Poznámka:
Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na
Městském úřadě Beroun, Husovo náměstí 68.
Usnesení
ze schůze Rady města Beroun konané dne 14. 9. 2016
------------------------------------------------------------------------Přítomni:

Mgr. Ivan Kůs, starosta
Ing. Michal Mišina, místostarosta
Ing. Šárka Endrlová
Mgr. Eva Chlumská
Ing. Vratislav Randa
Josef Štěpánek

Omluveni:

MUDr. Dagmar Pěničková

Číslo

Usnesení

Zodpovídá

Termín

452/2016

Rada města Beroun schvaluje program schůze
rady města dne 14. 9. 2016.
Hlasování: 6 pro

Starosta
Mgr. Kůs

Na vědomí

453/2016

Rada města Beroun bere na vědomí
1. zánik mandátu člena zastupitelstva města
Ing. Zdeňka Trejbala, volební strana Česká strana
sociálně demokratická, ke dni 07. 09. 2016
a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže
volební strany Mgr. Luďka Trejbala za člena
Zastupitelstva města Beroun dnem 08. 09. 2016
2. zánik mandátu člena zastupitelstva města
Mgr. Luďka Trejbala, volební strana Česká strana
sociálně demokratická, ke dni 12. 09. 2016
a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže
volební strany Ondřeje Šimona za člena
Zastupitelstva města Beroun dnem 13. 09. 2016.
Hlasování: 6 pro

Odbor správní

454/2016

Rada města Beroun souhlasí s uzavřením „Smluv
o výpůjčce“ na volební místnosti pro okrskové volební
komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského
kraje a Senátu Parlamentu České republiky, konané
ve dnech 7. a 8. října 2016, a v případě konání
druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České
republiky dále ve dnech 14. a 15. října 2016, mezi
Středočeským krajem, IČ: 70891095, se sídlem
Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha 5, a městem
Beroun, IČ: 00233129, se sídlem Husovo nám. 68,
266 43 Beroun-Centrum, v předloženém znění.

Odbor správní

9/2016

9/2016

Číslo

Usnesení

Zodpovídá

Termín

Hlasování: 6 pro
455/2016

Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 7/2016
z jednání komise pro sport a sportovní dotace,
konaného dne 29. 8. 2016.
Hlasování: 6 pro

Komise pro sport
a sportovní dotace

Na vědomí

456/2016

Starosta města a Rada města Beroun souhlasí
s poskytnutím Záštity starosty města Berouna nad
akcí „Berounský baseballový turnaj kategorie U 9“
pořádaný spolkem Piranhas Beroun, z. s.,
IČ: 03810852, se sídlem Havlíčkova 4, Beroun –
Město, 266 01 Beroun, která se uskuteční dne
2. 10. 2016 v areálu TJ LOKOMOTIVA BEROUN, z.s.
na Tyršově stadionu.
Hlasování: 6 pro

Odbor školství
a volnočasových
aktivit

9/2016

457/2016

Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy
o reklamě se společností Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 01 Beroun,
IČ: 46356975 na zajištění reklamy městem Beroun
při plaveckém výcviku žáků berounských mateřských
a základních škol v předloženém znění. Odměna
za zajištění reklamy je dohodnuta ve výši 90.000,- Kč
+ platná DPH.
Hlasování: 6 pro

Odbor školství
a volnočasových
aktivit

9/2016

458/2016

Rada města Beroun souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na zajištění provozu automatizované stanice
pro monitorování kvality ovzduší mezi městem
Beroun jako příjemcem dotace a městem Králův
Dvůr, nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr,
IČ: 00509701, jako poskytovatelem dotace,
v předloženém znění.
Hlasování: 6 pro

Odbor životního
prostředí

9/2016

459/2016

1. Rada města Beroun schvaluje zadávací podmínky
veřejné zakázky „Zpracování lesních hospodářských
osnov pro zařizovací obvod Beroun, s platností
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027“.
2. Rada města Beroun jmenuje hodnotící komisi a její
náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek
pro výše uvedenou zakázku, která bude plnit funkci
komise pro otevírání obálek v následujícím složení:

Odbor životního
prostředí

9/2016

členové:
Ing. Michal Mišina
MUDr. Kateřina Táborská
Antonín Leopold
RNDr. Jitka Ciroková
Ing. Eliška Bradáčová
Hlasování: 6 pro

náhradníci:
Mgr. Ivan Kůs
Mgr.Miroslava Holubová
Mgr. Ildikó Fraňová
Michal Bouček
Bc. Dita Blahovcová

Číslo

Usnesení

Zodpovídá

Termín

460/2016

Rada města Beroun revokuje usnesení č. 509/2015
ze dne 2. 9. 2015 a dále souhlasí s tím, aby město
Beroun podalo žádost o dotaci na vypracování
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP
Beroun, partnerem tohoto projektu bude následně
MAS Karlštejnsko, z.ú.
Hlasování: 6 pro

Odbor územního
9/2016
plánu a regionálního
rozvoje

461/2016

Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 3/2016
ze zasedání komise dopravy, konaného dne
29. 6. 2016.
Hlasování: 6 pro

