Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 18. schůze

Rady města

Beroun,

která se konala dne 12. 6. 2019
od 14:00 hodin v místnosti rady města
Mgr. Ildikó Fráňova, právník
Ing. Jiří Chalupecký, tajemník

Přítomni:

RNDr.

Soňa

Chalupová, starostka

Mgr. Eva Chlumská, radní
Mgr. Olga Chocová, radní
Mgr. Ivan Kus, radní
Ing. Irena Mastná, radní
Ing. Michal Mišina, místostarosta
Leona Pinkasová, zapisovatelka
Mgr. Dušan

Tomčo,

mistostarosta

Omluveni:

<dle prezenční listiny>

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

<dle prezenční listiny>

Předsedající:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ověřovatelé:

Mgr. Olga Chocová, radní

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

Bod

bodu

Komentář

l.

Zahájeni

Schůzi rady města zahájila v 14, 10 hod a jednání řídila starostka RNDr. Chalupová. Omluvila
místostarostu Mgr. Tomča, který zastupuje město Beroun na akci v Domově seniorů v Zátoru a do
jednánírady města se dostaví později.
Ověřovatelkou byla stanovena Mgr. Chocová.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

2.

Připomínky k zápisu z 17. zasedání Rady města

K zápisu z minulé schůze rady města nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
3.

298/18/RM/2019 Program schůze rady města
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I. Rada města schvaluje
program schůze rady města konané dne 12. 6. 2019.

Starostka RNDr. Chalupová předložila návrh programu jednání a zároveň upozornila na volné
návrhy, které radní obdrželi na jednací stoly před zahájením jednání. Navrhla, aby byly projednány
v jednotlivých "blocích" předkladatelů.
Radní s návrhem souhlasili.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová
Zpracovatel: Leona Pinkasová
Typ dokumentu: Usnesení

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

Usnesení: Přijato

Informace o plnění usnesení

K informacím o plnění usnesení vyplývajících z usnesení Rady města

Beroun nebyly vzneseny

žádné dotazy. Rada města vzala informace na vědomí.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

299/18/RM/2019 Pronájem prostor v budově Komunitního centra Beroun - Dobromysl,
z. ú. a Rodinné centrum Slunečnice, z. ú.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

l. s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor - místnosti označené č. 4.02 o výměře 44,63 m2
a podílu na společných prostorech ve výši 18,46 m2, nacházejících se ve 4. podlaží
budovy č. p. 928 Komunitního centra Beroun, na adrese Bezručova 928, Beroun-Město,
mezi městem Beroun jako pronajímatelem a Dobromysl!', z. ú., IC: 24198412, se sídlem
Bezručova 928, Beroun-Město, 266 Ol Beroun, jako nájemcem na dobu určitou od l. 7.
2019 do 31. 12. 2019, v předloženém znění.
2. s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor - místnosti označené č. 4. 04 o výměře 44, 73 m2

a podílu na společných prostorech ve výši 18,56 m2, nacházejícíchse ve 4. podlaží
budovy č. p. 928 Komunitního centra Beroun, na adrese Bezručova 928, Beroun-Město,
mezi městem

Beroun jako pronajímatelem a Rodinným centrem Slunečnice, z. ú., IČ:

26615509, se sídlem Bezručova 928, Beroun-Město, 266 Ol Beroun, jako nájemcem na
dobu určitou od l. 7. 2019 do 31. 12. 2019, v předloženém znění.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30. 6. 2019

K projednáníbodů 5. až 10. programu byl do jednánírady města přizván lna. Dřeš, vedoucí odboru
majetku a investic.

lna. Dřeš předložil

radě města

návrh na pronájem prostor v budově Komunitního centra

neziskovým organizacím za účelem poskytování služeb v sociálně - zdravotní oblasti, a to
Rodinnému centru Slunečnice a společnosti Dobromysl. Vzhledem k tomu, že nebude v letošním

roce realizována přestavba 4. podlaží Komunitního centra, mohou být tyto prostor/ opětovně
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pronajmuty uvedeným organizacím. Záměr města pronajmout prostory dotčeným organizacím byl
zveřejněn a nebyly k němu podány žádné připomínky ani nabídky.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Dagmar Mlčochova
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usnesení: Přijato

300/18/RM/2019 Prodej pozemku p.č. 1999/60 v k.ú. Beroun (odděleného z p.č.
1999/26)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

s podpisem

Souhlasného

prohlášení

o

shodě na

průběhu

pozemků.

Prohlášením o

geometrickém a polohovém určení pozemků a Návrhem na opravu chyby v katastrálním
operátu podle návrhu geometrického plánu č.

6305-94/2018 ze dne 30. l. 2019

vyhotoveného Ing. P|:|;:|||||| ;|| J:||;;i:i||;:i|| :| , se sídlem Popovice |:||;; , Králův Dvůr,
v předloženém znění.
II. Rada města

doporučuje zastupitelstvu města

souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1999/60 v k. ú. Beroun (odděleného z p.č. 1999/26)
z vlastnictví města Beroun do vlastnictví pana J^;|;;;|;i;T|;;:;|^;:;;;, bytem ^www^^wíM ^ , 266
Ol Beroun, za celkovou kupní cenu 110. 250,- Kč a náklady spojené s prodejem.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace těchto usnesení.
Termín: 26. 6. 2019

lna. Dřeš předložil
radě města žádost o koupi pozemku 1999/60 v lokalitě Pod Sibencem. Pozemek
navazuje na pozemek č. 1988/4, který je ve vlastnictví žadatele, a byl připlácen jeho rodiči v

polovině sedmdesátých let 20. století po dokončení výstavby rodinného domu. Záměr města prodat
pozemek 1999/60 byl zveřejněn a nebyly k němu podány žádné námitky ani připomínky.
Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Marcela Kvapilová
Typ dokumentu: Usnesení

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

Usnesení: Přijato

301/18/RM/2019 Uzavření Dohody o narovnání mezi městem
Beroun a společností
AVISUM SE, IČO: 24250309, se sídlem Praha 4 - Chodov, Gregorova 2117/2, PSČ 148

00
I. Rada města

doporučuje zastupitelstvu města

souhlasit s uzavřením dohody o narovnání mezi městem Beroun a společností AVISUM SE,
IC: 24250309, se sídlem Praha 4 - Chodov, Gregorova 2117/2, PSČ 148 00, v předloženém
zněni.

