Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 11. schůze Rady města

Beroun,

která se konala dne 25. 3. 2019

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

Přítomni:

Mgr. Ivan Kus, radní
Ing. Michal Mišina, mistostarosta
Mgr. Dušan Tomčo, mistostarosta
Hana Tučkova, zapisovatelka
Omluveni:

Ing. Irena Mastná, radní

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 14:10 hodin1 a jednání řídila starostka RNDr. Chalupová.
Ověřovatelkou stanovila Mgr. Chlumskou.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasováni:

2.

172/1 l/RM/2019 Program schůze rady
I. Rada města

města

schvaluje

program schůze rady města konané dne 25. 3. 2019.

Předkladatel:

RNDr. Soňa Chalupová

Zpracovatel: Leona Pinkasová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasováni

Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení bylo: Přijato
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3.

Schválení zadávacích podmínek veřejné

zakázky "Stavební úpravy venkovního

koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města schvaluje

předložené zadávací podmínky zakázky "Stavební úpravy koupaliště v Berouně na velkém
sídlišti - l. etapa"
II. Rada města jmenuje

pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevíráníobálek s nabídkami a náhradníky členů této
komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise, která bude současně plnit funkci
hodnotící komise;|||iň%;;: A;:W;:A;;::¥:: :;A::::W:%;;; ;;:%;::

III. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištěni plnění tohoto usnesení
Termín: 30. 4. 2019

RNDr. Chalupová uvedla předkládaný návrh a předala slovo Ing. Mišinovi.
lna. Mišina upozornil na potřebu provedení některých změn v návrhu smlouvy.

Tajemník MěU lna. Chalupecký z pozice předsedy představenstva společnosti Berounská sportovní,
a.s. upozornil na krátkou dobu testovacího období. Na základě zkušeností při zahájení provozu
Aquaparku požádal o prodloužení této doby na 1/2 roku až l rok.

K předloženému návrhu smlouvy o dílo proběhla rozsáhlá diskuze. Připomínky a dotazy
předkládal nejčastěji Mgr. Kus. Diskutovalo se především o prodloužení testovacího období, výši
zádržného, vyhrazené změně závazku a bankovní garanci.

lna. Mišina upozornil na potřebu provedení formálních změn v návrhu smlouvy týkajících se
zkušebního provozu.

Mař. Fráňova upozornila na některé chyby v podkladech od administrátora zadávacího řízení.

RNDr. Chalupová shrnula přednesené návrhy a navrhla zadat administrátorovi veřejné zakázky
dopracování návrhu smlouvy.
• v článku II. Předmět smlouvy, rozsah díla bod l. upřesnit v čem spočívá vyhrazená změna
závazku pro II. etapu stavby,
• na str. 8 změnit zkušební dobu na l rok,

• přizpůsobit tomu termíny uvedené v článku III, bodu l.,
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• stanovit zádržné ve výši 5 %,
• stanovit podmínky zkušebního provozu,

• v článku XIII. Vlastnická práva a nebezpečí škody na díle, bod 6. doplnit komu je zhotovitel
povinen předložit pojistnou smlouvu,

• v článku XVI. Smluvní sankce, písm. c) vyjádřit přesněji pojem "milník", v písm. d) nahradit
testovací období za zkušební provoz a u každého písmene upřesnit odkaz na příslušnou část
smlouvy, která byla porušena,
• v článku XVI. Smluvní sankce doplnit v bodu 2. "druhé smluvní straně",

• v článku

XVI. Smluvní sankce doplnit v bodu 4. vyjádřit pojem "své vůle" (rozhodnutí

zastupitelstva).

O předloženém

návrhu usnesení se nehlasovalo. Materiál bude vrácen k dopracování a předložen

do příští rady města.

Mař. Kus vyzval k prověření lhůt na stavebním úřadu.
Předkladatel: Ing. Michal Mišina
Zpracovatel: Marek Hubený
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Usnesení bylo:

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
V bodě Různé

informovala RNDr. Chalupová o doručeném

oznámení o zahájení kontroly dne

12.4. 2019 k akci "Územní studie jižní paralelní komunikace Beroun - přeložková trasa silnice
II/605". Je to projekt financovaný a kontrolovaný z IROP (Integrovaný regionální operační
program).

Mař. Kus k projektu připomněl potřebu včasného provádění přípravných prací k získání územního
rozhodnutí a nutnost projednávánípostupů na krajském úřadu.
Mař. Kus rozdal brožuru Ohlédnutí za XXXVI. ročníkem Talichova Berouna, kterou obdržel od
tajemnice festivalu.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:
Závěr

Po projednání všech bodů programu ukončila RNDr. Chalupová schůzi rady města v 15.00 hodin.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Ing. Michal Mišina

RNDr. Soňa Chalupová

mistostarosta

starostka
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Zapisovatelé:

Hana Tučkova

zapisovatelka

Ověřovatelé:

Mgr. Eva Chlumská
radní
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