Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 78. schůze Rady města Beroun.
která se konala dne 12. 10. 2021

od 14:30 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
Mgr. Ivan Kus, radní

Omluveni:

Ing. Irena Mastná, radní
Ing. Michal Mišina, místostarosta
Leona Pinkasová, zapisovatelka
Mgr. Dušan Tomčo, místostarosta
<dle prezenční listiny>

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedající:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ověřovatelé:

Mgr. Ivan Kus, radní

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
l Bod
Komentář

Zahájení

lschůzi. rady městazahájila v 14'30 hodin a jednání řídila starostka RNDr. Chati. pnvá.
Ověřovatelem určila Mgr. Kuse.

lpř!pom. nela.termín další schůze rady města, kterýje naplánován na 27. 10. 2021. Uvedla, že se
radní zúčastní připomínky výročí vzniku republiky, konané na Husově náměstí. ""' "'^'"'

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
2.

Připomínky k zápisu z 77. zasedání Rady města

K zápisuz minuléschůze rady města nebyly podány žádné námitkyani připomínky.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
3.

378/78/RM/2021 Program schůze rady města
[. Rada města schvaluje
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program schůze rady města konané dne 12. 10. 2021.

starostka RNDr. Chalupová předložila

návrh programu. Upozornila na volný návrh Uzavření

lájemní smlouvy č. UZSVM/SBE/3852/2021-SBEH, který přftomní obdrželi na své jednací stoly před
zahájením schůze. Navrhla tento volný návrh doplnit do programu jako bod 17.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová

Hlasováni

Zpracovatel: Leona Pinkasová

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Fyp dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

:nformace o plněni usneseni

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

379/78/RM/2021 Jmenování členů konkursní komise na vedoucí pracovní místo ředitele
Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun
I. Rada města jmenuje

v souladu s vyhlášením konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun; se sídlem: Pod Homolkou 1601,
IČO:00498653 dle vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisí, ve znění pozdějších předpisů, členy

konkursní komise:

předsedkyně komise: RNDr. Soňa Chalupová;
Mgr. Dušan Tomčo;
Štěpánka Jiroušková;
Bc. Marie Rumpíková, Dis.;
Jana Lišková;
Marie Arabadzisová;

Mgr. Kateřina Procházková.
II. Rada města

souhlasí,

aby v souladu s či. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů byla

osobu přizvanou s hlasem poradním

Ing. Simona Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit MěU Beroun.
III. Rada města pověřuje

funkcítajemnice komise Mgr. Květuši Slavíkovou.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. informovat jmenované členy konkursní komise o rozhodnutí rady města a zajistit
stanovení termínu pro první zasedáníkonkursní komise.
Termín: 29. 10. 202]

Do jednání rady města se dostavila lna. Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit.
lna. Boldi předložila seznam členů konkurzní komise na obsazení vedoucího pracovního miste
ředitele Mateřské školy Pod Homolkou.
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Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

[380/78/RM/2021Zápisz komise pro prevencikriminality"
I. Rada města bere na vědomí

zápisz jednáníkomise pro prevencikriminality č. 02/2021 ze dne 06. 09. 2021.

Zápisemprovedla Msr_ChQc^yá, členka komiseproprevencikriminality.
Předkladatel; Bc. Marie Marková
Zpracovatel: Jana Plavcova
Typ dokumentu: Usnesení
7.

Hlasování

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

l^Rnl2^1.
°^čnLP!an z"nní-udrzbymístních^""il<ací^ho^^
prostranství v zimním období 2021-2022 -—.—,
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
l Ing. Albert Červenka
I. Rada města

souhlasí

s/Zp.eračn^plánem zim.n'.údržbym'stnlch komunik^'/ chodníků a veřejných prostranství i

v zimním období 2021-2022", v předloženém znění. """"

TDO. Wl^mesta:, sldostavil In^-ce-enka/^oucíodboru dopravy a sprévníchagend.

iQS-Cecyenka seznámil členy rady s operačním plánem zimní'údržbv.r""'7 " "'"""""' aac"u'

^№^se dotázalna konkrétní činnost,v ráme,sledovánípovétřnostnisituacea kompetence v
rámci AVE.

Inq. Mišina a lna. Červsnka toto objasnili.

[Inq- Mišina doplnil, že bylo upřesněno množství pracovních kilometrů pro fakturaci.
[ Předkladatel: Ing. Albert Červenka

l^cora,te!;„Ing-Albert červenka

[Typ dokumentu: Usnesení
8.