II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
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1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení

podkladů k tomuto usnesení na jednán

zastupitelstva města.
Termín: 26. 6. 2019

lna. Dřeš předložil radě města návrh Dohody o narovnání mezi městem Beroun a společností
AVISUM SE, Dohoda obsahuje pozemky, které připadnou nebo zůstanou ve vlastnictví města
Beroun, a pozemky, které připadnou společnosti AVISUM. Na dorovnání hodnot se město Beroun

zaváže uhradit společnosti AVISUM částku 37 tis Kč. Společnost AVISUM se v rámci uzavřené
dohody o narovnáníjako projev dobré vůle zaváže, že finanční prostředky ve výši 37 tis Kč daruje
městu

Beroun.

Záměr města

projednat uzavření dohody o narovnání byl zveřejněn a nebyly k němu podány žádné

připomínky.

Předkladatel: Ing. Miloslav Ureš
Zpracovatel: Mgr. Daria Hrabárová
Typ dokumentu: Usnesení

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

Usnesení: Přijato

302/18/RM/2019 Koupě pozemků v k. ú. Beroun - AgroZZN, a.s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Ureš

I. Rada města

doporučuje zastupitelstvu města

souhlasit s pokračováním v jednáních vedoucích k nabytí pozemků p.č. 614/1, p.č. 614/4, p.č.
614/6, p.č. 786/2, p.č. 786/3 a p.č. 787/2 vše k. ú. Beroun do vlastnictví města

Beroun od

společnosti AgroZZN, a. s., IC: 45148082, se sídlem V Lubnici 2333, Rakovník II, 269 Ol
Rakovník.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Dresoví, vedoucímu odboru majetku a investic

1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení

podkladů k tomuto usnesení na jednání

zastupitelkstava města.
Termín: 26. 6. 2019

lna. Mišina informoval o záměru majitele společnosti AgroZZN prodat pozemky v lokalitě U Ovčína.
Město plánuje v budoucnu vybudovat v této lokalitě zázemí cyklostezky. Na dotaz o možnosti

vyřešení majetkoprávních vztahů majitel pozemků odpověděl, že prodej je možný za podmínky, že
budou zakoupeny všechny pozemky. Zároveň bylo město Beroun upozorněno, že prodej podléhá
schválení představenstvem společnosti. Byla stanovena cena jednotlivých pozemků, avšak u
některých nebyla zohledněna skutečnost, že se pozemky nacházejí v záplavové zóně a je zde
plánována stavba vysokorychlostnítratě. Tato skutečnost bude předmětem dalších jednání.
Porada k majetku doporučila získat všechny pozemky majitele AgroZZN v lokalitě U Ovčína do
vlastnictví města Beroun. V případě koupě by došlo k scelení pozemků města v této lokalitě.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení
9.

Hlasování

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

303/18/RM/2019 Pronájem garážového stání v budově bez čp/če,

která je součástí

pozemku p.č. st. 4083/1 v k. ú. Beroun - NA VYVĚŠENÍ.
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K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru města
pronajímat garážové stání v budově bez čp/če,
která je
součástí pozemku p.č. st. 4083/1 v k. ú. Beroun (budova bývalé kotelny v Hlinkách) za cenu
1. 500,- Kč/měsíc/osobní automobil, případně motocykl za cenu 450,- Kč/měsíc (cena je
včetně 21% DPH). V případě, že se sejde více nabídek, rozhodne rada města losováním.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. Zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 14. 6. 2019

lna. Dřeš připomněl, že město

Beroun pronajímá garážová stání v budově bývalé kotelny v

Hlinkách. Jeden z nájemců podal výpověď z pronájmu garážového stání a nájem bude ukončen ke
dni 31. 8. 2019. V současné době město neeviduje žádnou žádost o pronájem garážového stáni,
proto je doporučováno zveřejnit záměr pronajmout garážové stání v této budově.

Mař. Tomčo se dostavil do jednání rady města v 14.45 hodin.
Dále přítomno 7 členů rady.

Mař. Chlumská vystoupila s podnětem na úpravu ceny pronájmu parkovacích míst pro automobily a
pro motocykly.
RNDr. Chalupová navrhla předložit volný návrh do některého příštího jednání rady města.
Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Alena Dařinová
Typ dokumentu: Usnesení
10.

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

304/18/RM/2019 Výpůjčka části pozemku p.č. 1242/2 v k. ú. Beroun - SC Eden Beroun
s. r. o. - NA VYVĚŠENÍ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Miloslav Dřeš
I. Rada města

souhlasí

se zveřejněním záměru města

vypůjčit část

pozemku p.č. 1242/2 v k. ú. Beroun, podle

předloženého zákresu společnosti SC Eden Beroun s. r. o., IC: 24119865, se sídlem Pod
Homolkou 1482, Beroun-Město, 266 Ol Beroun, za účelem vybudování zpevněné plochy pro
umístění l dobíječi stanice pro elektrokola v rámci realizace projektu E-BIKE SHARING, na
území města

Beroun.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Miloslavu Urešovi, vedoucímu odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
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Termín: 17. 6. 2019
Inq. Ureš uvedl, že

v souvislosti s projektem E-BIKE SHARING Beroun - Králův Dvůr - Hýskov -

Tetín má společnost SC Eden Beroun vybudovat na své náklady zpevněnou plochu pro jednu
dobíječi stanici. Původně měla být stanice umístěna na pozemku ve vlastnictví společnosti Eden,
ale protože se jedná o pozemek v oploceném areálu nelze tam stanici umístit. Z tohoto důvodu

zaslala společnost Eden žádost o výpůjčku pozemku města Beroun o výměře 20 m2, který se
nacházíu areálu Eden a bude na něm umístěna dobíječi stanice.

11.

Předkladatel: Ing. Miloslav Dřeš
Zpracovatel: Alena Dařinová

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

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

305/18/RM/2019 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídách

ZS - Závodí pro

školní rok 2019/2020
I. Rada města

povoluje výjimku

z poftu žáků na školní

rok 2019/2020 pro Základní školu Beroun - Závodí, Komenského 249,

266 Ol Beroun podle předloženého návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. informovat ředitelku základní školy o povolených výjimkách z počtu žáků na školní
2019/2020.

rok

Termín: 28. 6. 2019

K projednání bodů 11. až 22. se do jednání rady města dostavila Ing. Boldi, vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit.

lna. Boldi předložila radě města žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídách. Jedná se o pět
tříd ve třech ročnících. Vzhledem k tomu, že v těchto třídách vyučují zkušení a kvalitní pedagogové,

nebude zvýšení počtu žáků na újmu kvalitě vzdělávání a budou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
Typ dokumentu: Usnesení
12.

