Rada města

Beroun

ZÁPIS
z 77. schůze

Rady města

Beroun,

která se konala dne 29. 9. 2021
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. Irena Mastná, radní
Ing. Michal Mišina, místostarosta
Leona Pinkasová, zapisovatelka
Mgr. Dušan Tomčo,

místostarosta

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 ve 14,00 hodin a jednání řídila starostka RNDr. Chalupová.
Ověřovatelkou

byla stanovena Mgr. Chocová.

Starostka RNDr. Chalupová informovala, že termín příští schůze rady města bude mimořádně v
úterý 12. 10. ve 14, 30 hodin.

Tajemník lna. Chalupeckv se dotázal, zda všichni souhlasí s distribucí materiálů do RM v obvyklý
termín, tj. v pátek. Radní souhlasili.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

2.

Připomínky k zápisu z 76. zasedání Rady města
K zápisu z minulé schůze rady města nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

3.

360/77/RM/2021 Program schůze rady města
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I. Rada města schvaluje
program schůze rady města konané dne 29. 9. 2021.
Nebyly vzneseny žádné návrhy na úpravu programu rady města.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová
Zpracovatel: Leona Pinkasová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Informace o plněni usneseni
Rada města vzala informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady města na vědomí.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
361/77/RM/2021 Stanovení platu ředitelce Mateřské školy

Pod Homolkou 1601, Beroun,

IČ:00498653
I. Rada města

stanoví

plat paní Jitce Marešové, ředitelce Mateřské škole Pod Homolkou 1601, Beroun, IC: 00498653
v navrhované výší, a to s účinností od 13. září 2021.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. předání platového výměru nově jmenované ředitelce Mateřské školy Pod Homolkou

1601, Beroun, IČ: 00498653.
Termín: 5. 10.2021
Do jednání rady města se dostavila lna. Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit.
Uvedla, že rada města jmenovala ředitelkou Mateřské školy Pod Homolkou paní Jitku Marešovou do

doby, než bude jmenován/a nový/á ředitel/ka. Stanovení platu vycházíz platných předpisů.
Mař. Kus se dotázal na konkurzní řízení.

lna. Boldi uvedla, že konkurzní řízení bylo vyhlášeno a je zveřejněno. Do konce roku by mělo
být místo ředitelky obsazeno.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
Typ dokumentu: Usnesení
6.

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

Usnesení: Přijato

362/77/RM/2021 Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného
společnosti Women for Womem na školní rok 2021
I. Rada města

finančního daru od

souhlasí

s tím, aby Základní škola Beroun-Závodí, Komenského 249, přijala na základě uzavřených
darovacích smluv finanční dary z charitativního projektu "Obědy pro děti" od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., IC: 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
pro l žáka ve školním roce 2021/2022 v období od 4. 10. 2021 do 30. 6. 2022 v celkové výši
4 900 Kč. Přičemž na první pololetí školního roku 2021/2022 bude přijat dar ve výši l 540 Kč,
a to za období 4. 10. - 31. 12. 2021 a v druhém pololetí ve výši 3 360 Kč, za období l. l. 30. 6. 2022.
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II. Rada města

ukládá

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

Základní školy Beroun-Závodí, Komenského 249, o vydaném

souhlasu k uvedené žádosti.
Termín: 4. 10. 2021

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že se jedná o finanční dar od společnosti WOMEN FOR
WOMEN z projektu "Obědy dětem"

7.

pro jednoho žáka na školní rok 2021/22.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

Hlasováni

Zpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

363/77/RM/2021 Žádost o souhlas s přijetím účelově určených finančních darů od
společnosti Women for Women pro 2. ZŠ a MS Beroun, Preislerova 1335
I. Rada města souhlasí

s tím, aby 2. základní škola a mateřská škola Beroun, Preislerova 1335, přijala na základě |
uzavřených darovacích smluv finanční dary z charitativního projektu "Obědy pro děti" od |
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s, IČ: 24231509 se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 |
00 Praha 4, pro 2 žáky ve školním roce 2021/2022 v období od října 2021 do 30. 6. 2022 v

celkové výši 9 686 Kč. Přičemž na první pololetí školního roku 2021/2022 bude přijat dar ve
výši 3 306 Kč, a to za období říjen - 31. 12. 2021 a v druhém pololetí ve výši 6 380 Kč, za
období l. l. - 30. 6. 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. informovat ředitele 2. základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova 1335 o
vydaném souhlasu k uvedené žádosti.
Termín: 4. 10. 2021

[starostka RNDr. Chalupová uvedla, že se jedná o finanční dar od společnosti WOMEN FOR
lWOMEN z projektu "Obědy dětem"

pro dva žáky na školní rok 2021/22.

