ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTA HOŘOVICE
ZA ROK 2018
(Schváleno Zastupitelstvem města Hořovice dne 12. 6. 2019)
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I. Úvod
1.

Podle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“) musí být závěrečný účet města spolu se zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projednán zastupitelstvem obce
do 30. června následujícího roku.

2.

Samotný závěrečný účet se pak sestavuje podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon 250/2000 Sb.“).

3.

Návrh takovéhoto závěrečného účtu musí být vyvěšen na internetových stránkách obce a na
úřední desce, a to nejméně 15 dnů před zahájením jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva územně samosprávného celku a toto zveřejnění musí trvat do doby jeho
schválení. Připomínky k tomuto návrhu mohou občané příslušného územního
samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně
při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Na internetových stránkách se zveřejňuje
úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úřední desce
může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů
a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové
skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

4.

Schválený závěrečný účet pak musí být zveřejněn do 30 ti dnů ode dne jeho schválení
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na internetových stránkách a současně
musí být na úřední desce oznámeno, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno
nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení
závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.
II. Údaje o plnění rozpočtu

1. Plnění rozpočtu v příjmové oblasti bylo v roce 2018 následující:
a)
b)
c)
d)

Daňové příjmy – druhové třídění rozpočtové sklady č. 1 Nedaňové příjmy – druhové třídění rozpočtové skladby č. 2 Kapitálové příjmy – druhové třídění rozpočtové skladby č. 3 Dotace – druhové třídění rozpočtové skladby č. 4 -

136.777.611,- Kč.
10.840.783, - Kč.
29.355.243, - Kč.
69.291.725, - Kč.

Celkem

246. 265.362, - Kč.

2. Plnění rozpočtu ve výdajové oblasti bylo v roce 2017 následující:
a) Běžné výdaje – druhové třídění rozpočtové sklady č. 5 b) Kapitálové výdaje – druhové třídění rozpočtové skladby č. 6 Celkem

167.159.696,- Kč.
109.661.707,- Kč.
276.821.403,- Kč.

3. Vyrovnanost rozpočtu v rozsahu cca 30 mil. Kč pak byla zajištěna prostřednictvím kapitoly
Financování, tedy druhového třídění rozpočtové skladby č. 8, a to prostřednictvím čerpání
dvou druhů úvěrů. V prvé řadě to byl dlouhodobý úvěr účelově vázaný na výstavbu, resp.
zásadní rekonstrukci ulice K Nemocnici. Jednalo se v tomto smyslu o nový úvěr ve výši cca
46 mil. Kč, kdy však cca 26 mil. Kč bylo použito na refinancování původního dlouhodobého
úvěru, který město Hořovice splácí od roku 2009, kdy byl tento úvěr použit zejména
k financování opravy mateřské školky a bazénu v Hořovicích.
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Město pak na konci roku ještě pro účely financování použilo krátkodobý překlenovací úvěr,
taktéž od České spořitelny, jako tomu je u úvěru dlouhodobého, a to zejména z důvodu
posunu dokončení řady investičních akcí pořizovaných z dotace, kdy příjmy z dané dotace
byly zapojeny do příjmu rozpočtu města v roce 2018, avšak z důvodu nedokončení
a nevyúčtování jednotlivých dotací neproběhlo včasné inkaso těchto finančních prostředků.
4. V oblasti příjmů i výdajů činilo plnění, resp. čerpání rozpočtu cca 100 % schváleného
rozpočtu ve znění posledního rozpočtového opatření, resp. po zapojení financování
dosahovala výše plnění a čerpání rozpočtu hranice 98 %. Úplný přehled příjmů a výdajů
v plném členění dle rozpočtové skladby je uveden v příloze tohoto závěrečného účtu.
III. Hospodaření s majetkem
1. Inventarizace majetku a závazků města proběhla v souladu se schváleným Plánem
inventarizace, a to ke dni 31. 12. 2018.
2. U hmotného a nehmotného majetku byla provedena jeho fyzická inventura, kdy byly
zjištěny následující hodnoty vykazované v rámci účetnictví takového účetní jednotky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Stavby
Samostatné hmotné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty

5.230.682,20 Kč
3.055.734,70 Kč
5.312.716,80 Kč
591.507.251,76 Kč
30.957.679,46 Kč
16.295.614,95 Kč
52.121.624,69 Kč
1.818.526,00 Kč