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

Usnesení: Přijato

306/18/RM/2019 Návrh na úpravu Postupu při odměňování ředitelů základních a
mateřských škol (dále jen ředitelů škol), zřizovaných městem
Beroun jako příspěvkové
organizace

I. Rada města

schvaluje

l. Postup při odměňování ředitelů základních

a mateřských škol

(dále jen ředitelů škol),

zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové organizace s účinností od l. 9. 2019, kterým
se rusi Postup při odměňování ředitelů základních

a mateřských škol

(dále jen ředitelů

škol), zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové organizace schválený radou města dne
18. 3. 2015.
II. Rada města ukládá
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l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. prokazatelně seznámit ředitele základních

Postupem při odměňování ředitelů základních

a

mateřských škol se

schváleným

a mateřských škol (dále jen ředitelů

škol), zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové organizace, a postupovat při
odměňování ředitelů škol
v souladu s tímto Postupem.
Termín: 30. 8. 2019

lna. Boldi předložila

radě města

návrh na úpravu Postupu při odměňování ředitelů základních a

mateřských škol zřizovaných městem.

Uvedla, že byl upraven Postup schválený radou města

dne

18. 3. 2015.
Mař. Tomčo doplnil, že odměňování ředitelů ZS a MS bylo již diskutováno dříve. Důvodem
vypracování nového Postupu je snaha lépe motivovat ředitele škol, zvýšit jejich zájem o rozvoj své
školy a zvýšit možnost ovlivnit rozvoj škol jako vzdělanostního, sportovního a kulturního centra.
Nástrojem zvýšení motivace by se měl stát nový koncepční materiál nazvaný Koncepční plán školy,
který budou ředitelé škol zpracovávat na dobu svého funkčního období. V následujících letech bude
ředitel školy Koncepční plán školy průběžně vyhodnocovat
a případně upravovat.

lna. Boldi konstatovala, že Koncepční plán školy bude klíčovým nástrojem pro stanovení osobního
příplatku ředitele. Výše osobního příplatku ředitelů škol nebyla od roku 2015 měněna, proto je
žádoucí jeho úprava. Při návrhu Postupu byla zohledněna i novelizace právních předpisů v oblasti
odměňování a Zákoník práce.

Navrhuje se schválit navržený Postup s účinností od 1. 9. 2019.
Do diskuze se zapojila lna. Mastná, která vyjádřila názor, že ředitelé škol by měli být dobře
ohodnoceni, ale neměli by být zatěžováni další administrativní činností (vytvářením Koncepčního
plánu školy). Pozastavila se nad procentuálnívahou jednotlivých kritériíhodnocení.
RNDr. Chalupová vyjádřila pochvalu odboru za dobře zpracovaný a připravený návrh. Doplnila, že
koncepční plán by ředitelé dělali jednou na celé funkční období, což je 6 let.
Mař. Chlumská uvedla, že je potřeba mít kritéria, podle kterých budou jednotliví ředitelé škol
hodnoceni. Konstatovala, že úroveň berounských základních škol je velmi vysoká.

Mař. Kus zhodnotil návrh kladně. Vyjádřil názor, že ohodnocení ředitelů bude transparentní.
lna. Boldi na otázku Mgr. Kuse odpověděla, že Koncepční plán školy bude hodnotit odbor a dále
rada města. Ředitelé mají různé možnosti rozvoje škol.

13.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

307/18/RM/2019 Návrh odměn pro ředitele právních subjektů - příspěvkových

organizací

MS a ZŠ za l. pololetí roku 2019
I. Rada města stanoví

odměny ředitelům škol

- příspěvkových organizací města MS a ZSza l. pololetí 2019

v uvedené výši.
II. Rada města

ukládá

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

1. 1. prokazatelně zajistit informovanost ředitelů základních a mateřských škol o výši jejich
odměn za l. pololetí 2019.
Termín: 30. 6. 2019
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lna. Boldi předložila radě města návrh odměn pro ředitele MS a ZS za l. pololetí roku 2019.
Navrhovaná skutečná výše odměn vychází z plnění kritériístanovených Postupem při odměňování
ředitelů MS a ZS. Ředitelé MS a ZS zaslali podklady pro přiznání odměn, které odbor školsfrví a
volnočasových aktivit vyhodnotil a navrhl výši odměn.

14.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

308/18/RM/2019 Návrh odměny pro ředitelku MS Beroun Tovární 44, Hanu Štětkovou u
příležitosti životního jubilea
I. Rada města

odměnu

stanoví

paní Haně Štětkové, ředitelce

Mateřské školy

Beroun Tovární 44, Beroun, 266 Ol

v navržené výši.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školst/í a volnočasových aktivit

1. 1. informovat ředitelku Mateřské školy Beroun Tovární 44, Hanu Štětkovou

o výši

stanovené odměny k životnímu jubileu.
Termín: 30. 6. 2019

Dále lna. Boldi předložila návrh odměny pro ředitelku MS Tovární, Beroun, u příležitosti životního
jubilea a k ocenění dlouholetých pracovních zásluh ve funkci ředitelky mateřské školy.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
Typ dokumentu: Usnesení
15.

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

Usnesení: Přijato

309/18/RM/2019 Nabídka projektu "Příběhy našich sousedů"
I. Rada města

souhlasí

se zapojením do projektu "Příběhy

našich sousedů" v rozsahu l týmu a poskytnutím

finančních prostředků k tomuto účelu ve výši 21.600,- Kč. Realizátorem projektu je firma Post
Bellům, o. p.s., Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha l, IČ: 26548526.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. informovat společnost Post Bellům, o. p.s., Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00
Praha l, IC: 26548526 o zapojení se města Beroun do projektu "Příběhu našich
sousedů", a to v rozsahu l týmu.
Termín: 30. 6. 2019

lna. Boldi informovala, že město Beroun bylo osloveno s nabídkou projektu "Příběhy našich
sousedů" spadajícího pod aktivity "Paměti národa". Jedná se o již zavedený a osvědčený vzdělávací
program pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, který propojuje mediální výchovu s výukou
moderních dějin a občanským vzděláváním. Žáci se na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo
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televizními dokumentaristy a na základě osobního setkání zpracují osudy pamětníků, kteří žijí v
jejich sousedství.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Ing. Pavla Dvořáková
Typ dokumentu: Usnesení
16.