Předkladatel: Ing. Simona Boldi

lZpracovatel: Mgr. Květuše Slavíková
lTyp dokumentu: Usnesení

Hlasováni

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

364/77/RM/2021 Informace k dotačnímu programu "Poskytování dotací na kulturní
činnost ve městě Beroun v roce 2022"
I. Rada města bere na vědomi

že při vypsánídotačního programu Poskytovánídotací na kulturní činnost ve městě Beroun v

roce 2022 došlo k chybě v psaní v bodě 6. 2 . Chyba v psaní je v uvedení měsíce pro podáni
žádostí od 13. 11. do 22. 11. 2021. Správný termín pro podání žádostí je od 13. 10. do 22. 10.
2021.

II. Rada města ukládá
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l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. neprodleně zveřejnit informaci týkající se chyby v psaní u termínu pro podávání
žádostí v rámci dotačního programu Poskytování dotaci na kulturní činnost ve městě
Beroun v roce 2022.
Termín: 30. 9. 2021

lna. Boldi informovala, že ve schváleném dotačním programu "Poskytování dotací na kulturní
činnost ve městě Beroun

v roce 2022" byl nesprávně uveden termín pro podání žádostí v bodě 6.

2., kde je uvedeno, že žádost musí být podána v termínu od 13. 11. 2021 nejpozději do 22. 11.

2021 do 13. 00 hod. Správný termín pro odevzdání žádostí je od 13. 10. 2021 do 22. 10. 2021. Díky
uvedené chybě by nebylo možné zajistit předložení vyhodnocení dotačního programu na kulturní
činnost v roce 2022 na konci roku 2021 do rady města a zastupitelstvu města.

Starostka RNDr. Chalupová se dotázala, zda je chyba jen v datu.
lna. Boldi odpověděla, že ano.
Mař. Kus poznamenal, aby pracovnice odboru informovala žadatele.

Místostarosta Mař. Tomčo ujistil radu města, že pracovnice odboru je v komunikaci s žadateli a
na změnu termínu je upozorní.
Předkladatel: Ing. Simona Boldi
Zpracovatel: Ilona Perglerová
Typ dokumentu: Usnesení
9.

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

Usnesení: Přijato

365/77/RM/2021 Zápis z komise zdravotnictví a sociálních věcí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Mgr. Alžběta

Ullrichová

I. Rada města

bere na vědomí

zápis z jednání komise zdravotnictví a sociálních věcí č. 04/2021 ze dne 14. 9. 2021.
II. Rada města

ukládá

komisi zdravotnictví a sociálních věcí zpracovat principy Zásad přidělování a užívání bytů
zvláštního určení v Berouně.

Do jednání rady města byly přizvány paní Plavcové, referentka OSVZ, a Mgr. Alžběta Ullrichová,
předsedkyně komise sociálních věcí a zdravotnictví.

Starostka RNDr. Chalupová upozornila, že komise sociálních věcí a zdravotnictví upozornila
na potřebu zrevidovat zásady pro přidělování bytů v DPD.

Místostarosta Mař. Tomčo připomněl, že cenotvorba se již řešila s odborem majetku a
investic. Ceny se průběžně upravují. Diskutovali se i zásady k přijímání obyvatel DPD.
Mgr. Kus uvedl, že rada města již způsob přidělování bytů projednávala několikrát. Město Beroun
sociální byty nemá. Pro lidi s nízkými příjmy jsou byty v Talichově ulici. Pro umístění do bytu v DPD
by měl být rozhodující zdravotní stav.

Mqr. Ullrichová zdůraznila, že Domov penzion pro důchodce je domov s pečovatelskou službou.
Primární pro přidělení bytu je zdravotní stav žadatele. Ale často se stává, že klienti po přidělení
bytu přestanou služby čerpat.

