C. 17
ZÁPIS

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 16. 3. 2022
konaného v velké zasedací místnosti budovy radnice

Přítomni: Ing. Viktor Burkert, Radek Dolejš, Markéta Horáková, RNDr. Soňa Chalupová, Mgr. Olga
Chocová, Mgr. Ivan Kus, Ing. Irena Mastná, Jiří Mika, Ing. Michal Mišina, Jiří Pokorný, MUDr. Klára
Šillerová, Mgr. Emil Šnaidauf, Mgr. Dušan Tomčo, Mgr. Adam Voldán, Mgr. Luboš Zálom
Omluveni: Mgr. Miroslava Holubová, Mgr. Eva Chlumská, Kamil Machart, Ing. Vratislav Randa, Mgr.
Ondřej Šimon MPA, Ing. Martin Veselý
Právník: Mgr. Ildikó Fráňova

Tajemník: Ing. Jiří Chalupecký
Zapisovatel: Leona Pinkasová
Ověřovatelé: Mgr. Luboš Zálom, Ing. Viktor Burkert

Program jednání:
l . Zahájení

2 . Schváleníprogramu zasedání zastupitelstva města
3 . Návrh rozpočtového opatření číslo 2 města Beroun pro rok 2022
4 . Návrh na schválení finančního daru na pomoc Ukrajině
5 . Závěr

l . Zahájení
Diskuze:

Zasedání Zastupitelstva města Beroun zahájila v 16, 00 hodin a jednání řídila starostka RNDr.
Chalupová. Zasedání bylo vzhledem k vnější politické situaci svoláno v mimořádném terminu.
RNDr. Chalupová zdůraznila, že bylo svoláno řádně a vyhlášeno v souladu s Jednacím řádem

zastupitelstva a zákonem o obcích. Dle prezenční listinyje přítomno 15 členů zastupitelstva z
celkového počtu 21 všech členů,

takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Konstatovala, že zápis z

posledního zasedání zastupitelstva města byl určenými ověřovateli řádně ověřen

a shledán bez

závad. Usnesení a zápis byly zveřejněny.

RNDr. Chalupová informovala, že o průběhu zasedání se nebude pořizovat obvyklý videozáznam.
Bude však pořízena zvuková stopa z důvodu ověření správnosti zápisu.

2 . Schválení programu zasedání zastupitelstva města
Diskuze:

RNDr. Chalupová upozornila, že vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu není možné doplňovat
další návrhy do programu jednání, pokud se netýkají nouzového stavu a pokud nebyly zveřejněny 7

dní před konáním zasedání ZM. Zápis ze zasedání finančního výboru, který přítomní obdrželi na své
jednací stoly před zahájením zasedání souvisí s projednáním navržených bodů programu.
usneseme. 11/2022

Zastupitelstvo města schvaluje
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program zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O

3 . Návrh rozpočtového opatření číslo 2 města Beroun pro rok 2022
Diskuze:

Zastupitelstvu města byl předložen Návrh rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2022, jehož součástí je
vytvoření nové položky Humanitární zahraniční pomoc přímá. Na tuto položku se navrhuje převézt z
Fondu rezerv a rozvoje částka l mil Kč, která bude využívána pro poskytování pomoci Ukrajině.
Starostka RNDr. Chalupová podotkla, že situace souvisejícís válečným konfliktem na Ukrajině je
překotná a stále se vyvíjí. Navrhla původní částku l mil Kč navýšit na 2 mil Kč.
RNDr. Chalupová požádala o vyjádření předsedu finančního výboru.
Ing. Burkert, předseda finančního výboru, uvedl, že finanční výbor projednával původní výši
převáděné částky. Ale vzhledem k situaci, kdy město musí řešit ubytování uprchlíku apod., nemá
osobně žádnou námitku proti navýšení částky. Jedná se o převod financí mezi položkami rozpočtu.
Mgr. Kus upozornil, že nejen finanční výbor, ale ani rada města neprojednala navýšení částky na
položku Humanitární zahraniční pomoc. Osobně s návrhem souhlasí, ale zastupitelstvo rozhoduje o
veřejných financích a je třeba to projednat. Musí zaznít důvody navýšení a jaký bude mít toto
navýšení dopad na rozpočet města.
Starostka RNDr. Chalupová upřesnila, že v rezervním fondu je 36 mil Kč a převod 2 mil Kč nebude
činit problém pro fungování města. Okolí Prahy a na východní část Středočeského kraje mají vysoký
počet uprchlíků. V Berouně nemáme velký objekt pro ubytování,jako například dělnické ubytovny. Z
velkých objektů, u kterých je možná úprava, má město k dispozici patro nad městskou knihovnou.
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že se jedná o prázdné místnosti. Sociální zařízení a elektřinu bude
nutné zapojit.