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usneseni: Přijato

310/18/RM/2019 Návrh odměn pro ředitelku příspěvkové
knihovny Beroun za l. pololetí 2019

organizace města Městské

I. Rada města stanoví

odměnu pro ředitelku Městské
souhlasí s jejím vyplacením.
II. Rada města

knihovny Beroun za l. pololetí 2019 v navrhované výši a

ukládá

vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Ing. Simoně Boldi:
- zajistit plnění usnesení Rady města Beroun.
Termín: červen

2019

lna. Boldi předložila návrh odměn pro ředitelku Městské knihovny Beroun za l. pololetí roku 2019.
Navrhovaná výše odměn vychází z plnění stanovených kritérií a jejich vyhodnocení na základě

podkladů, které zaslala ředitelka uvedené organizace.
lna. Boldi kvitovala práci současné ředitelky městské knihovny. Uvedla, že navázala na činnost
předchozího vedení, a současně realizuje množství nových nápadů a projektů.
Mař. Tomčo vyjádřil spokojenost s činností městské knihovny a její ředitelky.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Ing. Simona Boldi
Typ dokumentu: Usnesení
17.

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

Usnesení: Přijato

311/18/RM/2019 Návrh odměn pro ředitele příspěvkové
kulturního centra za l. pololetí 2019

organizace města Městského

I. Rada města stanoví

odměnu pro ředitele Městského kulturního centra Beroun za l. pololetí 2019 v navrhované
výši a souhlasí s jejím vyplacením.
II. Rada města

ukládá

vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Ing. Simoně Boldi:
- zajistit plnění usnesení Rady města Beroun.
Termín: červen

2019

lna. Boldi předložila návrh odměn pro ředitele Městského kulturního centra Beroun za l. pololetí
roku 2019. Navrhovaná výše odměn vychází z plnění stanovených kritérií a jejich vyhodnocení na
základě podkladů, které ředitel uvedené organizace zaslal.

18.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Simona Boldi

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

312/18/RM/2019 Vyhodnocení žádostí o dotace na zájmovou činnost
I. Rada města

souhlasí
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s uzavřením veřejnoprávních smluv s žadateli o dotace na zájmovou činnost v roce 2019 a
poskytnutím dotací v následujícím znění:

l. Jana Daňková Skořepová, Na Medovně č. e. 0223, 266 Ol Beroun - Město, na
"Příměstský výtvarně - dramatický tábor", který bude realizován v období 5. - 8. 8.
2019, ve výši 7. 000,- Kč.

2. Dobromysl, z. ú., IC: 24198412, se sídlem Bezručova 928, 266 Ol Beroun, na
"Muzikoterapie - brána k sobě", které budou realizovány v období l. 9. - 31. 12. 2019,
ve výši 20. 000,- Kč.
3. Křesťanský klub, o. p. s., IC: 47515121, se sídlem Seydlovo nám. 24, 266 Ol Beroun, na
projekt "Vytváříme rodinu i ve druhém pololetí - výtvarné a rukodělné aktivity pro děti
z rodin ohrožených sociálním vyloučením" konaný v období l. 9. - 31. 12. 2019, ve výši

10.000,- Kč.
4. Český svaz bojovníků za svobodu, IC: 00442755, se sídlem U Kasáren 813, 266 Ol
Beroun, na celoroční aktivitu "Celoroční činnost OV ČSBS Beroun", ve výši 10.000,- Kč.
5. Školní sportovní klub při 2. ZS, IC: 47515520, se sídlem Preislerova 1335, 266 Ol
Beroun na "Příměstský sportovní tábor", ve výši 12. 000 Kč.
II. Rada města nesouhlasí

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s žadatelem o dotaci na zájmovou činnost v roce 2019 a
tedy neposkytnout dotaci:
Svatojánci z. s., IC: 03749193, se sídlem Hrádek 36, 342 Ol Sušice, na "Příměstské tábory

2019".
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty, jimž byla tímto rozhodnutím rady
města přidělena dotace na zájmovou činnost.
Termín: 26. 6. 2019

l. 2. zajistit poskytnutí dotací subjektům, se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Termín: 10. 7. 2019

lna. Boldi uvedla, že město Beroun každoročně poskytuje dotace zájmovým organizacím. V
letošním roce se jedná o částku 200 tis Kč. V termínu bylo podáno 6 žádostí. Odbor školství a

volnočasových aktivit připravil návrh rozdělení dotací včetně stručné charakteristiky projektu a
odůvodnění návrhu na výši dotace.
RNDr. Chalupová vyvolala diskuzi na téma poskytnutí dotace Českému svazu bojovníků za svobodu

z důvodu kontroverzního současného vedení svazu. Informovala o chystaném jednání s
předsedkyní Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Beroun. Navrhla vyjmout z
návrhu usnesení poskytnutí dotace Českému svazu bojovníků za svobodu.
Mař. Kus vyjádřil souhlas s názorem na současné vedení Českého svazu bojovníků za svobodu, ale
zdůraznil dlouhodobou spolupráci s okresní pobočkou svazu. Připomněl, že členové Českého svazu
bojovníků za svobodu jsou "pamětí národa", přibližují veřejnosti historii, na níž by se zapomínat
nemělo. Vyslovil názor, že není správné nepodpořit řadové členy svazu a podal protinávrh hlasovat
o návrhu usnesenítak, jak byl předložen.
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Starostka RNDr. Chalupová vyzvala k hlasovánío protinávrhu Mgr. Kuse.
Výsledek hlasování: 4 - pro
Návrh byl schválen v předloženém znění.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Ing. Pavla Dvořáková
Typ dokumentu: Usnesení
19.

Hlasování
Pro: 5 Proti: O Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: O

Usnesení: Přijato

313/18/RM/2019 Vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města
roce 2019 na významné sportovní akce - 2. pololetí 2019

Beroun v

I. Rada města souhlasí

s poskytnutím dotací z rozpočtu města

Beroun na rok 2019 žádajícím subjektům, včetně

uzavření veřejnoprávních smluv, z § 34 - Tělovýchova a zájmová činnost, organizace 3118 Dotace na významné sportovní akce, v předloženém znění:
l. Ing. M g r. FS;;:;::iň:;;;i:;:;; Big^ig;!; v:;;:g;:;:i::;::;; ;:!A^?:;:^;::; i:i:;;?;;^

bytem Í^w^. ^:;;i|;|; |i|s Chýně, na

akci MÉ Xterra 2019, ve výši 3. 500,- Kč.
2. Beroun Golf Club, z.s., IC: 26577399, se sídlem Na Veselou 909, 266 001 Beroun, na
akci WGM Czech Open, ve výši 15. 000,- Kč.
3. M;i:;i|ii;:|; |i||i:i;|;i :1||:||^ ^|;;|;!|:| :i;;ii bytem ;|!i!i|i!i!; ;i;|ii;|!|;| ;i!l:|!| ^ Beroun, na akci III.

