města

doporučuje zastupitelstvu města

souhlasit s uzavřením Dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Beroun ev. č. 108/2020/DOT/OSVA, s příjemcem dotace Rodinné centrum Slunečnice,
z. u., se sídlem Bezručova 928, Beroun-Město, 266 Ol Beroun, IČ: 26615509, v předloženém
znění. Předmětem dodatku je změna specifikaceprojektu.
lna. Boldi uvedla, že se žadatelem Rodinné centrum Slunečnice byla uzavřena veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na projekt "Kulturní pořady pro nejmenší". Příjemce
dotace byl nucen změnit termín realizace a její způsob, a to v prostorách herny RC Slunečnice.

Vzhledem k omezením v oblasti kultur/ v důsledku pandemie covid-19 a v zájmu jejího oživení,
navrhuje odbor souhlasit s navrhovanou změnou. Bude však nutné projekt zrealizovat do konce
roku 2021.

Tento návrh bude v případě schválení radou města projednávat i Zastupitelstvo města Beroun.
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Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Beranová
Typ dokumentu: Usnesení
7.

312/74/RM/2021 Žádost o

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato
poskytnutí dotace z

rozpočtu města

Beroun na akci

GRANDPRIX BEROUN - SESSION
I. Rada města

bere na vědomí

odmítnutí dotace na akci GrandPrix Beroun 2021. Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy bylo
schváleno Zastupitelstvem města Beroun dne 23. 6. 2021 usnesením č. 29/2021.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s poskytnutím dotace žadateli T|;:§S:;A;;|; i^ilt; V;;;;:|s;;:s;;ř; , ¥;;:;s:;;;;í ÍMw^í ÍM , bytem
111111 ÍÍim Í Praha 7, ve výši 130. 000,- Kč na akci GRANDPRIX - Session, včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit

1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení
Zastupitelstva města

podkladů k tomuto usnesení na jednání

Beroun.
Termín: 10. 9. 2021

l. 2. v případě schválení
dotace Zastupitelstvem města
Beroun zajistit uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem T;;|||:i|: V;H|Í;||||; , nar. :?|||;;||?||| :;:|1:; , bytem !|;|||;i:;;;
WSW^ ÍSWSWW w Praha 7.
Termín: 30. 9. 2021

Ing. Boldi předložila radě města žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na akci GRANDPRIX
BEROUN - SESSION. Připomněla, že žadatel
požádal o poskytnutí dotace na akci "GrandPrix
2021" s termínem konání dne 25. 9. 2021. Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy bylo schváleno

Zastupitelstvem města Beroun dne 23. 6. 2021. Pořadatel byl však nucen dotaci odmítnout,
protože v původně plánovaném termínu se uskuteční Mistrovství ČR v Praze, které pořádá oficiální
sportovní svaz. Pořadatelem byl vybrán nový termín konání, a to 2. 9. 2021 v odpoledních a
podvečerních hodinách. Akce se zúčastní nejlepší skateboardisté z celého světa, včetně účastníků
olympijských her v Tokiu 2021.
Pořadatel žádá o dotaci ve výši 130 tis Kč, tj. ve stejné výši jako mu již byla schválena.

Místostarosta Mař. Tomčo uvedl, že pořadatel musel změnit termín z víkendu na čtvrtek 2. 9. 2021.
Rozsah akce bude menší, v uzavřeném areálu bude moci být maximálně 150 lidí. Připomněl,
že dotace musí být znovu projednána zastupitelstvem města.
lna. Boldi upozornila, že realizace akce v novém termínu a za jiných podmínek je velmi nákladná.
Taktéž je diametrálně rozdílný způsob soutěže než schválilo zastupitelstvo města.
Mař. Tomčo informoval, že pořadatel přislíbil natočit obrazový materiál propagující město Beroun.