Hlasování

pro: 7 P70ti:° zd-elo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato"" "' ~ •""""•'"'"'"• '

1382/78/RM/2021 Darovací smlouva
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Pavel Moucha
I. Rada města

souhlasí

Llzavrc^m_.d_aro^cLsmlouvy mezi městem Beroun jako dá^em a Městským kulturním

ZtelBerlu:„IČL0033^í-si^ďem"H°lanzil"J^^^
v předloženém znění.
' —--••'

—

— ^iuuii,

II. Rada města ukládá

l. ing.Pavlu Mouchovi,vedoucímu odboru hospodářské správy Městského úřadu Beroun
LI. zajistit uzavření darovací smlouvy.

Termín: 20. 10. 2021

2. Ing. Jindře Nové, vedoucíodboru majetku a investice Městského úřadu Beroun
2. 1. po uzavření darovacísmlouvy vyřadit předmět daru ^majetku města Beroun,
Termín: 25. 10. 2021
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Úvodní slovo přednesl tajemník úřadu lna. Chaluoeckv, který uvedl, že město Beroun zakoupilo
užitkový automobil Ford Transit. Tento automobil bude převeden do vlastnictví Městského
kulturního centra, které ho do této doby mělo zapůjčený.

9.

Předkladatel: Ing. Pavel Moucha

Hlasováni

Zpracovatel; Mgr. Daria Hrabárová

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

383/78/RM/2021 Prodej části pozemku p. č. 1999/26 v k. u. Beroun - NA VYVĚŠENI
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

souhlasí

se zveřejněním záměru prodat část pozemku p.č. 1999/26 v k. u. Beroun, podle předloženého
zákresu.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usneseni.
Termín: 13. 10. 2021

Do jednání rady města se dostavila lna. Nová, vedoucí odboru majetku a investic.

lna. Nová uvedla, že se jedná o narovnání právního stavu k historicky užívané části pozemku v
lokalitě Na Sibenci.

10.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Marcela Kvapilová

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

384/78/RM/2021 Prodej pozemku p. č. st. 7982 v k. u. Beroun (oddělen z p. č. 1192/38 a
p. č. 1192/64)- NA VYVĚŠENÍ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

souhlasí

se zveřejněním záměru města prodat pozemek p.č. st. 7982 o výměře 12 m2 v k. ú. Beroun,

který vznikl na základě zpracovaného geometrického plánu č. 6833-204/2021 ze dne 22. 7.
2021 oddělením z pozemků p.č. 1192/38 a p.č. 1192/64 v k. ú. Beroun, podle předloženého
zákresu. Na nově vzniklém pozemku stojí stavba domu č. p. 1530, která není předmětem
prodeje.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usneseni.
Termín: 11. 10. 2021
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Předkladatel: Ing. Jindra Nová
l Zpracovatel: Alena Daňnová

Hlasování

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

l Typ dokumentu: Usnesení
11.

Usnesení: Přijato

|^rss£pozemta7p:I58^^
Ing. Jindra Nová

I. Rada města souhlasí

^.ln!en^smlowyo.nájmu
ev; č- 0534/2019/NAJ/OMIzedne31. 10.2019uzavřené mezi
Jako pronajímatelem

mestem

Beroun

a

panem

PÍ»

^ÍÍÍ^byte^"Sr
Sn}el

Beroun-Závodí, jako nájemcem, dohodou ke dni 31. 12. 2021. :: '
II. Rada města souhlasí

Sr^Tn"'!2^" "wlrm]mwtwt P02emkuPA 581/1° vym" 22 m' v k.ů.

vTall(,ranT„SL№rk",.
^"mlaCTa*montovatí^
), podle předloženého zákresu, s účinností od l. l. 2022.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace těchto usnesení.
Termín: 29. 10. 2021

z^^a"aTtoLTOaLter°ul]e..r'"№empozemk"pod dálnlč"lm moaem v ^°"^.dLNeanT^to^m^u„"m;stÍny_de^^^^^^

^ S^teró.garaze.požádal ° ukončenísmlouvy°ró^^vodu;CS'^pro^;Z;
garáž. Novýmajitelgaráže požádal o pronájem částipozemku''zai"ÚČdemuuum^ěný1aZroaal SVOJI

Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení
12.