ROČNÍK VÁNOČNÍ RETRO CUP 50+ 2019, ve výši 10.000,- Kč.
4. Aikido Ikeda Dojo Beroun, z.s., IC: 05684269, se sídlem Dobrovského 385/4,
Beroun-Město, 266 Ol Beroun, na akci Regionální seminář Aikido - 15 let AID Beroun,
ve výši 4. 000,- Kč.

5. Bc. Michal Szabó, IČ: 05207835, se sídlem Na Horizontu 479, 267 Ol Králův Dvůr, na
akci Beroun Ráče. Překážkový závod, který prověří tělo i mozek!, ve výši 30. 000,- Kč.
6. LTC Beroun, z.s., IC: 47513870, se sídlem Štěpánková 612/7, 266 Ol Beroun, na akci
23. ročník Sportovní olympiády, ve výši 4. 500,- Kč.
7. LTC Beroun, z.s., IC: 47513870, se sídlem Štěpánková 612/7, 266 Ol Beroun, na akci

Celostátnítenisový turnaj mladších žáků a žákyň TECNIFIBRE CUP 2019, ve výši 9.000,Kč.
8. TJ LOKOMOTIVA BEROUN, z.s., IČ: 00473561, se sídlem Tyršova 85, 266 Ol
Beroun, na akci VESLAŘSKÁ SOBOTA - 20 let veslování na Berounce, ve výši 45. 000,Kč.

9. TC R.A. K., z.s., IČ: 26648032, se sídlem Levín 34, 267 Ol Králův Dvůr, na akci
Reprezentace města Beroun na MS v roce 2019, ve výši 30. 000,- Kč.

10. Okresní sdružení ČUS Beroun z.s., IČ: 00435252, se sídlem V Hlinkách 650/25,
Beroun, 266 Ol, na akci l. bruslařská olympiáda dětí a mládeže Beroun 2019, ve výši

20.000,- Kč.
11. 3^ N;:";;;;|;;^:¥: (zákonný zástupce Twm^ Ni;;ji;|||||;;i ), ;|||||Sť:;:ii ť;i|;;:;:?||; bytem KI;;,:|¥§ i|;i::;Í¥;|
266 Ol Beroun, na akci Mistrovství světa ve Windsurfingu, ve výši 7.000,- Kč.
12. 3^ N;;:;:i|;;||i; (zákonný zástupce A:|||||| N|||;l||| ), i||;|||i|;||| ||;|||||| bytem |i||ii ;|Í|;;
266 Ol Beroun, na akci Mistrovství světa ve Windsurfingu, ve výši 7. 000,- Kč.
13. Charita Beroun, IC: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, 266 Ol Beroun, na akci
Běh proti demenci, ve výši 15. 000, - Kč.

14. Klub biatlonu Beroun p. s., IC: 47558873, se sídlem Na Máchovně 116,
Beroun, na akci Berounská vzduchovka 2019 II, ve výši 5. 000,- Kč.

266 Ol

II. Rada města souhlasí
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s poskytnutím Záštity města Beroun nad níže uvedenými akcemi:
l. Beroun Ráče. Překážkový závod, který prověří tělo i mozek! konanou dne 12. 9.
2019, kterou pořádá Na Horizontu 479, 267 Ol Králův Dvůr.

2. III. ROČNÍK VÁNOČNÍ RETRO CUP 2019 50+ konanou dne 28. 12. 2019, kterou
pořádá Miloslav Křesťan,

nar. 27. 3. 1949, bytem Kpt. Jaroše 1026, 266 Ol Beroun.

III. Rada města souhlasí
s poskytnutím Záštity starostky města Beroun nad níže uvedenou akcí:
l. WGM Czech Open 2019 konanou dne l. - 4. 8. 2019 v areálu golfového hřiště Na
Veselé, kterou pořádá Beroun Golf dub, z. s. IC: 26577399, se sídlem Na Veselou 909,
266 Ol Beroun

IV. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty, kterým byla přidělena
Radou města

dotace

Beroun.

Termín: 26. 6. 2019

l. 2. zajistit poskytnutí dotací subjektům, se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Termín: 10. 7. 2019

l. 3. zajistit předání záštit subjektům, kterým byla udělena.
Termín: 26. 6. 2019

Ing. Boldi předložila radě města vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města na
významné sportovní akce v 2. pololetí roku 2019. Uvedla, že město Beroun každoročně poskytuje
individuálnídotace na významné sportovní akce. Radním je předkládán návrh na rozdělení dotací
včetně komentářů.

Současně je u některých žadatelů přiložena

i žádost o poskytnutí Záštity města Beroun nebo Záštity

starostky města Beroun.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Michaela Zítová
Typ dokumentu: Usnesení
20.

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

Usnesení: Přijato

314/18/RM/2019 Zápis č. 3 z Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun
I. Rada města

bere na vědomí

zápis č. 3 ze zasedání Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun ze dne 14, 5. 2019.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. informovat členy Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun o výsledku zasedání
Rady města Beroun ze dne 12. 6. 2019.
Termín: 30. 6. 2019
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Zápisem ze zasedání Komise pro cestovní ruch provedl její místopředseda Mař. Kus. Komise mimo
jiné diskutovala možnost realizace e-shopu s propagačními a upomínkovými předměty a založení
nové destinační agentury Berounsko, z. s.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Bc. Eliška Švandová
Typ dokumentu: Usnesení
21.

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usneseni: Přijato

315/18/RM/2019 Návrh na založení spolku Berounsko, z. s.
I. Rada města souhlasí

a) se založením spolku Berounsko, z. s.,
b) se zněním stanov spolku Berounsko, z. s., v předloženém znění,
c) s členstvím města Beroun ve spolku Berounsko, z. s. v pozici zakládajícího člena,

d) s tím, aby se město Beroun stalo svolavatelem ustavujícíschůze spolku Berounsko, z.s.,
e) s pověřením Mgr. Dušana Tomča, místostarosty města
spolku Berounsko, z. s.

Beroun, ke svolání ustavující schůze

II. Rada města pověřuje
Mgr. Dušana

Tomča,

mistostarostu města

Beroun, zastupováním města

Beroun v nově

vzniklém spolku Berounsko, z. s., v rámci kterého je oprávněn také hlasovat a být volen do

orgánů spolku.
III. Rada města souhlasí

s tím, aby spolek Berounsko, z. s. umístil své sídlo na adresu nemovitosti Husovo nám. 69,
Beroun-Centrum, 266 Ol Beroun, kterou město Beroun vlastní a která se nachází na
pozemku pare. č. st. 91, katastrální území Beroun, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Beroun.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
a) souhlasit se založením spolku Berounsko, z. s.,
b) souhlasit se zněním stanov spolku Berounsko, z. s., v předloženém znění,
c) souhlasit s členstvím města
Beroun ve spolku Berounsko, z. s. v pozici zakládajícího
člena,
d) souhlasit s tím, aby se město Beroun stalo svolavatelem ustavující schůze spolku
Berounsko, z. s.,
e) pověřit Mgr. Dušana Tomča, místostarostu města Beroun, ke svolání ustavující schůze
spolku Berounsko, z. s.
lna. Boldi předložila radě města návrh na založení spolku Berounsko, z.s.