Tajemník úřadu lna. Chalupecký upozornil, že zastupitelstvo bude projednávat poskytnutí dotace
zpětně. Dotázal se, zda pořadatel počítá s rizikem neschválenídotace.
Mař. Tomčo uvedl, že pořadatel o tom ví a počítá s rizikem neschválenídotace.
RNDr. Chalupová uvedla názor, že i přes velké změny termínu a způsobu soutěže a možná rizika to
bude akce pro město Beroun velmi přínosná.
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Předkladatel: Ing, Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Beranová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

313/74/RM/2021 Dodatek č. l ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování a spolufinancování
dopravní obslužnosti
I. Rada města souhlasí

s uzavřením dodatku č. l ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování a spolufinancovánídopravní
obslužnosti, uzavřené dne 15. 3. 2021 mezi městem Beroun a Středočeským krajem, IC:
70891095, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupeným organizací

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC: 05792291, se sídlem
Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, v předloženém
II. Rada města

znění.

ukládá

l. Ing. Albertovi Červenkovi, vedoucímu odboru dopravy a správních agend
1. 1. zajistit potřebné kroky k podpisu dodatku č. l ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování
a spolufinancovánídopravní obslužnosti.
Termín: 31. 8. 2021

Do jednání rady města se dostavil lna. Červenka, vedoucí odboru dopravy a správních agend.
Uvedl, že město

Beroun a Středočeský

kraj mají uzavřenu Smlouvu o spolupráci při zajišťování a

spolufinancování dopravní obslužnosti od l. l. 2021. Zástupce Středočeského kraje, kterým je
Integrovaná doprava Středočeského

kraje, zaslal návrh dodatku ke smlouvě. Předmětem

dodatku

je doplnění inflační doložky finančního příspěvku a výpovědní doby.

lna. Červenka doplnil, že výše finančního příspěvku za rok 2021 je cca 10,6 mil Kč.

Mař. Chlumská přednesla dotaz občana, zda je dostatečná velikost parkovacích stání na nově
vybudovaném parkovišti P+R II.

lna. Červenka uvedl, že dle normy je stanovena šířka parkovacího stání 2,5 m. Na parkovišti P+R
II. jsou vyznačena stání o šířce 2,65 m.
Předkladatel: Ing. Albert Červenka
Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova
Typ dokumentu: Usnesení
9.

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

314/74/RM/2021 Pronájem pozemku p. č. 364/19 v k. u. Jarov u Berouna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

souhlasí

s pronájmem části pozemku p. č. 364/19 o výměře 339 m2 v k. u. Jarov u Berouna a
s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a Společenstvím
vlastníků. Hlavní 53, Beroun - Jarov, IČ: 28166663, se sídlem Hlavní 53, Beroun-Jarov, 266
Ol Beroun jako nájemcem, v předloženém
II. Rada města

znění.

souhlasí
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s pronájmem části pozemku p. č. 364/19 o výměře

120 m2 v k. u. Jarov u Berouna a

s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a panem Mi;;i:::iii;;:;;;i!i:iť!
S|;:|;;|l| t;, bytem i|;;||;|||| ;|||||:| illlilll ||||||;i| jako nájemcem, v předloženém znění.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace těchto usnesení.
Termín: 17. 9. 2021

K projednání bodů 9 až 15 programu se do jednání rady města dostavila lna. Nová, vedoucí
odboru majetku a investic.
Ing. Nová připomněla, že
SVJ Hlavní 53, Beroun-Jarov, zaslalo v roce 2019 žádost o opravu

oplocení pozemku. Porada k majetku vzhledem k nepoměru výše nájemného a nákladů na údržbu
doporučila

vypovědět

nájem a pozemek nabídnout k prodeji. SVJ projevilo zájem nadále si

pozemek pronajímat s tím, že náklad na opravu oplocení půjdou k tíži nájemcům.
Rada města

projednávala návrhy smluv o nájmu. Z diskuze vyplynula nutnost doplnění návrhu

smluv o možnost vypovědět smlouvy dříve než za 10 let v případě, že město

by chtělo pozemek

využít pro jiné účely.

10.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Alena Daňnová

Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

315/74/RM/2021 Smlouva o právu provést stavbu - SVJ Jarov, Hlavní 53
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města souhlasí

s uzavřením

smlouvy o právu provést stavbu mezi městem

Beroun jako vlastníkem a

Společenst/ím vlastníků. Hlavní 53, Beroun - Jarov, IC: 28166663, se sídlem Hlavní 53,
Beroun-Jarov, 266 Ol Beroun, jako stavebníkem, v předloženém
II. Rada města

znění.