Starostka RNDr. Chalupová doplnila, že je třeba vytipovat místa pro zbudování stanových městeček,
kde se dá připojit voda, elektřina. Vyjádřila však názor, že celoroční ubytování bude lepší.
Místostarosta Ing. Mišina informoval, že oslovili subjekty a sehnali volné buňky. Ty mohou být
umístěny v autokempu na Závodí. Výhodou je hotové sociální zařízení.
Starostka RNDr. Chalupová doplnila, že město již obdrželo kladné vyjádření povodí.
Mgr. Voldán navrhl jako možné ubytování v kempu pod Plešivcem a v hotelu Na Ostrově.
Místostarosta Ing. Mišina uvedl, že kemp pod Plešivcemjiž není a hotel Na Ostrově je vybydlený a
nelze obnovit jeho provoz.
Mgr. Voldán dále navrhl internát střední školy na Závodí.
Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že toto možné ubytováníje nahlášeno Středočeskému kraji.
Jedná se o majetek ve vlastnictví kraje.

Mgr. Voldán navrhl možnost vytvořit karavanové městečko. V areálu bývalého Hobexuje karavanů
velké množství.

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že tyto karavany jsou nepojízdné.Je třeba nalézt místo s
možností napojení na infrastrukturu. Další problém je s hygienickými požadavky.
Ing. Mastná se dotázala na upřesnění, zda 500 tis Kč se navrhuje poslat jako dar pro Ukrajinu, a 1,5
mil Kč město použije na úpravu bydlení pro uprchlíky a další potřeby.
Starostka RNDr. Chalupová odpověděla, že ano. Zdůraznila, že úprava bydlení hodně spěchá.
Místostarosta Ing. Mišina popsal chystané úpravy prostor nad knihovnou. Zdůraznil, že řešení musí
být rychlé, není čas na dlouhou rekonstrukce.
Místostarosta Mgr. Tomčo doplnil, že od počátku uprchlické krize se město situací zabývá. Oslovili
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všechny subjekty soukromou i oficiálnícestou. Doporučení krajského krizového štábu je ubytování,
které je možné využít i příští zimu. Návrhy na využití školních tělocvičen není možné realizovat,
protože dle dostupných informací ministerstva školství nelze přerušit výuku tělesné výchovy.
Odhaduje se, že počty uprchlíků porostou. V současné době roste poptávka po místech ve školách a
školkách. Ukrajinské maminky dávají přednost integraci dětí do českých tříd. Zdůraznil, že nás ještě
čeká velká část práce.
Mgr. Zálom poznamenal, že pokud jde o úpravu místností, zůstanou v majetku města a bude možno
je využít na sociální účely.
Mgr. Voldán se zeptal na dlouhodobou vizi. Připravujeme ubytování jen asi pro 100 lidí, což je dle
jeho názoru málo.
Starostka RNDr. Chalupová konstatovala, že strategii musí vyvinout stát. Město může udělat jen to,
co lze.

Pan Mika vyjádřil názor, aby město zbytečně nerekonstruovalo a raději investovalo jinam.
Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že to považuje za dobře investované peníze. Přednost na
ubytování mají maminky s dětmi a starší lidé, muže musejí odmítat.