Hlasování

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

j^/^2021Umřeni dodatkuc.l kesmlouvě o ^jcce- SKCen,b„t Beroun- NA
I. Rada města souhlasí

l^jnenlm zoáměrumesta. uzavřítdodatekč- 1 ke smlouvě ° ^Půjčce na výpůjčku

9^
2^apvL^mn7^',
^?ÍÍ'prM
^°l/18:,p: č; 209?Ína.kterýchjeumístěno fotbalové hřiště'a příští c"esTycke^huřisptiLa l
s^tL^'w^:a,^i:p:^u;ve':]^
v!astnictvíjinéh^'as^r^^mlzza^ l
m^ia.
^;02emku_je.

ve

prodloužení doby trvánísmlouvy o výpůčce o 20 let,tj. do 30. 672044"

II. Rada města ukládá
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Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usneseni.
Termín: 15. 10. 2021

:na. Nová konstatovala, že SK Cembrit Beroun-Závodí má s městem Beroun uzavřenu smlouvu o

výpůjčce na fotbalové hřiště a přístupové cesty ke hřišti. Spolek zaslal žádost o prodlouženi

3ředmětné smlouvy o dalších 15 až 20 let, protože plánují požádat o investiční dotace. Finanční

prostředky plánují použít na drobné stavební úpravy hřiště, šaten a přístupu k nim. Porada k
majetku doporučila upravit znění smlouvy. Se zástupci spolku bylo dohodnuto, že spolek umožní
užívání hřiště mateřskou školou

Beroun-Závodípo dobu jejírekonstrukce.

Mař. Kus navrhl prodloužit dobu výpůjčky na 20 let. Uvedl názor, že spolek se o hřiště dobře stará.

13.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasováni

Zpracovatel: Alena Dařinová

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Fyp dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

387/78/RM/2021 Výpůjčka pozemku p. č. 1387/129 v k. u. Beroun
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
[ng. Jindra Nová
I. Rada města souhlasí

s výpůjčkou pozemku p.č. 1387/129 v k. ú. Beroun, za účelem vybudováni a provozovaní
dětského hřiště a s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Beroun jako vypůjčitelem a

spolkem Oživme Palouček, z.s, IČO: 11715669, se sídlem Palouček 1711, Beroun-Město, 266
Ol Beroun, jako půjčitelem, na dobu určitou 5 let, s účinností od l. 11. 2021.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usneseni.
Termín: 29. 10. 2021

lna. Nová uvedla, že se jedná o změnu výpůjčky pozemku dětského hřiště Na
Předkladatel: Ing. Jindra Nová

14.

Paloučku II.

Hlasování

l Zpracovatel: Alena Dařinová

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

lTyp dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

388/78/RM/2021 Návrh pozemkových úprav v k. u. Stradonice u Nižboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová

I. Rada města doporučuje zastupitelsb/u města

souhlasit s návrhem pozemkových úprav v k. u. Stradonice u Nižboru a s úhradou rozdílí
ceny dle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkovýď
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinémi
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3. 554, 80 Kč, v předloženérr
znění.

II. Rada města ukládá
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[ l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic

l'l'xti.epr:^.vías"é přeďo2ení podklaď k tomuto usne-"° ^»
Termín: 15. 12. 2021

I^SUV.eďa: !Lstatní-pozemkoyý uřad provádív katastráhím ^emí Nižbor komplexní

l^^í
^^^'^^'^^^^^S
IS^t^^ur's;ostl?.uspořádavají. vlastni::ká~pra;;;a vě^e^e^^^'^ l

l^ast,nlkem/ SteÍLPOZemků v k; ú-stradonice' kteréjsou"do"tétolúpra'v;'zachZ^ruMTstJoe l
IBlTK, bLma°astatd^"éh°vlastni*^oziem^7a"^^l^rap^^

(areálu bývalých kasáren na Zdejcině, parkoviště a oploceníareálu.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Alena Daňnová
[ Typ dokumentu: Usnesení
15.