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2021

lna. Nová uvedla, že SVJ Hlavní 53, Beroun - Jarov, zaslalo žádost o uzavření smlouvy o právu

provést stavbu. Plánuje zpevnit plochu sloužící jako vjezd na pozemek ve vlastnictví členů
společenství. Odbor dopravy a správních agend souhlasil se změnou povrchu připojení pozemku.

11.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Alena Dařinová

Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

316/74/RM/2021 Uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
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I. Rada města

souhlasí

s uzavřením Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Beroun a
společností KOS WIRE EUROPE s. r. o., se sídlem Lovosice, Siřejovická 1212, PSČ 410 02, IC:
273 11 562, v předloženém znění.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištěni realizace tohoto usnesení.

Termín: 15. 9.2021
Město Beroun je vlastníkem pozemku p. č. 1413/12 v úl. Vorlova. V tomto pozemku je umístěna
část kanalizační přípojky, kterou zbudovala a vlastní ji společnost KOS WIRE EUROPE s. r. o. Tato
kanalizační přípojka je napojena na stávající městskou stoku. Společnost požádala o uzavření

Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací za účelem změny užívání stavby kanalizační
přípojky na kanalizační stoku. Záměrem je budoucí napojení kanalizační přípojky

na kanalizační

stoku. Společnost Vodovody a kanalizace Beroun souhlasí se změnou za podmínky uzavření
Dohody vlastníků.
Porada

k majetku žádost

projednala a souhlasí s uzavřením

Dohody

vlastníků provozně

souvisejících systémů kanalizace za podmínky, že nejprve společnost KOS WIRE EUROPE uzavře
smlouvu o věcném břemenu uložení přípojky do pozemků města Beroun. Tato smlouva již byla
uzavřena a je zavkladována v katastru nemovitostí.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Marcela Kvapilová
Typ dokumentu: Usnesení
12.

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

317/74/RM/2021 Smlouva o postoupení práv na plnění z bankovních záruk
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením

smlouvy o postoupení práv na plnění z bankovních záruk mezi společností

Beroun Hills, s. r. o., se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 279 11 764,
jako postupitelem a městem Beroun jako postupníkem v předloženém znění.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2021
Město Beroun uzavřelo se společností Beroun Hills, s. r. o. smlouvu o převodu vlastnického práva k

pozemkům a dopravní a technickéinfrastruktuře. Ze smlouvy vyplývá povinnost společnosti Beroun
Hills postoupit na město veškerá práva na plnění z bankovních záruk zhotovitele převáděných
staveb, které se týkají odstraňování jejich případných vad a nedodělků po dobu záruční lhůty.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Marcela Kvapilová

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato
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13.

318/74/RM/2021 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

"Přeložka

horkovodu ulice

Na Drážkách"

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením "Smlouvy o zřízení věcného břemene"

na přeložku

horkovodu mezi ulicemi

Koněpruská - Na Drážkách, Beroun - Město (l. etapa), a to do pozemků p. č. 2251/2, p. č.
2311/41 a p. č. 900/3, mezi městem Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, 266 Ol Beroun -

Centrum, IC; 00233129, jako oprávněným a společností Brownfield Beroun a. s., se

sídlem Pod Kesnerkou 2553/40, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 05657628, jako povinným
z věcného břemene, v předloženém znění.
II. Rada města

s uzavřením

souhlasí

"Smlouvy o zřízení věcného břemene"

na přeložku

horkovodu mezi ulicemi

Koněpruská - Na Drážkách, Beroun - Město (l. etapa), a to do pozemku p. č. 899/2, mezi
městem Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, 266 Ol Beroun-Centrum, IC: 00233129, jako

oprávněným a společností Český spořfnek s. r. o., se sídlem Slunečná 1674, Beroun-Město,

266 Ol Beroun, IČ: 04359411, jako povinným z věcného břemene, v předloženém znění.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění těchto usneseni.
Termín: 15. 9. 2021
Společnost Brownfield Beroun požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu:
Přeložka horkovodu mezi ulicemi Koněpruská - Na Drážkách, Beroun-Město (l. etapa). Jedná se o

přeložku nadzemního horkovodu do budoucí spojovací komunikace, kde bude uložen ve volném
výkopu. Současně bude provedena demontáž stávajícího nadzemního vedení, které je ve vlastnictví
města Beroun. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch města
nový teplovod předán do majetku města Beroun.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Jan Liehne
Typ dokumentu: Usneseni
14.