Starostka RNDr. Chalupová připomněla, že např. o nájemních smlouvách na byty v Talichově ulici
se rozhoduje každých 6 měsíců. Vyjádřila názor, že zásady pro přidělování bytů by měly řešit celý
problém.
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lna. Mastná a Infl_Misina navrhli upravit výši nájemného v souvislosti s čerpáním či necerpanim
služeb.

Mař. Ullrichová připomněla, že DPD je primárně určeno pro lidi,kteří služby potřebují.
Mař. Tomčo uvedl názor, že je třeba zjistit současný stav a zrevidovat smlouvy. Komise by se tím
měla začít intenzivně zabývat a následně předložit návrh radě města.

Starostka RNDr_Cha!yEoyá navrhla, aby rada města uložila komisi úkol předložit návrh zasaď

Mnr~Alžběta Ullnchoya upozornila, že komise diskutovala podobu zásad, ale neznají všechny
informace včetně právních. Bude třeba spolupráce s někten/mi odbory.

Man Kus kvitoval'návrh komise. Navrhl zpracovat principy, pak teprve upravit zásady přidělováni
bytů.

Mař. Ullrichová zdůraznila potřebu bytů pro lidi s nízkým přijmem.

Starostka RNDr. Chalupová informovala, že probíhajíjednání o nákupu objektu s cca 24 byty v
areálu TIBA.

Ma7. Kus kvitoval snahu komise o řešení přidělování bytů. Uvedl však, že komise nemá zpracovávat
Starostka RNDr. Chalupová navrhla uložit komisi zdravotnictví a sociálních věcí zpracovat principy
Zásad přidělování a užívání bytů zvláštního určeni.

Předkladatel: Bc. Marie Marková

Hlasováni

Zpracovatel: Jana Plavcova
Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

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

366/77/RM/2021 Zápis č. 4/2021 ze zasedání Komise životního prostředí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
RNDr. Jitka drakova

I. Rada města bere na vědomi

zápis č. 4/2021 ze zasedáníKomise životního prostředí konaného dne 13. září 2021.

IDO jednání rady města se dostavila vedoucí odboru životního prostředí RNDr. Ciroková, která
provedla zápisem ze zasedání komise životního prostředí.

lStarostka RNDr. Chalupová kvitovala vedení schůze komise Mgr. Snaidaufem.
RNDr. Ciroková též ocenila přístup předsedy komise.

Starostka RNDr. Chalupová sdělila, že odbor zadal zpracování materiálu "adaptační strategie".

RN^r Ciroková informovala, že studie by měla být do konce roku zpracovaná.Zpracovává

jispolečnost ATEM, která spolupracuje s městem již několik let.
Předkladatel: RNDr. Jitka Ciroková

Hlasováni.

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Zpracovatel: Ing. Jan Marek

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

[367/77/RM/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na zajištění provozu
lautomatizované stanice pro monitorování kvality ovzduší
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
RNDr. Jitka Ciroková
I. Rada města souhlasí

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu automatizované

stanice pro monitorování kvality ovzduší mezi městem Beroun jako příjemcem dotace a
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městem Králův Dvůr, nám. Míru 139, 267 Ol Králův Dvůr, IČ: 00509701, jako poskytovatelen
dotace, v předloženém

znění.

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že stanice na monitorování ovzduší je před 2. ZŠ. Smlouva n<
zajištění provozu byla uzavřena s CHMÚ v roce 2003. Město Beroun platí část nákladů ve výši 18C
tis. Kč, město Králův Dvůr přispívá částkou

30 tis. Kč.

Místostarosta Inq. Mišina uvedl, že jsme rádi, že monitorovací stanici máme na tomto místě školy.

RNDr. Cirokova uvedla, že zajímavá a důležitá je kontinuita pozorování. Výstupy lze porovnával
meziročně, ale i mezi městy, jako jsou Praha a Ostrava.
Mař. Kus se dotázal na vývoj.

RNDr. Ciroková uvedla, že prach se snížil o 70% a oxidy dusíku o 30 % od roku 1993. Králův Dvů
data též využívá.
Předkladatel:

RNDr. Jitka Ciroková

Zpracovatel: Karolína Roztočilová
Typ dokumentu: Usnesení

12.