I^S^BPer:b\:CTOT'tLv

Hlasování

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

^. d°pra.v"i-.atechn'd^^

lm^^staB"oun,;Beroun'závodí'lokalita
"Na cib"'ce
2;;~Chr,sb^:^y
tomuto bodu jednání byli přizváni:
- ~~~ ~
~" ''"'""" *'• aIng. Jindra Nová

I. Rada města souhlasí

»ZaT„T^°,„2*a;"aizera. azatBen'.p°zemku p-č-459/2D1 ° vvm»e 46 m2 -|

wna PQda:,„v„kÍBeroun me2iměstem Berou"Jakooprávněným a společností CHRYSBERON l

^3^m^ha1-°''ocnýfrh572/u-psč "° 00- IČO:'2M ^^.^'P°v,"^"';|
II. Rada města

souhlasí

s^^.^r^^vbu.
v:5n,t"fra!truuu,ryum'stěné_na p°2emdchp.c. l
4nt9í3^1,459/lS'. p.č- 459/177/p-c 459/185'P-č- 459/182,P.č. ~547/T67p^.'T47/8Lv|
^LM^r'^'E:^:^^^^^
^t^
Blou.nnzavodí<mezi městem_Beroun Jako kupujícím a společnost'CHR7sBERONUUaZ'se l
^m„, PTll-.om"Lfrh572/ll-re"1700--ii;co:28T^i^^^^^^^
^kovou.ku_pnícenuJ:ooo'-.KČ+ DPH' v P^l°žen^zněnrzaxp^upo'k'^^^

LZmku p'c-459/201vk'ú'Ber°"n'™l*rlzc°ze::'atffe"pm^^^^^^^^
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

!ouhlas'LS UTVřenlm/upnl\smlouvy ° Převodu vlastnického práva k nemovitým věcem k

PT.T. Po-L459/310^měre. l415m;';osta;nl:^^^^^
l^měl1?5 m2; ostatní^^^^n^'P'^5^1^^'^3
^tlptocha\°^komu"lka^'p:č~459/182"0^^
Sete3c^£ n4^,lT^.°, m!^tatn''p1^

Tle lll2 ,:-ostatníplocha/ ostatníkomunikace a P'č- 54W o výměřeTmros^

^^at^^ce'vše v obcia k-ú'rl
Beroun mezi městem^e^Jako^pu^^^

^e7TTlcH^BE,^::s^lem"5h :^^^^^
^l^°^i°^e'k°v°u^p,
m-re"u7;°oo--'KČ+DPH"vpň^^^^^

Pp^at:Bb^^zemkup'c-459/201v k-ú-ter°u"zn;nzák:z=:^^^
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V. Rada města ukládá

.. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace těchto usnesení
Termín: 15. 12. 2021
\f. Rada města ukládá

.. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic

1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení podkladů na jednání zastupitelstva města
Termín: 15. 12. 2021

Mezi městem Beroun a společností CHRYSBERON a. s. byla uzavřena plánovací smlouva na stavbu
"Technická a dopravní infrastruktura Na Cibulce 2, Beroun-Závodí". Společnost CHRYSBERON žádá
o uzavření kupní smlouvy na veřejnou infrastrukturu a její předání do majetku města.
Mař. Kus připomněl, že v kupní smlouvě je uvedeno, že kupující předmětné nemovité véd přejímá
/e stavu, ve kterém se ke dni podpisu této smlouvy nachází. Upozornil na nutnost řádné kontroly.

16.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasováni

Zpracovatel: Jan Liehne

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

390/78/RM/2021 Veřejná zakázka "11/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic"
I. Rada města

schvaluje

výběr dodavatele na veřejnou zakázku "H/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic zbývající úsek" podle usnesení Rady Středočeského kraje č. 077-32/2021/RK ze dne 26. 8.
2021, jimž je:

STRABAG a. s. se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 608 38 744
II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dflo na veřejnou zakázku "11/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
zbývajícíúsek" s vybraným uchazečem

STRABAG a. s. se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice,IC: 608 38 744
Finanční podíl města Beroun činí celkem 651. 924,26 Kč bez DPH.
Z toho: 50 301 Dešťová kanalizace 11/605 km 0,000-1,440 639. 817,91, - Kč bez DPH, SO OOC
Ostatní požadavky- 2. stavba 12. 106,36,- Kč bez DPH.
Financováníakce bude probíhat v letech 2021 a 2023.

III. Rada města

ukládá

vedoucímu odboru majetku a investic Ing. Jindře Nové zajistit ve spolupráci se Středočeským
krajem, resp. příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
realizaci předmětu veřejné zakázky v části, která se týká města Beroun, v souladu
finančním a časovým harmonogramem plnění dle smlouvy o dílo uzavřené s vybraným
uchazečem.
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Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Petr Chlad

Typ dokumentu: Usnesení
17.

Hlasování

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

l391/78/RM/2021 uzavření nájemnísmlouvy č- UZSVM/SBE/3852/2021-SBEH.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Ing. Jindra Nová