Beroun. Po dokončení stavby bude

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

319/74/RM/2021 Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene

"Přeložka

horkovodu TIBA Beroun", 2. a 3. etapa
I. Rada města souhlasí

s uzavřením

"Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene"

na Přeložku

horkovodu TIBA

Beroun, 2. a 3. etapa, a to do pozemků p. č. 900/3, p. č. 2311/41, p. č. 891, p. č. 2251/2, p.
C. 6793, p. C. 2311/39, p. č. 885/6 a p. č. 6991, mezi městem Beroun, se sídlem Husovo
nám. 68, 266 Ol Beroun-Centrum, IC: 00233129, jako oprávněným a společností Brownfíeld

Beroun a. s., se sídlem Pod Kesnerkou 2553/40, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 05657628,
jako povinným, v předloženém

znění.

II. Rada města ukládá
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l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení
Termín: 15. 9. 2021
Společnost Brownfíeld Beroun a. s. požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na

stavbu: Přeložka

horkovodu TIBA Beroun, 2. a 3. etapa. Jedná se o přeložku

nadzemního

horkovodu v areálu bývalého závodu TIBA. Současně bude demontováno nadzemní vedení
horkovodu, které je ve vlastnictví města Beroun. Nový horkovod bude uložen do pozemků ve
vlastnictví společnosti Brownfíeld. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch města Beroun. Po
dokončení stavby bude nový teplovod předán do majetku města Beroun.

15.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Jan Liehne

Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

320/74/RM/2021 Uzavření dodatku č. l ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce úl. Bezručova,
Beroun - 2. etapa"
I. Rada města souhlasí

s

uzavřením

dodatku č.

l

ke

smlouvě o

dílo, číslo

smlouvy

objednatele č.

0241/SOD/OMI/2021 a číslo smlouvy zhotovitele 841/TC/DC/2021/017/DCLG, ze dne 20. 4.
2021, na veřejnou zakázku "Rekonstrukce úl. Bezručova, Beroun - 2. etapa" uzavřené
s firmou STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IC: 60838744, kterým se
mění část smlouvy upravující termín dokončení stavby, v předloženém znění.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajistit plnění tohoto usnesení

Termín: 27.8.2021
lna. Nová uvedla, že

ve výběrovém řízení

na veřejnou zakázku "Rekonstrukce úl. Bezručova,

Beroun - 2. etapa" byla jako dodavatel vybrána společnost STRABAG a. s. Smlouva o dílo byla
podepsána dne 20. 4. 2021. Po předání staveniště obdrželo město Beroun od společnosti ČEZ a. s.
informaci o provádění prací na přeložkách sítí v prostoru předaného staveniště. Proto bylo
vyjednáno provedení nové pokládky sítí CEZ tak, aby proběhla před

rekonstrukcí komunikace.

V dohodě mezi městem Beroun a společností STRABAG bylo dojednáno posunutí termínu zahájení

stavebních prací do doby po dokončení pokládky sítíspolečností ČEZ.
Po ukončení diskuze o tomto volném návrhu se Mař. Chlumská dotázala na stav přípravy realizace
environmentálnízahrady u Jungmannovy základní školy.
lna. Nová uvedla, že stavba je předaná, ale vzhledem k havárii na cestě na Městskou horu není
možné stavbu začít.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Petr Chlad
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

16.
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321/74/RM/2021 Provozní řád parkoviště P+R
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Pavel Moucha
I. Rada města

I. U nádraží CD Beroun

schvaluje

Provozní řád parkoviště P+R I. U nádraží CD Beroun, v předloženém znění.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Pavel u Mouchovi
1. 1. zajistit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 27. 8. 2021

Do jednání rady města se dostavil lna. Moucha, vedoucí odboru hospodářské správy. Uvedl, že při
schvalování provozního řádu nového parkoviště P+R Na Podole, které se nachází v záplavové zóně,
bylo dohodnuto prověřit, zda se stávajícíparkoviště P+R u vlakového a autobusového nádraží také
nenachází v záplavové zóně.