Hlasování

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

368/77/RM/2021 Prodej částí pozemků p.č. st. 1191/1 a p.č. 1433/10, v k. ú. Beroun - NA
VYVĚŠENÍ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodat části pozemků p. č. st. 1191/1 a p. č. 1433/10, v k. u. Beroun
podle předloženého zákresu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajistit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 4. 10. 2021

K projednání bodů 12 až 20 programu se do jednání rady města dostavila lna. Nová, vedoucí
odboru majetku a investic.

Inq- Nová uvedla, že se jedná o žádost Společenství vlastníků domu č. p. 492 v Jungmannově ulici
prodej částí pozemků. Účelem jsou jejich úpravy a údržba, do budoucna i oplocení pozemků.
'ředkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Dagmar Mlčochova
Fyp dokumentu: Usnesení
13.

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

Usnesení: Přijato

S69/77/RM/2021 Pronájem pozemku p. č. 398 v k. u. Zdejcina - NA VYVĚŠENÍ
C tomuto bodu jednáníbyli přizváni:
ng. Jindra Nová
:. Rada města

souhlasí

se zveřejněním záměru pronajmout pozemek p. č. 398 v k. u. Zdejcina.
I. Rada města ukládá
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l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usneseni.
Termín: 1. 10. 2021

lna. Nová uvedla, že se jedná o žádost o pronájem, případně prodej, pozemku v chatové oblasti u
řeky. Pozemek je zarostlý náletovou zelení, byl dlouhodobě pronajatý, je k němu špatný přistup.
Mař. Chocová se dotázala, proč se nedoporučuje prodej, když je to špatně přístupné?

lna. Nová uvedla, že sousední pozemek není města.

Místostarosta Mař. Tomčo se dotázal, k jakému účelu byl pozemek pronajat.

lna. Nová uvedla, že neví, pozemek byl udržován, ale už asi nezvládají údržbu.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasováni

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

Zpracovatel: Marcela Kvapilová
14.

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

370/77/RM/2021 Výpůjčka části pozemku p. č. 1050/7 v k. u. Beroun - NA VYVĚŠENI
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru města vypůjčit část pozemku p. č. 1050/7 v k. u. Beroun, za účelem
vybudování okrasného záhonu, podle předloženého zákresu, na dobu určitou 5 let.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usneseni.
Termín: 27.9. 2021

llna. Nová uvedla, že se jedná o žádost o výpůjčku pozemku v Cajthamlově ulici za účelem
vybudováníokrasného záhonu.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová

lZpracovatel: Alena Dařinová
lTyp dokumentu: Usnesení
15.

Hlasováni

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

371/77/RM/2021 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. p. 55/17 Beroun-Zdejcina
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města souhlasí

s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytové jednotky č. R/17/2015 ze dne l. 10.
2015. ve znění dodatku č. l ze dne l. 10. 2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019, na

pronájem bytové jednotky č. p. 55/17 s příslušenstvím v l. podlaží bytového domu č. p. 55 v
ulici Čs. armády, Beroun-Zdejcina. PSČ 266 Ol s panem L;|||;||;||;;;;;; KKWKW , ^M •SmM

^.

bytem |||||||| ||||||| , Beroun-Zdejcina, 266 Ol Beroun. Předmětem dodatku č. 3 bude
prodloužení doby nájmu o dva roky, tj. do 30. 9. 2023 a zvýšení nájemného o inflaci od
poslední úpravy nájemného.

II. Rada města

ukládá
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l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30. 9. 2021

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že se jedná o žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytové
jednotky na Zdejcině o další dva roky.
Vedení města uvažuje o zvýšení nájmu v nájemních bytech.
Místostarosta Mor. Tomčo dodal, že principiálně jde o zohlednění aktuální inflace a současných cen
pronájmů, které se obecně zvyšují.
lna. Mastná se dotázala, kolik má město takovýchto bytů, a zda by se dalo uvažovat o možnosti
využít je jako byty sociální.

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že by se mohla udělat katalogizace a porovnání cen pronájmu
+ výše inflace od roku 2017.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Dagmar Mlčochova
Typ dokumentu: Usnesení
16.