V úvodu Mař. Tomčo uvedl, že založení destinačního managementu Berounsko se již diskutuje delší
dobu. Město Beroun iniciovalo jednání s okolními obcemi, vybranými podnikatelskými subjekty a
dalšími aktéry cestovního ruchu v regionu. Dále zdůraznil výhody zakládajícího člena destinačního
managementu, kdy město Beroun může ovlivňovat směrování spolku. Konstatoval, že město

Beroun na květnové pracovní schůzi prezentovalo stanovy spolku, které byly přijaty kladně. Kladná
je i odezva Krajského úřadu

Středočeského

kraje na iniciativu založení destinační agentury

Berounsko.

Mař. Kus kvitoval přípravu projektu i kvalitu zpracování volného návrhu.
lna. Boldi poděkovala Mgr. Fráňové za zpracování stanov.
V době hlasování nebyl jeden z radních přítomen v jednací místnosti.
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Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Bc. Eliška Švandová
Typ dokumentu: Usnesení
22.

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

Usnesení: Přijato

316/18/RM/2019 Žádost o souhlas s podpisem Prohlášení o partnerství spolek Forkys,
z.s.

I. Rada města

souhlasí

s podpisem Prohlášení o partnerství pro projekt připravovaný spolkem Forkys, z. s., IC: 228 18
529, se sídlem Plzeňská 48, Žebrák 267 03 zaměřený na otevření a provozování dětské
skupiny "Medvíďata Beroun" v katastrálním území města Beroun.
lna. Boldi informovala o žádosti spolku Forkys o podepsání Prohlášení o partnerství pro účely

podání žádosti o podporu do vyhlášené výzvy zaměřené na podporu vzniku a provozu dětských
skupin. Spolek plánuje s pomocí dotace otevřít a provozovat dětskou skupinu. Partnerství města
Beroun bude spočívat v tzv. nefinančním partnerství, kdy město
realizaci či případné sankce.

23.

Beroun nenese odpovědnost za

Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Hlasování

317/18/RM/2019 Návrh odměny pro ředitelku Domova penzionu pro důchodce Beroun za
l. pololetí 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Bc. Marie Marková

I. Rada města

schvaluje

vyplacení odměny paní Ing. Miroslavě Kučerové, ředitelce Domova penzionu pro důchodce
Beroun, příspěvkové organizace města za l. pololetí 2019 v navrhované výši.
Dále se do jednání rady města

dostavila Bc. Marková, vedoucí odboru sociálních věcí a

zdravotnictví.

Bc. Marková předložila návrh odměny pro ředitelku Domova penzionu pro důchodce Beroun za l.
pololetí roku 2019. Uvedla že kritéria pro stanovení výše odměny byla splněna.
Předkladatel: Bc. Marie Marková

24.

Hlasování

Zpracovatel: Bc. Marie Marková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

318/18/RM/2019 Smlouva o spolupráci mezi městem Beroun a městem Hořovice při
zajištění projektu "Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin"
I. Rada města

ruší

své usnesení č. 176/12/RM/2019 ze dne 3.4. 2019.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

souhlasit se spoluprací mezi městem Beroun a městem Hořovice při finančním zajištění a
realizaci projektu "Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin" a
souhlasit s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajištění a realizaci tábora mezi městem

Beroun a městem Hořovice, se sídlem Palackého nám. 2, 268 Ol Hořovice, IČ: 00233242, v
předloženém

znění.
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III. Rada města

ukládá

l. Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
1. 1. v případě schválení smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a městem
zastupitelstvem města zajistit její uzavření.

Hořovice

Termín:

30. 7. 2019

Bc. Marková uvedla, že město Beroun připravilo projekt pobytového tábora pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin, který proběhne v termínu 17. - 27. 8. 2019 v areálu tábora
Záskalák, Mrtník u Komárova. Tábor je organizován od roku 2015 s využitím dotace v rámci
Programu prevence kriminality. Z důvodu financování z více zdrojů byla v letošním roce dotace
krácena o 4 tis Kč oproti žádosti. Z tohoto důvodu je radě města předkládán
tento návrh k novému
projednání.
Projekt počítá se spoluprací s městem Hořovice a jeho finanční spoluúčastí v poměru 2:1. Zákonní

zástupci dětí budou hradit spoluúčast ve výši 300 Kč na ditě z důvodu jejich motivovanosti a
odpovědnosti.
Předkladatel:

Bc. Marie Marková

Zpracovatel: Jana Plavcova
Typ dokumentu: Usnesení
25.

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

Usnesení: Přijato

319/18/RM/2019 Zpráva o průběhu
realizace projektu "Střednědobý
sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019-2023"
I. Rada města

plán rozvoje

bere na vědomí

zprávu o průběhu realizace projektu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města
Beroun a spádového území 2019-2023" a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout
obdobné usnesení.
II. Rada města

ukládá

l. Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

1. 1. zajistit předložení Zprávy o průběhu realizace projektu "Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019-2023" Zastupitelstvu města
Beroun

Termín: 26.6. 2019
Bc. Marková předložila zprávu o průběhu realizace projektu "Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb města Beroun a spádového území 2019 - 2023". Uvedla, že hlavním cílem komunitního
plánování je zlepšit nabídku, dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb a také informovanost
občanů.

26.

Předkladatel: Bc. Marie Marková

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Iva Ludvíkové

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

320/18/RM/2019 Zpráva o použití individuálních dotací na aktivity v sociálně-zdravotní
oblasti ve městě Beroun

v roce 2018
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I. Rada města

bere na vědomí

zprávu o použití dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti v roce 2018 poskytnutých z
rozpočtu města Beroun a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné
usneseni.

