Č. 47
Zápis
ze schůze Rady města Beroun konané dne 22. 6. 2016 v sále „malé scény“ na Plzeňce.

Přítomni:

Mgr. Kůs Ivan, starosta města
Ing. Mišina Michal, místostarosta města
Ing. Endrlová Šárka
Mgr. Chlumská Eva
MUDr. Pěničková Dagmar
Ing. Randa Vratislav
Štěpánek Josef
Mgr. Fraňová Ildikó, právník Kanceláře tajemníka

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Pěničková Dagmar

Zapisovatelka:

Tučková Hana

1)

Zahájení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schůzi rady města zahájil v 14.30 hodin a jednání řídil starosta města Mgr. Ivan Kůs.

V úvodu Mgr. Kůs informoval:
 v úterý 21.6.2016 se konal odvolací soud v kauze skládky Lištice. Soud zatím nerozhodl,
proces není ukončen.
 Policií České republiky byli přistiženi dva spejeři.

2)

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

Zahájení

2)

Schválení programu RM

3)

Program zasedání zastupitelstva města dne 22.6.2016

4)

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

5)

Závěr

Navržený program jednání rady města byl schválen.
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Usnesení: č. 348/2016
Rada města Beroun schvaluje program schůze rady města dne 22.6.2016.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3)

Program zasedání zastupitelstva města dne 22.6.2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta Mgr. Kůs vyzval k diskuzi k Návrhu na rozdělení dotací na sportovní činnost
dle programu „Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016“,
který je zařazen jako bod 10) programu zasedání zastupitelstva města.
Zrekapituloval situaci ohledně návrhu, připomněl, že klubům již byla vyplacena záloha a uvedl,
že pravidla v současné chvíli nelze měnit.
Upozornil na dopisy od klubů Český lev – Union Beroun, HC Berounští medvědi a LTC Beroun,
ve kterých kluby zpochybňují systém rozdělení dotací.
Dále upozornil, že při dnešním jednání s Mgr. Papai, paní Vajsovou a Mgr. Fraňovou, při kterém
si prošli žádosti, bylo zjištěno, že ve třech případech by dle výpočtu podle programu došlo
k vyplacení vyšší dotace, než byla částka, o kterou kluby žádaly (SPORT EDEN BEROUN, TJ Kraso
Beroun a TKD Kelti 2008).
Uvedl, že bude nutný následující postup:
1) V zájmu vyloučení pochybností při výkladu použitých pojmů a stanovených podmínek
v dotačním programu zajistit poskytnutí doplňujícího metodického výkladu k dotačnímu
programu žadatelům o dotaci.
2) Poskytnout žadatelům o dotaci přiměřenou lhůtu pro upřesnění jejich vstupů uvedených
v žádosti o dotaci.
3) Zajistit důsledné prověření údajů uvedených v žádostech o dotaci.
4) Před předložením návrhu na rozdělení dotací podle dotačního programu zastupitelstvu města
zajistit nový výpočet výše dotací podle pravidel uvedených v dotačním programu.
5) Předložit návrh na rozdělení dotací podle dotačního programu zastupitelstvu města
nejpozději v měsíci září 2016.
Ing. Endrlová reagovala na informaci o tom, že kluby žádají o konkrétní částku, že je to zásadní
novum.
Mgr. Kůs navrhl, aby vzhledem k aktuálním okolnostem rada města navrhla nezařadit
projednání dotací na sport do návrhu programu zastupitelstva města.
V případě, že by zastupitelé nesouhlasili, navrhl, aby dle jednacího řádu zastupitelstva
předkladatel stáhl tento bod z programu zastupitelstva města.
Místostarosta Ing. Mišina požádal, aby na zasedání zastupitelstva zaznělo, že pokud se podaří
během července 2016 nastavit nové rozdělení dotací, bude potřeba svolat mimořádné zasedání
zastupitelstva, které by o rozdělení dotací rozhodlo, nejpozději však v září 2016.
Proběhlo hlasování o návrhu starosty Mgr. Kůse.
Usnesení: č. 349/2016
Rada města Beroun se vzhledem k aktuálním okolnostem rozhodla nezařadit do programu
Zastupitelstva města Beroun dne 22.6.2016 bod programu Návrh na rozdělení dotací na
sportovní činnost dle programu „Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun
v roce 2016“. V případě neschválení tohoto návrhu v zastupitelstvu se rada města rozhodla
volný návrh vzít zpět.
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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4)

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta Mgr. Kůs informoval o konání valných hromad společností Technické služby, s.r.o.
a Parkování Beroun s.r.o. v termínech 29. a 30.6.2016.
Mgr. Fraňová upozornila, že v radě města dne 29.6.2016 musí být uložen úkol komisi pro sport
a sportovní dotace k rozdělení dotací.
Mgr. Kůs sdělil, že navrhne změnu ve složení členů komise pro sport a sportovní dotace.

5)

Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po vyčerpání programu Mgr. Kůs ukončil schůzi rady města v 14.50 hod.

Mgr. Ivan Kůs
starosta města Beroun

Ing. Michal Mišina
místostarosta města Beroun

Ověřila:

Zapsala:

V Berouně dne 27. 6. 2016
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