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

Usnesení: Přijato

372/77/RM/2021 Nabídka města Beroun do výběrového řízení čís. SBEH/001/2021
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

souhlasí

spadáním nabídky města Beroun do výběrového řízení čís. SBEH/001/2021, vypsaného
Úřadem pro zastupovánístátu ve věcech majetkových. Územním pracovištěm Střední Čechy,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, na zjištění zájemce o pronájem nebytových prostor

v katastrálním území Beroun, v předloženém znění a dále souhlasí s předloženým zněním
nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor (varianta 2 - pronájem prostor
k nepodnikatelským aktivitám).
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 4. 10. 2021

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypsal
výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v budově Politických vězňů 20. Jedná se o jednu
kancelář a společné prostory. Město potřebuje kancelář pro svého pracovníka. ÚZSVM může
prostor pronajmout jen přes výběrové řízení.

17.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Alena Dařinová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

373/77/RM/2021 Vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Beroun na
veřejnou zeleň za rok 2021

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
tng. Jindra Nová
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I. Rada města souhlasí

s poskytnutím a s výší dotací z rozpočtu města Beroun na rok 2021 pro níže uvedenéj
žadatele, včetně uzavření

veřejnoprávních smluv dle pravidel pro poskytování dotaci]

z rozpočtu města Beroun na veřejnou zeleň:

l. ing. Bc. DlllÍI V|1||Í| , ||i|| llllllll , bytem |||||| ||i|Í| , 266 Ol Beroun-1

Zdejcina, na náklady spojené s výsadbou ovocné aleje v k. u. Zdejcina na soukromých
pozemcích, dotace ve výši 40. 000 Kč.

2. Naše Zdejcina, z.s, IČ: 042272757, se sídlem Stradonice 75, 267 Ol Nižbor, na náklady

spojenés výsadbou stromořadí v k. u. Zdejcina na pozemcích města Beroun (smlouva o

výpůjčce ev.č. 0363/2020/VYP/OMI), dotace ve výši 50.000 Kč.
3. [mm. Kllillll Bc, 111111 1111111 , bytem |||1|||| |l|i|| , 266 Ol Beroun 3, na

výsadbu živého keřového plotu na pozemku města č. p. 1990/39 v k. ú. Beroun (před
domem Vojanova 892), dotace ve výši 13. 500 Kč.

4. Berounská zeleň z. s., IČ: 08172480, se sídlem Smetanova 242/16, 266 Ol Beroun-

Závodí, na keřovou výsadbu v komunitním parku Na Paloučku na pozemku, jehož
vlastníkem je Židovská obec Praha, dotace ve výši 50. 000 Kč.

5, Mgr. Vlil HÍIIÍII 1| BlllÍI 11, 11111111111111 , bytem i|Í|Í|i|||||, 26601^Beroun,
na výsadbu keřů na pozemku města č. p. 1182/2 v k. ú. Beroun (před domem Kollárova
503/8), dotace ve výši 5. 195 Kč.
l II. Rada města

ukládá

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

1. 1.zajistituzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutídotací příjemcům, jimž byla tímto
rozhodnutím Rady města Beroun přidělena dotace na veřejnou zeleň.

Termín: 31. 10. 2021

Místostarosta Mař. Tomčo uvedl, že měl ke všem žádostem dotazy, které mu byly zodpovězeny p.^
Ženíškovou. Konstatoval, že až se rozšíří povědomí o možnosti čerpat dotaci, může to mít pozitivní

lvliv na spoluvnímání pozemků, které lidé mají kolem svých bydlišť. Mohlo by to podnítit zájem na
podílení se na zlepšení veřejné zeleně vlastni prací.

lRNDr_ChalyeQyá'připomněla, že se jedná o prvnídotace z rozpočtu města na veřejnou zeleň.

Mař. Kus se dotázal, zda částky uvedené v souhrnu činí 90 % nákladů. Požádal Ing. Novou o
prověřeni.

lna. Mišina informoval, že byly zahájeny práce na parku v Košťálkově ulici.
Předkladatel: Ing. Jindra Nová

18.

Hlasováni

Zpracovatel: Marie Zeníšková

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

Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

374/77/RM/2021Informace o výsledcíchplnění - projektfinanční adopce stromů
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

bere na vědomi

informaci o projektu finanční adopce stromů a souhlasís předloženým záměrem.
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Starostka RNDr. Chalupová přednesla informace k projektu finanční adopce stromfi v porovnání s
dotací na veřejnou zeleň.