013
018
019
021
022
028
031
032

V oblasti majetku pak lze jaké nejvýznamnější akce uvést to, že v průběhu roku 2018 došlo
jednak k doplacení ceny za rekonstrukci sportovní haly, byly také uhrazeny veškeré
závazky vzniklé z koupě „starého zámku“, kdy tak již nebude nemovitost zatížena věcným
břemenem, dále došlo k vlastnickým změnám ve věci účasti města ve společnosti
Hořovická teplárenská s.r.o., kde město získalo majoritu ve výši 80 % podílu, byla
zbudována městská hrobka, proběhla rekonstrukce centrálního světlíku v budově Domova
Na Výsluní, či také byla dokončena novostavba objektu pro zázemí tenisového klubu.
Za nejvýznamnější investiční akce, které byly hrazeny čistě z finančních prostředků města,
jako tomu bylo i u výše uvedených akcí, lze považovat rekonstrukce či budování nových
komunikací, a to zejména zásadní rekonstrukci ulice K Nemocnici v hodnotě přes 23,5 mil.
Kč. Do podstatných investic města lze rovněž zahrnout tzv. majetkoprávní vyrovnání města
s panem Ottou Srpem, kdy na základě soudního smíru byly panu Srpovi vyplaceny finanční
prostředky ve výši více jak 5 mil. Kč, a to jako kupní cena za pozemky, komunikace
a související infrastrukturu. Mezi „drobnými“ investicemi jsou pak evidovány projekty na
připravované stavební práce, nový automobil pro potřeby městského úřadu, software pro
správu veřejných zakázek, technické zhodnocení na budovách v majetku města apod.
V rámci rozpočtové kapitoly majetku města týkající se investic podpořených z dotačních
prostředků lze jako stěžejní počiny řadit dokončení projektu na rozšíření IT vybavenosti
města, resp. městského úřadu, a to v řádu téměř 12 mil. Kč, dále pak investice do zateplení
„společenského domu“ v dosavadní výši cca 8 mil. Kč, investice do projektu tzv. „denního
centra“ v hodnotě přes 5 mil. Kč.
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Rovněž byl také dokončen projekt 1. etapy revitalizace parku Dražovka za cca 2,5 mil. Kč
či došlo k zahájení revitalizace rybníka Valcverk s dosavadními výdaji ve výši cca
4 mil. Kč. Nejvýznamnější investicí podpořenou z dotace je probíhající půdní vestavba na
budově 2. základní školy, resp. pak gymnázia, kdy v roce 2018 bylo proinvestováno více
jak 15 mil. Kč.
Co se týče dalšího majetku města, tak v případě pozemků lze za nejpodstatnější uvést
úhradu kupní ceny za prodej pozemku o výměře téměř 60 arů v tzv. lokalitě „pod
nemocnicí“, a to ve výši cca 25 mil. Kč. Součástí majetku jsou pak také kulturní předměty
města, a to zejména socha Svatého Rocha a Svatého Jana Nepomuckého, Sloup odsouzenců,
Boží muka, památník obětem války apod.
3. V rámci prováděné inventarizace pak byly rovněž ověřovány vykazované hodnoty v oblasti
nedokončeného majetku, a to jak majetku nehmotného, tak i majetku hmotného,
s následujícím výsledkem:
a) Nedokončení dlouhodobý nehmotný majetek
b) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