Komise dopravy

Na vědomí

462/2016

Rada města Beroun bere na vědomí Zápis č. 5/2016
ze zasedání komise pro prevenci kriminality,
konaného dne 6. 9. 2016.
Hlasování: 6 pro

Komise pro prevenci
kriminality

Na vědomí

463/2016

1. Rada města Beroun schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku na zájmové volnočasové
aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin
ve městě Beroun – „Sportovní stipendia města
Beroun“ žadateli – zákonnému zástupci dítěte:
Š. L., Beroun, příspěvek ve výši 720 Kč.
Hlasování: 6 pro

Komise pro prevenci
kriminality

9/2016

Komise pro prevenci
kriminality

9/2016

2. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením
Smlouvy o spolupráci a o poskytnutí finančního
příspěvku na zájmové volnočasové aktivity
pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě
Beroun – „Sportovní stipendia města Beroun“
v roce 2016 mezi městem Beroun, jako
poskytovatelem finančního příspěvku, a:
P. Š., bytem Beroun, jako žadatelem o finanční
příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého L.
Š., bytem Beroun, a SK Kelti 2008 z.s., IČ:
22732713, se sídlem Slunečná 1745, Beroun –
Město, 266 01 Beroun, jako příjemcem
finančního příspěvku na období září až prosinec
2016 ve výši 720 Kč, jehož členský příspěvek na
celý rok činí 2 000 Kč, a spoluúčast zákonného
zástupce na období září až prosinec
je 80 Kč.
Hlasování: 6 pro
464/2016

Rada města Beroun schvaluje:
1. Obecně závazné zásady pro poskytování stipendií
na zájmové volnočasové aktivity pro děti
z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun
2. Vzorovou žádost o poskytnutí stipendia
na zájmové volnočasové aktivity pro děti
z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun
3. Vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí

Číslo

Usnesení

Zodpovídá

Termín

stipendia z rozpočtu města na zájmové
volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových
rodin ve městě Beroun
Hlasování: 6 pro
465/2016

Rada města Beroun souhlasí s pronájmem pozemku
st. 1812/10 v k. ú. Beroun, jehož součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba a s uzavřením smlouvy o nájmu
mezi městem Beroun jako pronajímatelem
a Lomikámenem, z. ú., IČ: 26541831, se sídlem
Bezručova 928, Beroun - Město, 266 01 Beroun jako
nájemcem, za cenu 1.000,- Kč/rok, na dobu určitou
5 let, s tříměsíční výpovědní dobou, za podmínky,
že nájemce provede základní opravu objektu.
Hlasování: 6 pro

Odbor majetku
a investic

9/2016

466/2016

Rada města Beroun souhlasí s pronájmem pozemků
st. 740/2, st. 801/2 a části pozemků p. č. 1050/13,
p. č. 1050/17, p. č. 2235/4, vše v k. ú. Beroun,
za dodržení následujících podmínek:
- v případě vypouštění dešťových vod na pozemek
je toto možné se souhlasem města
- oplocení pozemku bude provedeno z pletiva nebo
z pletiva do rámu nebránícímu průhledu a ochranou
proti korozi, bez podezdívky nebo s podezdívkou
- na pozemku bude možná výsadba zeleně, která však
nebude bránit průhledu na pozemek
- na pozemcích, kde je umístěn vodovodní řád,
je nutné respektovat jeho ochranné pásmo
a v případě potřeby umožnit správci jeho správu
- na pozemku je zakázáno umísťovat stavby spojené
se zemí vč. sítí
- na pozemku je zakázáno umísťovat skládky,
komposty apod.
a s uzavřením:
1. Smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako
pronajímatelem a paní J. J. jako nájemcem na
pronájem částí pozemků p. č. 2235/4 o výměře
59 m2 a p. č. 1050/13 o výměře 180 m2 v k. ú. Beroun,
za dodržení výše specifikovaných podmínek, za cenu
10, -Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní dobou a úhradou ročního bezdůvodného
obohacení za rok 2015.
2. Smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako
pronajímatelem a panem F. V. jako nájemcem na
pronájem části pozemku p. č. 1050/13 o výměře 115
m2 v k. ú. Beroun, za dodržení výše specifikovaných
podmínek, za cenu 10, -Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a úhradou
ročního bezdůvodného obohacení za rok 2015.
3. Smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako
pronajímatelem a panem I. J. jako nájemcem na
pronájem pozemku st. 801/2 o výměře 102 m² v k. ú.