19.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová
Zpracovatel: Mgr. Pavlína Poborská

Hlasování

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

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

375/77/RM/2021 Souhlas s výukou dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v
Berouně

K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Jindra Nová
I. Rada města

souhlasí

s prováděním výuky dopravní výchovy pro žáky I. stupně základních škol v okrese Beroun,
kterou financuje BESIP, na dětském dopravním hřišti v ulici Na Hrázi, Beroun-Závodí, Beroun,
kterou provádí Tomáš Kvasnička, IČ: 88539041.
II. Rada města

ukládá

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

1. 1. Informovat pana Tomáše Kvasničku, IČ: 88539041 o vydaném souhlasu
s prováděním dopravní výchovy na dětském dopravní hřišti v úl. Na Hrázi, BerounZávodí.
Termín: 15. 10. 2021

Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že pan Kvasnička požádal o souhlas města s
využíváním dopravního hřiště v ulici Na Hrázi, které využívá pro dopravní výchovou žáků l. stupně
škol. Souhlas spotřebuje k žádosti o dotaci.
Mař. Kus se dotázal, zda kola máme stále u VAK, a zda je to ošetřeno smlouvou.
Mistostarosta lna. Mišina odpověděl, že

20.

ano.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasování

Zpracovatel: Alena Dařinová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení: Přijato

376/77/RM/2021 Darovací smlouva - Domov seniorů TGM, Beroun
K tomuto bodu jednáníbyli přizváni:
Ing. Jindra Nová
[. Rada města souhlasí

s poskytnutím daru v podobě 2 ks laviček Domovu seniorů TGM, příspěvkové organizaci, IČ:
72541121, se sídlem Pod Studánkou 1884, Beroun-Město, 266 Ol Beroun a s uzavřením
darovací smlouvy s touto organizací.
[I. Rada města

ukládá

.. Ing. Jindře Nové, vedoucí odboru majetku a investic
1. 1. zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 15. 10.2021
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Starostka RNDr. Chalupová uvedla, že Domov seniorů TGM Beroun oslaví v letošním roce 10. výročí

svého vzniku. Město Beroun se rozhodlo darovat tomuto sociálnímu zařízení dvě lavičky označené
tabulkou -dar od města. Kromě toho město věnuje každému klientovi jako dárek berounský

lMar~Kůs se dotázal, zda je již vyřešen převod části pozemku v lokalitě u hřbitova, který má být
součástí úprav celé lokality.

lna. Mišina informoval, že pozemek je již převeden.

21.

Předkladatel: Ing. Jindra Nová

Hlasováni

Zpracovatel: Alena Dařinova
Typ dokumentu: Usneseni

Usnesení: Přijato

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

377/77/RM/2021 Dodatek č. l ke Smlouvě o poskytování služeb
I. Rada města souhlasí

_

„ _ „

's uzavřením dodatku č. l ke Smlouvě o poskytování služeb mezi městem Beroun jako

klientem ^společností MultiSport Benefít, s. r. o., IČ: 24715298, se sídlem Praha 4 - Braník,
Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00 jako poskytovatelem, v předloženém zněni.

II. Rada města

ukládá

l. Ing. Jiřímu Chalupeckému, tajemníkovi MěU
1. 1. zajištění plnění tohoto usneseni.
Termín: 15. 10. 2021

líkIng. Chalupeckýuvedl, že město Beroun má uzavřenou smlouvu o poskytováníslužeb v

oblasti zaměstnaneckých

benefítů v programu MultiSport. Dodatek ke smlouvě upravuje

ceny karet.

Jeden z členů rady města nebyl v době hlasování přítomen v jednací místnosti.
Předkladatel: Ing. Jiří Chalupecký

Zpracovatel: Ing. Zdeňka Slivková
Typ dokumentu: Usneseni
22.

Hlasováni

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

Různé - dotazy, připomínky, podněty, informace

RNnr. Chalupová navrhla podpořit organizaci SpoluSvět z. s„ která se stará o^rodiny s^postiženymi

dětmi. Přfepěvek" bude poskytnutz fondu starostkyve výši 5 tis Kč. RNDr. Chalupová, uvedla, že
město Králův Dvůr a pan Hubinger podpoří tento spolek stejnou částkou.