343.470,00 Kč
115.544.256,16 Kč

041
042

Jedná se v prvé řadě o realizované výdaje v souvislosti s průběžnou aktualizaci územního
plánu města a aktualizací povodňového plánu. Dále je zde evidován hmotný majetku
v podobě areálu mateřské školy ve výši cca 46 mil. Kč, kdy tyto náklady jsou stále vedeny
na účtu nedokončeného majetku, neboť areál školky doposud nespadá do majetku města
a nelze tak hodnotu těchto investic tzv. aktivovat.
Zásadními realizovanými projekty z výše uvedených investic, které nebyly v roce 2018
dokončeny a převedeny tak do majetku města jako takového, je také např. půdní vestavba
na budově 2. ZŠ a gymnázia, dále rekonstrukce „společenského domu“, projekt IT na
„informační systém MěÚ, realizace výstavby sběrného dvora, probírající revitalizace
rybníka Valcverk a projekt obnovy sídelní zeleně ve Višňovce, stavební práce postupně
prováděné v areálu „starého zámku“ apod. Krom těchto investic pak pod nedokončený
majetek spadají různé projekty a studie, na jejichž základě by v budoucnu mohly být další
investice realizovány.
S ohledem na fakt, že řada z těchto výše uvedených projektů je podpořena prostřednictvím
poskytnuté dotace a rovněž již je řada těchto projektů buďto ve finální fázi přípravy či
dokonce v procesu realizace samé, je značný předpoklad v tom, že značná část z těchto
hodnot bude do majetku města aktivovány již v průběhu roku 2019.
4. Další majetek města včetně porostní zásoby dřeva je evidován na tzv. podrozvahových
účtech, kdy se primárně jedná o majetek svěřený k užívání příspěvkovým organizacím
formou jejich zřizovacích listin. Na příslušném podrozvahovém účtu č. 909 s názvem
Ostatní majetek je v této souvislosti evidována hodnota takto svěřeného majetku v hodnotě
téměř 395 mil. Kč.
5. Na podrozvahovém účtu č. 968 s názvem Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu
užívání cizího majetku byla rovněž inventarizována hodnota ve výši 36.730.000,00 Kč, kdy
se jedná o majetek, který je ve své podstatě zástavou za poskytnuté dotace na pořízení, resp.
investice do tohoto majetku. Jedná se v tomto smyslu o objekt č. p. 899 – Dům
s pečovatelskou službou (výše zástavy 26,25 mil. Kč na dobu do 23. 6. 2045), objekt č. p.
585 – Dům se sociálními byty Špejchar (výše zástavy 3,2 mil. Kč na dobu do 6. 2. 2019)
a objekt č. p. 699 – Dům s malometrážními byty (výše zástavy 7,28 mil. Kč na dobu do
28. 12. 2021).

4

6. Pod majetek města rovněž lze zahrnut taktéž inventarizovaný majetek finanční, a to na
následujících syntetických účtech:
a) Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 27.045.348,00 Kč
b) Ostatní dlouhodobý finanční majetek
40.220.000,00 Kč

062
069

V tomto směru lze uvést jak stávající majetkový podíl ve společnosti Městská akciová
společnost Hořovice a.s. ve výši 34 %, tak rovněž nově získaný majoritní podíl ve
společnosti Hořovická teplárenská s.r.o., kdy v rámci investic města byl tento podíl po
majetkovém vypořádání ve výši 4 mil. Kč navýšen na hodnotu 80 %. Pod finanční majetek
pak lze také zařadit majetkový podíl prostřednictvím akcií společnosti Vodovody
a kanalizace Beroun, a.s., tj. 40 220 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 tis. Kč.
7. Co se týče opotřebení majetku, tak tento je vyjádřen prostřednictvím tzv. odpisů majetku,
které jsou v průběhu použití majetku účtovány do nákladů dané účetní jednotky, přičemž
jednotlivá výše je definována formou oprávek tohoto majetku, jakožto trvalého snížení jeho
hodnoty. Odpisy pak nejsou používány v případě pozemků a finančního majetku města.
V průběhu roku 2018 dosáhly jednotlivé oprávky majetku města následujících hodnot:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oprávky k software
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným věcem
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

4.001.144,64 Kč
3.055.734,70 Kč
4.547.124,46 Kč
183.124.186,45 Kč
19.709.376,65 Kč
16.295.614,95 Kč

8. Pod kategorii „majetku“, který byl taktéž k 31. 12 2018 inventarizován, patří majetek
v podobě materiálu na skladě či např. stav finančních prostředků na běžných účtech města
(Česká národní banka, Česká spořitelna a Komerční banka) a pokladně, a taktéž ceniny.
V tomto směru lze uvést následující hodnoty tohoto majetku:
a) Základní běžný účet územních samosprávných celků (231)
b) Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236)
c) Ceniny (263)

209.939,48 Kč
8.692,92 Kč
23.120,00 Kč.

9. V rámci prováděné inventarizace majetku a závazků města Hořovice ke dni 31. 12. 2018
byly inventovány rovněž další účty z rozvahy účetní jednotky týkající se především
závazků, pohledávek či dalších složek majetku, kdy však mohla být provedena pouze
dokladová inventarizace stavu těchto účtů, přičemž kompletní přehled provedené
inventarizace je uveden v Inventarizační zprávě majetku a závazků města Hořovice, která
je přílohou tohoto závěrečného účtu.
IV. Peněžní fond města
1. Město Hořovice v minulosti zřídilo tzv. Sociální fond, a to usnesením Rady Města Hořovice
(dále jen „Rada“) ze dne 29. 2. 1996 na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) a § 45
písm. p) v korelaci s § 44 odst. 1 zákona ČNR 367/1990 Sb., o obcích (obecní zařízení),
a v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech
hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí (rozpočtová pravidla), a to jako trvalý
sociální fond města Hořovice. Jeho účelem je především financování aktivit v rámci
stimulace a motivace v oblasti péče o zaměstnance, a to především za účelem regenerace
pracovních sil a dále má tento fond sloužit ke zlepšení pracovních podmínek či k překlenutí
tíživé sociální situace zaměstnanců.
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2. Fond je pak tvořen vždy konečných stavem, resp. zůstatkem ke konci předcházejícího
kalendářního roku a dále převodem z rozpočtu města, který s tvorbou tohoto fondu počítá
již v rámci sestavování rozpočtu samého, případně pak splátkami půjček ze sociálního
fondu. Zároveň je fond veden na zvláštním bankovním účtu u České spořitelny.
3. V roce 2018 jsou vykazované hodnoty plnění a čerpání sociálního fondu města Hořovice
následující:
Počáteční stav