Odbor majetku
a investic

9/2016

Číslo

Usnesení

Zodpovídá

Termín

Beroun, za dodržení výše specifikovaných podmínek,
za cenu 10, -Kč/m2/rok, na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní dobou a úhradou ročního
bezdůvodného obohacení za rok 2015.
4. Smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako
pronajímatelem a manželi J. a J. L. jako nájemcem na
pronájem pozemku st. 740/2 o výměře 87 m2 v k. ú.
Beroun, za dodržení výše specifikovaných podmínek,
za cenu 10, -Kč/m2/rok, na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní dobou a úhradou ročního
bezdůvodného obohacení za rok 2015.
5. Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
č. 0020/2006/NAJ/MM ze dne 20. 4. 2006 mezi
městem Beroun jako pronajímatelem a paní B. N.
jehož předmětem je doplnění výše specifikovaných
podmínek pro pronájem pozemku.
Hlasování: 6 pro
467/2016

1. Rada města Beroun souhlasí se zveřejněním
záměru pronajmout část pozemku p. č. 2312/48
v k.ú. Beroun podle předloženého zákresu Povodí
Vltavy, IČ: 70889953, se sídlem Praha 5,
Holečkova 8, PSČ 15024.
2. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru
budoucího prodeje části pozemku p. č. 2312/48
v k.ú. Beroun podle předloženého zákresu Povodí
Vltavy, IČ: 70889953, se sídlem Praha 5,
Holečkova 8, PSČ 15024.
Hlasování: 6 pro

Odbor majetku
a investic

Ihned

468/2016

Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Dodatku
č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720941213, mezi městem
Beroun a pojišťovnou Kooperativa a.s., Vienna
Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21,
186 00 Praha 8, IČ: 47116617, v předloženém znění.
Hlasování: 6 pro

Odbor majetku
a investic

9/2016

469/2016

Rada města Beroun bere na vědomí předložené nové
žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun
včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun
a zápis Komise bytové Rady města Beroun.
Hlasování: 6 pro

Odbor majetku
a investic

Na vědomí

470/2016

1. Rada města Beroun vyhlašuje nabídku pana
Ing. Ivo Hermana, CSc., IČ: 425 88 022, se sídlem
Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany, jako
nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku „Veřejná doprava pro všechny –
Elektronické tabule a označníky“. Nabídková cena
je 2.202.200,- Kč bez DPH.
2. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy na veřejnou zakázku „Veřejná doprava
pro všechny – Elektronické tabule a označníky“,

Odbor majetku
a investic

9/2016

Číslo

Usnesení

Zodpovídá

Termín

s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku
s panem Ing. Ivo Hermanem, CSc., IČ: 425 88 022,
se sídlem Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany,
za předpokladu, že v zákonné lhůtě nebude
podána žádná námitka. Kupní cena
je 2.202.200,- Kč bez DPH.
Hlasování: 6 pro
471/2016

1. Rada města Beroun vyhlašuje nabídku společnosti
SMP.CZ, a.s., IČ: 27195147, se sídlem Pobřežní
667/8, 186 00 Praha 8, jako nejvhodnější
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Oprava
lávky u hotelu Na Ostrově Beroun“. Cena díla
je 2.982.560,- Kč bez DPH.
2. Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo na veřejnou zakázku „Oprava lávky u hotelu
Na Ostrově Beroun“, s uchazečem, který podal
nejvhodnější nabídku se společností SMP.CZ, a.s.,
IČ: 27195147, se sídlem Pobřežní 667/8, 186 00
Praha 8, za předpokladu, že v zákonné lhůtě
nebude podána žádná námitka. Cena díla
je 2.982.560,- Kč bez DPH.
Hlasování: 6 pro

Odbor majetku
a investic

9/2016

472/2016

1. Rada města Beroun schvaluje zadávací podmínky
veřejné zakázky „Veřejná doprava pro všechny –
cesta pro nevidomé a majáčky pro nevidomé“
a souhlasí s případným zapracováním změn
vzešlých z kontroly zprostředkovatele dotace.
2. Rada města jmenuje hodnotící komisi a její
náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek
pro výše uvedenou zakázku, která bude plnit
funkci komise pro otevírání obálek v následujícím
složení:

Odbor majetku
a investic

9/2016

Tajemník

9/2016

členové:
Ing. Michal Mišina
Iva Kermesová
Ing. Jiří Chalupecký
Ing. arch. D. Vilhelmová
Bc. Alžběta Táborská
Hlasování: 6 pro
473/2016

náhradníci:
Mgr. Ivan Kůs
Ing. Jindra Nová
Ing. Marcela Maršíková
Mgr. Tereza Houšková
Jiří Pokorný

Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města
Beroun souhlasit s uzavřením Dodatku č. 3
ke Smlouvě o úvěru č. 1399/14/5641
s Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350,
v předloženém znění.
Hlasování: 6 pro

Číslo

Usnesení

Zodpovídá

Termín

474/2016

1. Rada města Beroun souhlasí s předložením
návrhu Zastupitelstvu města Beroun na úpravu
Návrhu II. úpravy rozpočtu města Beroun na rok
2016 v části KAPITÁLOVÉ VÝDAJE, SK. 3 Služby,
položka 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, tak,
že se položka č. 34/10 zruší a částka na ní
uvedená bude připočtena k položce č. 34/9
„finanční příspěvek Aquaparku Beroun“, takže
tato položka bude činit 15 795 tis. Kč a ve sloupci
rozdíl bude uvedeno 1 995 tis. Kč.
2. V uvedeném smyslu se také upraví komentář
k této položce č. 34/9 v Návrhu II. úpravy
rozpočtu města Beroun.
Hlasování: 5 pro, 1 proti

Starosta

ZM 9/2016

Mgr. Ivan Kůs v. r.
starosta města Beroun

Tajemník