Ina"Mastnádoplnila,'že znádámy z tohoto spolku. Jejichdobrovolnickáprácejevelmi široká.
RNDr. Chalupová vyzvala k hlasování o návrhu.
Výsledek hlasování: pro - 7

ZJ hlasování vyplynul úkol zajistit převedení 5 000 Kč na transparentní účet spolku. Kancelář
tajemníka ve spolupráci s finančním odborem zajistísplnění úkolu.
Starostka RNDr. Chalupová v bodě Různé informovala o:
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• partnerské město Goslar má novou starostku. Ve druhém kole voleb byla více než šedesáti
procenty hlasů zvolena paní Urte Schwerdtner. Do konce roku bude post starosty zastávat
Dr. Junk, od nového roku ho převezme nová starostka

• výzvě hejtmanky Středočeského kraje na kotlíkovou dotaci,
• městská

policie může dostat dotaci za období covidu

•hejtmanka bude pořádat výjezdy do obcí s rozšířenou působností.
12. 10. 2021 bude
v Hořovicích, 25. l. 2022 v Berouně. Požaduje se účast starostů okolních obcí. Pro toto
setkání bude zajištěn Kulturní dům Plzeňka.

• nabídce od Svazu měst a obcí, aby působila v regionální konferenci na pozici zástupkyně
mést.

K tomu Mař. Kus uvedl, že město Beroun nemá ve Svazu svého zástupce.

v pondělí 4. 10. 2021 v 19, 30 hod pořádá SPOLU besedu s Karlem Schwarzenbergem v
prostorách bývalé kavárny Kulturního domu Plzeňka.

účasti na poděkování u kardinála Duky za organizaci Národní pouti k výročí mučednické smrti

sv. Ludmily. Kardinál Duka bude sloužit mši na Karlštejně. Součástí bude i prohlídka kaple sv.
Kříže.

Mgr. Kus kvitoval skvělou organizaci pouti sv. Ludmily a všech

doprovodných akcí. Je

l to výsledek pětiletého úsilí.

RNDr. Chalupová doplnila, že město Beroun se významně podílelo na organizaci. Kvitovala nápad
Ing. Boldi zorganizovat open-air koncert Má vlast na berounském náměstí. Vyzdvihla spolupráci se
z. u. Talichovo Berounsko.

Mgr. Kus uvedl, že Talichovo Berounsko chce organizovat open-air koncerty. Uvítali příležitost

spojit letošní koncert s poutí sv. Ludmily.

Mqr. Tomčo informoval o další kulturní události - Ozvěny Febiofestu. Budou zahájeny dnes 29. 9.

2021 v 19. 00 hodin.

MOL —Kus vznesl kritiku k tomu, že členové
rady města
informováni o někter/ch jednánívedení města (sociálníbyty apod. ).

nejsou dostatečně

Místostarosta Mqr. Tomčo uvedl, že myšlenku domu pro seniory v radě města již diskutovali. Nyní
se jedná o změně na 60 bytových jednotek. Velikost projektu a kapitálové zatížení projednával

financů i výbor.

Mclr- Kus konstatoval, že sociálníbyty je důležité a potřebné téma. Konkrétní návrh však měl vyjít

od rady města.

Inq. Mastná dodala, že je pravda, že o záměru rada města diskutuje, ale o konkrétní studii
nevěděli. Záměr města i tuto nabídku však vítá.

Mistostarosta Mqr. Tomčo informoval, že má k dispozicistatistiku využívání elektrokol za celý rok.
Mqr. Chocová upozornila na nepořádek u dětského hřiště v Hlinkách.

Na dotaz Mgr. Kuse, jak pokračují jednání s okolními obcemi o školní docházce dětí do berounský

škol, informovala RNDr. Chalupová, že dne 12. 10. proběhne jednání se zástupcem iniciativy

starostů, případně i se starosty šesti "historicky" spádových obcí.
Předkladatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka
23.

Závěr
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RNDr. Soňa Chalupová
starostka

Ing. Michal Mišina
místostarosta

Zapisovatelé:

Leona Pinkasová

zapisovatelka

Ověřovatelé:

Mgr. Olga Chocová
radní
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