I. Rada města souhlasí

?,^Zenim .naJemnLsmlouvy č- UZSVM/SBE/3852/2021-SBEH mezi Českou republikou-

u;S.pro,zastupovaní.státu ve věcech ^^tkových, lČO-69797m, s7s7dlemTa^nZ

^:^Í^&^h:T=^=mm^'^^
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 25. 10. 2021

lS^vu^a,^Be:r,°bdral°-oz"áme"íovýsledku
výběmého nzenf"'P-^ l
qeto^v~^
lpbn2^^o^°^tpr";;iup.°rá"Lstatuvevteym
[P.20v Berouně. Město Berounbylovybránojakouchazeč pro uzavřen7nájemnÍs"m^.''vc"lu t" |
l Předkladatel: Ing. Jindra Nová

lsovatel;. AIena Dařinová

[Typ dokumentu: Usnesení
18.

Hlasování

pro: 7 proti: ° drželo se: O Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

[392/78/RM/2021Zápisz veřejného zasedáníOV Zdejdna ze dne 8. 9.^021"
I. Rada města bere na vědomí
zapiš z veřejného zasedání OV Zdejcina ze dne 8. 9. 2021.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Zdeňce Slivkové, vedoucí Kanceláře tajemníka

l'l'zajlst^předložení.
záplsu z veřeJného sedání OV Zdejcina
ze
dne 8. 9. 20211
zastupitelstvu města.
'
-" -'~ "" "'
Termín: 3. 12. 2021
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Tajemník úřadu lna. Chalupeckv provedl zápisem z veřejného zasedání Osadního výboru Zdejcina
ze dne 8. 9. 2021

19.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Hana Tučkova

Hlasování

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O

393/78/RM/2021 Zplnomocnění k zastupování města na sněmu Svazu měst a obcí České|
republiky
I. Rada města souhlasí

s udělením plné moci pro město Zdice, IČ: 00234061, k zastupování města Beroun na XVIII.
sněmu Svazu měst a obcí České republiky ve dnech 21. - 22. října 2021.

II. Rada města svěřuje

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších |
předpisů, starostce města pravomoc rozhodovat o udělení plné moci pro jinou členskou
obec/jiné členské město k zastupování města Beroun na sněmech Svazu měst a obcí České
republiky.

RNDr. Chalupová informovala, že ve dnech 21. a 22. října 2021 se koná sněm Svazu měst a obcí
l české republiky. Protože se sněmu nemůže nikdo z vedení města zúčastnit, navrhuje se udělit
l plnou moc k zastupování našeho města městu Zdice, jehož starosta se sněmu zúčastní. Vzhledem
lk tomu, že podobná situace může nastat i v budoucnu, navrhuje se udělení plné moci k
l zastupování našeho města

na některém z dalších sněmů SMO

svěřit tuto pravomoc přímo

starostce.

Mař. Kus vyjádřil názor, že Svaz měst a obcí je významná organizace a na sněmu by měl být
přítomen zástupce města Beroun, aby komunikoval a prosazoval zájmy města Beroun.

Na dotaz lna. Mastné na dobu platnosti zmocnění starostky odpověděla právnická úřadu Mgr.
Fráňova, že doba platnosti není omezena. Zmocnění ale může být kdykoliv zrušeno.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová

20.

Hlasováni

lZpracovatel: Mgr. Ildikó Fráňova

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

l Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

RNDr. Chalupová informovala o chystané návštěvě zástupců partnerského města

Goslar při

příležitosti 30. výročí podepsání smlouvy o partnerství mezi městy Beroun a Goslar. Seznámila
radní s dvoudenním programem a pozvala je, aby se zúčastnili.

Mař. Kus připomněl, aby při přípravě rozpočtu města

na příští rok byla zohledněna žádost MKC na

opravu ozvučných desek na jeviště Plzeňky a pořízení dodatkových tabulík vybraným názvům ulic.

lna. Mastná upozornila, že hodiny na věži radnice nejdou přesně. Ing. Chalupecký, tajemník úřadu,
uvedl, že bude informovat příslušný odbor při poradě vedoucích odborů.
RNDr. Chalupová uvedla, že zpracování podkladů a výstupů z jednání rady města bude od
listopadu probíhat v systému ERAZ.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
21.
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Závěr

Starosta RNDr. Chalupová ukončila schůzi rady města v 15,20 hodin.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

Ing. Michal Mišina
mistostarosta

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová
zapisovatelka

Ověřovatelé:

Mgr. Ivan Kus
radní
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