Poté, co bylo zjištěno, že i toto parkoviště se nachází v záplavové zóně, byl připraven jeho nový
provozní řád, ve kterém je již tato skutečnost zahrnuta.
Hlasování

Předkladatel: Ing. Pavel Moucha
Zpracovatel: Ing. Pavel Moucha
Typ dokumentu: Usnesení
17.

322/74/RM/2021 Změna

Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

nařízení č.

3/2019 o vymezení oblastí placeného stání

motorových vozidel
I. Rada města vydává
nařízení, kterým se mění nařízení č. 3/2019 o vymezení oblastí placeného stání motorových
vozidel, v předloženém zněni.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Zdeňce Slivkové, vedoucí Kanceláře tajemníka
1. 1. zajistit uveřejnění tohoto nařízení na úřední desce Městského úřadu Beroun a jeho
zaslání v zákonné lhůtě Krajskému úřadu

Středočeského

kraje.
Termín: 27. 8. 2021

V souvislosti s uvedením nového parkoviště P+R Na Podole do provozu je nutné toto parkoviště
doplnit do seznamu placených parkovišť. Tato změna je provedena nařízením, kterým se mění
nařízení č. 3/2019.

Předkladatel: Ing. Michal Mišina
Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova
Typ dokumentu: Usnesení
18.

323/74/RM/2021 Parkoviště P+R

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato
Na Podole - cena parkovného a parkovacích karet

I. Rada města schvaluje
s účinností od 13. 9. 2021 cenu parkovného na Parkovišti P+R Na Podole ve výši 20 Kč/24
hod. a vydávání předplacených magnetických parkovacích karet pro toto parkoviště za ceny:
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roční karta (kalendářní rok) 4 300 Kč, karta na 6 měsíců 2 200 Kč a karta na 3 měsíce l 100

Kč.
V souvislosti s uvedením nového placeného parkoviště P+R
předložen návrh cen parkovného pro toto parkoviště.

Na Podole do provozu je radě města

lna. Moucha uvedl, že navrhovaná částka je stejná jako u stávajícího parkoviště, a to 20 Kč za 24
hodin.

lna. Chalupecký doplnil, že tato částka odpovídá podmínce poskytnuté dotace na stavbu
parkoviště, které nesmí být po dobu udržitelnosti projektu ziskové.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina
Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova
Typ dokumentu: Usnesení
19.

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

324/74/RM/2021 Příkazní smlouva na poskytování služeb v souvislosti se zajištěním
správy a provozu parkoviště P+R Na Podole
I. Rada města souhlasí

s uzavřením příkazní smlouvy na poskytování služeb v souvislosti se zajištěním správy a
provozu parkoviště P+R Na Podole mezi městem Beroun jako příkazcem a společností

Berounská provozní s. r. o., IČ: 05030650, se sídlem Politických vězňů 1940, Beroun-Město,
266 Ol Beroun, jako příkazníkem, v předloženém

znění.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Zdeňce Slivkové, vedoucí Kanceláře tajemníka
1. 1. zajistit podpis příkaznf smlouvy a její uveřejnění v registru smluv.

Termín: 30. 8.2021
V souvislosti s uvedením nového parkoviště P+R Na Podole do provozu je třeba zajistit jeho správu
a provozovaní.

RNDr. Chalupová připomněla, že
správu a provoz stávajících placených parkovišť v Berouně
zajišťuje společnost Berounská provozní s. r. o., jejímž jediným společníkem je město Beroun.
Podmínky poskytování služeb k zajištění provozu nového parkoviště jsou upraveny v příkazní
smlouvě, která je radě města předkládána.

Mař. Chlumská přednesla dotaz občana, zda je dostatečná velikost stání na novém parkovišti P+R.
lna. Moucha uvedl, že úpravu stání vozidel dělali odborníci na dopravu. Stání odpovídají všem

předpisům. Upozornil však, že toto parkoviště bude jednosměrné a bude zakázáno parkování aut
delších než 5 metrů a aut s vozíkem.