II. Rada města

ukládá

l. Bc. Marii Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
1. 1. zajistit předložení Zprávy o použití individuálních dotací na aktivity v sociálnězdravotní oblasti ve městě Beroun v roce 2018 Zastupitelst/u města Beroun
Termín: 26. 6. 2019
Dále Bc. Marková předložila zprávu o použití individuálních dotací na aktivity v sociálně-zdravotní
oblasti ve městě Beroun v roce 2018. V roce 2018 byly rozděleny dotace na 65 projektů. Všechna
vyúčtování a závěrečné zprávy byly příjemci předloženy v termínu. Po následné kontrole zůstalo
nevyčerpáno 65 945 Kč, které byly vráceny.
RNDr. Chalupová podotkla, že si žadatelé stěžují na rozdílný systém žádostí o dotace města
Beroun. Bc. Marková informovala, že se pracuje na zjednodušení systému.
Předkladatel:

Bc. Marie Marková

Zpracovatel: Mgr. Iva Ludvíkova
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

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

321/18/RM/2019 Informace o dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 20 Co
274/2018-368 ze dne 14. 11. 2018
I. Rada města

bere na vědomí

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky č. j. 22 Cdo 1085/2019-419 ze dne 30. 4. 2019,
kterým bylo odmítnuto dovolání žalobce Mi;i;:»;|:| K||:i||, bytem <;|iil||i; i;;|;;|;;|;t:^ ^ii:i;i^i:iii^i;i;w;iii^;;:í
266 Ol Beroun, zastoupeného JUDr. Evou Čapkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Pod

Stárkou 99/8, proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 20 Co 274/2018-368 ze dne 14.
11. 2018, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Berouně č. j. 6 C 314/2016-318
ze dne 9. 5. 2018.

Tajemník úřadu lna. Chalupecký předložil radě města

informaci o dovolání proti rozsudku

Krajského soudu v Praze. Jednalo se o žalobu o určení vlastnického práva k části pozemku p.č.
1226/1 a části pozemku p.č. 2255/1 oba v k. ú. Beroun. Nejvyšší soud České republiky potvrdil
rozhodnutí Krajského soudu v Praze a dovolání bylo odmítnuto.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký
Zpracovatel: Mgr. Dana Hrabárová
Typ dokumentu: Usnesení
28.

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

Usnesení: Přijato

322/18/RM/2019 Rozhodnutí rady města
zakázce - "Nové funkce IS města

o výběru dodavatele k nadlimitní veřejné

Beroun"

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jaroslav Beran

I. Rada města

vybírá

k uzavření smlouvy k nadlimitní veřejné zakázce "Nové funkce IS města

Beroun" tyto

účastníky zadávacího řízení:
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Část

1 - aplikační

rozšíření

-

MARBES

CONSULTING

s. r. o., se sídlem

Brojova

2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 25212079

Část 2 - technologie - Proact Czech Republic, s. r.o., se sídlem Turkova 2319/Sb,
Chodov, 149 00 Praha 4, IČO:24799629.
II. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo na Část l veřejné zakázky "Nové funkce IS města Beroun" s
vybraným dodavatelem MARBES CONSULTING s. r. o., se sídlem Brojova 2113/16, Východní
Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 25212079, dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na

veřejnou zakázku, za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude

podána žádná námitka a

Zastupitelstvo města Beroun schválí Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019. Cena díla bez
servisní podpory a softwarové maintenance je 3 900 000 Kč bez DPH, cena servisní podpory
včetně softwarové maintenance na dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let je 2 970 000 Kč bez
DPH.
III. Rada města souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy na Část 2 veřejné zakázky "Nové funkce IS města Beroun" s
vybraným dodavatelem Proact Czech Republic, s. r.o., se sídlem Turkova 2319/5b, Chodov,
149 00 Praha 4, IC: 24799629, dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou

zakázku, za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka a Zastupitelstvo
města Beroun schválí Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019. Cena zakázky bez softwarové a
hardwarové maintenance je 11 130 000 Kč bez DPH, cena softwarové a hardwarové
maintenance na dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let je 4 310 000 Kč bez DPH.
IV. Rada města

ukládá

l. Ing. Jaroslavu Beranovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
1. 1. zajistit plnění tohoto usnesení.

Termín: 31. 8. 2019
Do jednání rady města se dostavil Inq. Beran, vedoucí odboru hospodářské správy, a pan Zdeněk
Štěpán, vedoucí oddělení informatiky.
lna. Beran uvedl, že proběhlo vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce "Nové funkce IS města
Beroun". V zadávacím řízeni byla podána jedna nabídka na Část l - aplikační rozšířeni a dvě
nabídky na Část 2 - technologie. Byla vybrána ekonomicky výhodná nabídka společnosti, se kterou
již má město Beroun dobré zkušenosti.
Předkladatel: Ing. Jaroslav Beran
Zpracovatel: Zdeněk Štěpán
Typ dokumentu: Usnesení
29.

Hlasování
Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: O
Usneseni: Přijato

323/18/RM/2019 Návrh Rozpočtového opatření města
I. Rada města

Beroun č. 3 na rok 2019

souhlasí

s Návrhem Rozpočtového opatření města
Beroun č. 3 na rok 2019 a doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun schválit Rozpočtové opatření města Beroun č. 3 na rok 2019
spočívající v navýšení položky v kapitálových výdajích, skupina 6. Všeobecná veřejná správa,
oddíl 6 - e Government II - Výzva č. 28 o částku 980 000,-Kč na celkovou částku 18 980
000,-Kč. Částka 980 000, -Kč bude pokryta z Fondu rezerv a rozvoje.
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II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Beranovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
1. 1. zajistit přípravu a včasné předložení
podkladů k tomuto usnesení na jednání
zastupitelstva města.
Termín: 26. 6. 2019
lna. Chalupecký uvedl, že v souvislosti s výběrem dodavatele veřejné zakázky "Nové funkce IS
města Beroun" je třeba navýšit položku v rozpočtu města

na rok 2019 v položce kapitálové výdaje

o částku 980 tis Kč. Částka bude pokryta z Fondu rezerv a rozvoje. lna. Chalupecký dále uvedl, že
projekt bude z části financován z dotace.
Předkladatel: Ing. Jaroslav Beran
Zpracovatel: Ing. Marcela Maršíková
Typ dokumentu: Usnesení
30.

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

Usnesení: Přijato

324/18/RM/2019Zápis ze schůze Osadního výboru Zdejcina dne 22.5. 2019
I. Rada města

bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Zdejcina, konané dne 22. 5. 2019.
Zápisem ze schůze

Osadního výboru Zdejcina provedla

RNDr.

Chalupová.

Doplnila, že se

připravuje pracovní schůzka s členy osadního výboru.

31.

Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Hlasování

Zpracovatel: Hana Tučkova

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

325/18/RM/2019 Příspěvek
Dražůvek
I. Rada města

do veřejné sbírky na podporu pozůstalým po místostarostovi

souhlasí

s poskytnutím finanční částky 5 000,- Kč do veřejné sbírky na podporu pozůstalým po
místostarostovi obce Dražůvky

panu Rudolfu Štosovi.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Zdeňce Slivkové, vedoucí Kanceláře tajemníka
1. 1. zajistit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 28. 6. 2019

Starostka RNDr. Chalupová předložila radě města návrh na příspěvek do veřejné sbírky na podporu

pozůstalým

po místostarostovi Dražůvek,

funkce. Navrhuje se příspěvek města

který byl zastřelen při

výkonu své veřejné

do finanční sbírky ve výši 5 000 Kč, který bude hrazen z

reprezentačního fondu.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová
Zpracovatel: Ing. Zdeňka Slivková
Typ dokumentu: Usnesení
32.

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

Usnesení: Přijato

326/18/RM/2019 Poskytnutí evidence stromů pro účely uplatnění reklamace na špatně
provedenou povýsadbovou péči a pro účely výuky IVT
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I. Rada města

souhlasí

s poskytnutím databáze o evidenci stromů žadateli pro účely monitorování povýsadbové péče
a zároveň pro výuku IVT.

Rada města projednala návrh zastupitele Mař. Voldána na poskytnutí evidence stromů pro účely
uplatnění reklamace na špatně provedenou

povýsadbovou péči a pro účely výuky IVT. Uvedl, že

město Beroun v rámci výsadby stromů vynakládá cca třetinu nákladů na povýsadbovou péči v
délce 3 - 5 let. Komise životního prostředí diskutovala o uplatňování reklamace na stromy, které se

během této doby neujmou, a o způsobu jejich evidence. Vzhledem k časové náročnosti se tyto
reklamace uplatňují pouze namátkově, čímž město přichází o část prostředků vynaložených na
výsadbu.
Mař. Voldán navrhl, že by provedl kontrolu. V souvislosti s tím požádal o souhlas s poskytnutím

evidence stromů. Poskytnutá data by zároveň použil jako motivační příklady pro výuku studentů při
hodinách IVT.

Předkladatel: Mgr. Adam Voldán

Hlasování

Zpracovatel: Leona Pinkasová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

327/18/RM/2019 Poskytnutí zelených ploch uvnitř autobusového nádraží pro účely
vsakování vody ze střechy vlakového nádraží v rámci jeho plánované rekonstrukce
I. Rada města bere na vědomí

návrh zastupitele Mgr. Voldána na poskytnutí zelených ploch uvnitř autobusového nádraží pro
účely vsakování vody ze střechy vlakového nádraží v rámci jeho plánované rekonstrukce.
Návrh bude předložen radě města po projednání Komisí životního prostředí a příslušnými
odbory.

Zastupitel Mař. Voldán podal radě města návrh na poskytnutí zelených ploch uvnitř autobusového
nádraží pro účely vsakování vody ze střechy vlakového nádraží v rámci jeho plánované
rekonstrukce.

Rada města

návrh prodiskutovala a navrhla projednat návrh zastupitele Mgr. Voldána po

projednáníKomisí životního prostředí a příslušnými odbory.

34.

Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová
Zpracovatel: Leona Pinkasová

Hlasováni

Typ dokumentu: Usnesení

Usneseni: Přijato

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

328/18/RM/2019 Program zasedání Zastupitelstva města

Beroun

I. Rada města schvaluje
program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude konat dne 26. 6. 2019 od
15.00 hodin v Kulturním domě Plzeňka, Plzeňská 83/48, Beroun - Město.
RNDr. Chalupová předložila

návrh programu zasedání Zastupitelstva města

Beroun, které se bude

konat dne 26. června 2019.

lna. Chalupecký navrhl zařadit do programu jako bod 16. Návrh Rozpočtového opatření města
Beroun č. 3 na rok 2019.

Radní s touto úpravou programu souhlasili.
RNDr. Chalupová informovala radu města o požadavku Osadního výboru Hostim o zařazení bodu
"Zajištění zdroje vody pro městskou část Hostim" do programu zasedání zastupitelstva města.
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Uvedla, že k tomuto tématu má zatím jen neúplné informace. Zástupce osadního výboru
bude mít možnost vystoupit při zasedání zastupitelstva.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová
Zpracovatel: Leona Pinkasová
Typ dokumentu: Usnesení
35.

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

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

starostka RNDr. Chalupová připomněla

termín konání schůzky koalice, který je

stanoven na 19. 6. 2019.

lna. Mastná navrhla možnost zřízení venkovní posilovny, pokud město

určí vhodný pozemek. Mgr^

Kus podotkl, že by návrh měla projednat Porada k majetku.
Mař. Kus upozornil na:
• strom v blízkosti Medicentra, který je nebezpečný a nevzhledný
• nevyřízené připomínky členů rady města.

Mqr. Kus ocenil kvalitní provádění blokového čištění ulic a zprovoznění vodotrysku v Pakostově
sadu. Dále kvitoval článek v Radničních listech "Beroun se hlásí k myšlence zeleného města".
Mař. Chocová upozornila, že stále nejsou na Městské hoře nainstalovány odpadkové koše a dále na
nevyhovujícístav dětského hřiště.
Mař. Chlumská upozornila na proschlou lípu v blízkosti křižovatky ulic Za Městskou horou a
Jungmannovy ulice. Přednesla také námět na zřízení frisbee golfového hřiště.

lna. Mastná informovala o dokončení komunitního záhonu před jedním z bytových domů na
Velkém Sídlišti.

lna. Mišina na dotaz Mař. Kuse uvedl, že se pracuje na úpravách návrhu prostoru před Hvězdou,
ke kterému byly vzneseny výhrady. Mař. Kus připomněl chystanou kulturní akci Dechovka u
Hvězdy, která proběhne v tomto prostoru dne 30. 6. 2019.
RNDr. Chalupová informovala radu města, že město

Beroun se stalo finalistou celostátní soutěže

obcí v třídění odpadů "O křišťálovou
popelnici 2018". Z tohoto důvodu se starostka zúčastní
slavnostního vyhlášení výsledků v rámci společenského setkání dne 12. 6. 2019 v Hradci Králové.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
36.

Závěr

Po projednání všech bodů programu ukončila starostka RNDr. Chalupová jednání rady města v
16.45 hod.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ing. Michal Mišina

RNDr. Soňa Chalupová

mistostarosta

starostka
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Zapisovatelé:

Leona Pinkasová

zapisovatelka

Ověřovatelé:

Mgr. Olga Chocová
radní
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