Mgr. Voldán vyjádřil názor, že si musíme si dát laťku a cíl, čeho chceme dosáhnout. Musíme se
připravit na stanové městečko v kempu, zjistit, kolik dobrovolníků nabídlo ubytování apod.
Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že již bylo řečeno,

na čem město

pracuje. Počet nabídek

ubytování od soukromých osob je 60. Je to však počet evidovaný přes tajemnici krizového štábu paní
Stančíkovou. V současné době přijíždějí většinou

lidé, kteří mají ubytování zajištěno. Město má v tuto

chvíli k dispozici 2 byty na zimním stadionu a 7 bytů od soukromého subjektu ve Slavašovské ulici.
Další prostory jsou připraveny v budově Domova penzionu pro důchodce.
Mgr. Tomčo připomněl, že krizový štáb zasedá každý den. Kraj má vytipovány nabídky ubytování v
hotelích. Řeší se jen podmínky, za jakých to bude možné.
Mgr. Voldán se opět dotázal, jak připravujeme stanové městečko.
Starostka RNDr. Chalupová konstatovala, že nikdo po nás stanové městečko nechce. Stát zajišťuje
stany, město má vytipovat lokalitu.
Místostarosta Ing. Mišina upozornil, že většina lokalit je v povodňové zóně.

Mgr. Zálom upozornil, zeje důležité projednat různé nápady, ale diskuze se rozmělňuje. V této chvíli
je třeba projednat předložený návrh a alokovat finance.
Starostka RNDr. Chalupová ukončila diskuzi a vyzvala k hlasování po jménech.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Jmenný seznam o hlasování je v příloze zápisu.
usnesení č. 12/2022
Zastupitelstvo města schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2 města Beroun pro rok 2022

l. vytvoření nové položky v Běžných výdajích sk. 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY,
oddíl 622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce, oddíl a paragraf 6221 - Humanitární
zahraniční pomoc přímá, a to ve výši 2 mil. Kč

2. a snížení položky ve Fondu rezerv a rozvoje ve výši 2 mil. Kč v rozpočtu města Beroun pro rok
2022.
Hlasování: Pro: 15 (V. Burkert, R. Dolejš, M. Horáková, S. Chalupová, O. Chocová, I. Kus, I. Mastná,

J. Mika, M. Mišina, J. Pokorný, K. Šillerová, E. Šnaidauf, D. Tomčo, A. Voldán, L. Zálom), Proti: 0,
Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: O
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4 . Návrh na schválení finančního daru na Domoč Ukraiině

Diskuze:

Zastupitelstvu města byl předložen návrh na schválení finančního daru na pomoc Ukrajině.
Starostka RNDr. Chalupová navrhla zaslat finanční dar ve výši 500 tis Kč prostřednictvím
společnosti Lékaři bez hranic. Vyjádřila názor, že finanční prostředky města by měly být určeny na

humanitární prostředky. Rada města tento návrh schválila.
Na dotaz Mgr. Záloma. jakým způsobem bude dar zprocesován, uvedla Ing. Maršíková, vedoucí
finančního odboru, že budou zaslány na účet společnosti jako dar.

Mgr. Zálom uvedl, že chápe opatrné a uvážlivé zacházenís veřejnými financemi. Ale současná
politická situace je výjimečná, na Ukrajině se bojuje i za nás a naše budoucí postavení v Evropě.
Ukrajina potřebuje zbraně, žádná humanitárnípomoc válku nezkrátí.
Mgr. Zálom předložil protinávrh:

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 500 tis Kč na pomoc Ukrajině
prostřednictvím Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, se sídlem Charlese de Gaulla 916/29, 160 00 Praha 6Bubeneč, na číslo účtu veřejné sbírky pro nákup obranného materiálu 304452700/0300.
Mgr. Voldán vyjádřil názor, že zbraně jsou v tuto chvíli důležitější a potřebnější. Poslat peníze na
zbraně znamená, že chceme podpořit boj Ukrajiny.

Mgr. Zálom vyslovil svůj názor, že argument pořizovat z veřejných peněz pouze humanitární pomoc
je falešný.

Místostarosta Mgr. Tomčo uvedl, že konflikt na Ukrajině se nás velmi dotýká. Myslí si, že žádnou
válku nikdy nikdo nevyhrává, vždy všichni prohrají, zejména ti nejslabší. Vyjádřil názor, že
humanitární pomoc je důležitější

než zbraně.

Mgr. Kus vyjádřil plný souhlas s Mgr. Tomčem. Naše vláda na zbraně poskytuje milionové částky, na
úrovni státu se dají pořídit lépe. Měli bychom jako město přispět na humanitární pomoc.
Pan Mika vyjádřil názor, že důležitá je každá pomoc. Je potřeba např. i jídlo a pitná voda, léky proti
bolesti.