20.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

325/74/RM/2021 Střednědobý

Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

výhled rozpočtu města

s analýzou financí a ratingem -

informace
I. Rada města

bere na vědomí

informaci tajemníka Ing. Jiřího Chalupeckého o střednědobém výhledu rozpočtu města na
roky 2022 - 2026 s analýzou financí a ratingem
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Tajemník úřadu lna. Chalupecký předložil radě města informaci ke střednědobému výhledu
rozpočtu města na roky 2022 - 2026 s analýzou financí a ratingem. Z předložených informací
vyplývá, že město

Beroun je velmi kvalitně finančně řízeno

a vede si velmi dobře.

Mař. Tomčo uvedl, že je to díky dlouhodobé a zodpovědné práci úřadu. Zdůraznil, že informace
byly zpracovány externími odborníky.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Ing. Jiří Chalupecký
Typ dokumentu: Usnesení
21.

Hlasování
Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
V bodě Různé starostka RNDr. Chalupová informovala o havarijním stavu cesty na Městské hoře.
RNDr. Chalupová a Mař. Tomčo pohovořili o organizaci zahájení nového školního roku.

Na dotaz Mqr. Chlumské na obsazení místa ředitelky MS Pod Homolkou a Vrchlického odpověděla
RNDr. Chalupová, že se připravuje výběrové řízení.

RNDr. Chalupová informovala o reakci občanů na zvýšení cen za svoz odpadů.
Místostarosta Mgr. Tomčo
určených pro seniory.

informoval o nové možnosti vybudování městských

bytů, primárně

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
22.

Závěr

Po projednání všech bodů programu ukončila RNDr. Chalupová jednání rady města v 15, 10 hodin.
Byla zahájena valná hromada společnosti Berounská sportovní, a. s.

Předkladatel:

23.

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

326/74/RM/2021 Výroční zpráva společnosti Berounská sportovní, a. s.

I. Rada města v působnosti valné hromady
Berounská sportovní a. s., IC: 25627406, se sídlem Na Ostrově 900, 266 Ol Beroun-Závodí,
schvaluje Výroční zprávu za rok 2020 společnosti Berounská sportovní a. s.
lna. Chalupecký přivítal přítomné na valné hromadě společnosti Berounská sportovní, a. s.

Do jednáníse dostavil Mař. Marx, člen představenstva společnosti.
Ing. Chalupecký uvedl, že audit proběhl bez problémů. I přes náročné podmínky způsobené
pandemií onemocnění covid-19 je finanční hospodaření společnosti dobré díky úsporám nákladů a
podaným žádostem o příspěvky od státu.
Mgr. Marx doplnil, že příspěvky od státu za celé období uzavření provozoven v roce 2020 i 2021
činí cca 8, 5 mil Kč.

RNDr. Chalupová kvitovala činnost společnosti Berounská sportovní.
Mgr. Tomčo se dotázal na případnou rekonstrukci zimního stadionu.

Mař. Marx uvedl, že se pracuje na přípravě projektové dokumentace na nové kabiny hráčů.
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RNDr. Chalupová se dotázala na provoz venkovního koupaliště na

Velkém sídlišti. Připomněla

stížnosti některých návštěvníků, že možnost stravováníje velmi omezená.
lna. Chalupecký uvedl, že vzhledem k počasí byla návštěvnost venkovního koupaliště výrazně horší

než v loňském roce. Díky kooperaci s krytým bazénem Laguna se však náklady kompenzují.
Mař. Marx doplnil, že bistro na koupališti provozuje restaurace Eden. Současně je
širší nabídky v restauraci.

možno využít

Mař. Chlumská prezentovala kladnou odezvu občanů na nové workoutové hřiště Na Štulovně.
Valná hromada společnosti Berounská sportovní byla ukončena v 15, 50 hodin.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová

Pro: 4 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

RNDr. Soňa Chalupová

Mgr. Dušan Tomčo

starostka

mistostarosta

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová

zapisovatelka

Ověřovatelé:

Mgr. Eva Chlumská
radní
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