Paní Horáková podpořila návrh Mgr. Záloma. Ukrajinské velvyslanectví má představu, co potřebují.
Uvedla, že si velmi váží Lékařů bez hranic, ale souhlasí s názorem, že velvyslanectví ví, co a kde je
potřeba, je to přímo pro Ukrajinu.
Ing. Mišina připomněl, že zastupitelstvo schválilo položku "humanitární zahraniční pomoc" a nemá
pocit, že to jsou zbraně. Společnost Lékaři bez hranic jsou obvykle poslední, kdo v postižené oblasti
zůstane a pomáhá.

MUDr. Šillerová z hlediska svého povolání i jako rodič vyjádřila názor, že sejí nelíbí podporovat
nákup zbraní.

Ing. Burkert navrhl polovinu navrhované částky poslat na Lékaře bez hranic a polovinu na
Ukrajinské velvyslanectví. Uznává argumenty obou stran.
Starostka RNDr. Chalupová zahájila hlasování o posledním protinávrhu Ing. Burkerta rozdělit
finanční částku mezi Lékaře bez hranic a Ukrajinské velvyslanectví.
Hlasování: 8-pro, l-proti, 6-se zdržel
Návrh nebyl přijat.
Starostka RNDr. Chalupová zahájila hlasování o protinávrhu Mgr. Záloma finanční dar zaslat
Ukrajinskému velvyslanectví.
Mgr. Zálom znovu přečetl svůj protinávrh. Připomněl, že účet velvyslanectví je určen na obranný
materiál. Přijímá tezi, že se tam bojuje za naši svobodu.
Hlasování: 4-pro, 4-proti, 7-se zdržel
Návrh nebyl přijat.
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Bylo přistoupeno k hlasování o původně předloženém

návrhu.

Hlasování: 14-pro, 0-proti, 1-zdržel se
Návrh byl přijat.

Dále proběhla široká diskuze ohledně uprchlické krize, přípravy a dalších případných

opatření.

Pan Mika vyjádřil názor, že je třeba se připravit na velké množství lidí a tím více problémů. Uvedl, že
má kontakty na překladatele do ukrajinštiny, kteří by mohli být nápomocni např. městské policii.
Starostka RNDr. Chalupová informovala o vzniku Centra pomoci v České ulici. Prostory poskytla

společnost Tipsport. Občané sem mohou nosit opravdu potřebné vytříděné věci. Centrum bude
otvírat v pondělí. Informace jsou připraveny, vše se zveřejňuje na webu města.
Starostka RNDr. Chalupová dále uvedla, že ve školách je již 40 ukrajinských dětí. Pro malé děti jsou
vhodné spíše dětské skupiny. Ideálně by je měly vytvořit ukrajinské maminky.

Místostarosta Mgr. Tomčo doplnil, že Centrum pomoci v České ulici se připravuje ve spolupráci s
charitativními společnostmi. Probíhajíjednání se školami, i středními, které nabízejípomoc. Další
pomoc se nabízí i v oblasti kultury, sportu, školství. Informace jsou dostupné na sociálních sítích.
Zdůraznil potřebu koordinace.
Starostka RNDr. Chalupová informovala, že na webu města na první stránce jsou informace o
Ukrajině i v ukrajinštiné.
usnesení č. 13/2022

Zastupitelstvo města souhlasí

s poskytnutím finančního daru ve výši 500 000 Kč na pomoc Ukrajině prostřednictvím obecné
prospěšné společnosti Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiěres in Czech Republic, o. p. s., se
sídlem Zenklova 2245/29, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 28476654, na číslo účtu veřejné sbírky:
111333/2700, variabilní symbol 224 001.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: l. Nehlasovalo: O

5 . Závěr
Diskuze:

Termín příštího zasedání zastupitelstva města je stanoven na 20. 4. 2022.

RNDr. Soňa Chalupová
starostka města

Beroun

Zausala: Leona Pinkasová

V Berouně dne
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)věňli:

Ing. Viktor Burkert
Mgr. Luboš Zálom

Diskuze byla zaznamenána stručnou formou.
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