21.811,92 Kč

Zdroje
a) Dotace z rozpočtu (rozpočtová skladba Městské policie)
183.872,00 Kč
b) Dotace z rozpočtu (rozpočtová skladba Zastupitelské orgány)
39.180,00 Kč
c) Dotace z rozpočtu (rozpočtová skladba Správa úřadu)
1.952.388,00 Kč
d) Splátky půjček v roce 2017
2.000,00 Kč
Celkem zdroje včetně počátečního stavu
Využití
a) Příspěvky na rekreace
b) Příspěvky na stravné
c) Výdaje spojené s úpravou zevnějšku matrikářek
d) Odměny k pracovním a životním výročím
e) Divadelní představení a zájezdy pro zaměstnance
f) Penzijní připojištění pro zaměstnance
g) Životní připojištění pro zaměstnance
h) Jednorázová sociální výpomoc
Celkem čerpání

2.199.251,92 Kč
283.838,00 Kč
740.440,00 Kč
47.900,00 Kč
149.750,00 Kč
68.640,00 Kč
342.978,00 Kč
537.013,00 Kč
20.000,00 Kč
2.109.559,00 Kč

Konečný stav

8.692,92 Kč
V. Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu

1. Pod „povinnou“ kategorii tzv. Závěrečného účtu města patří rovněž kapitola finančních
vztahů a jejich vypořádání ke státnímu rozpočtu, v rámci které se uvádí vykazování čerpání
dotací ze státního rozpočtu. Finančnímu vypořádání však nepodléhá dotace na tzv. souhrnný
dotační vztah ve výši více jak 20 mil. Kč, jakožto příspěvek na výkon státní správy naším
městem a od roku 2018 sem nespadá ani příspěvek na výkon odborného lesního hospodáře
a příspěvek na melioračně zpevňující dřeviny poskytovaný dále tzv. transferem společnosti
Lesy České republiky.
2. Finanční vypořádání dotace na volby:
Přijetí dotace na volbu prezidenta
Náklady spojené s volbou prezidenta
Rozdíl celkem

106.620,00 Kč.
176.311,82 Kč.
69.691,82 Kč.

Částka ve výši 69.691,82 Kč byla v rámci provedeného vyúčtování vyčíslena k dodatečné
náhradně ze strany poskytovatele a v téže souvislosti byla podána žádost o doplatek této
dotace.
Přijetí dotace na volby zastupitelstev a senátu PČR
Náklady spojené s realizaci voleb do zastupitelstev a senátu PČR
Rozdíl celkem

165.000,00 Kč.
215.513,25 Kč.
50.513,25 Kč.
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Částka ve výši 50.513,25 Kč byla v rámci provedeného vyúčtování vyčíslena k dodatečné
náhradně ze strany poskytovatele a v téže souvislosti byla podána žádost o doplatek této
dotace.
3. Finanční vypořádání dotace na v rámci sociální oblasti:
Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče
Náklady spojené s výkonem pěstounské péče
Rozdíl celkem

644.000,00 Kč.
489.315,66 Kč.
154.684,34 Kč.

Částka rozdílu byla vůči poskytovateli, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věci
České republiky v rámci vypořádání vyúčtována jako přeplatek.
Přijetí dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí
Náklady spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
Rozdíl celkem

3.521.600,25 Kč.
3.218.670,66 Kč.
302.929,59 Kč.

Částka rozdílu byla v rámci provedeného vyúčtování vyčíslena k dodatečné náhradně ze
strany poskytovatele a v téže souvislosti byla podána žádost o doplatek této dotace.
Přijetí dotace na výkon sociální práce
Náklady spojené s výkonem sociální práce
Rozdíl celkem

912.662,00 Kč.
2.184.452,19 Kč.
1.271.790,19 Kč.

Částka rozdílu byla v rámci provedeného vyúčtování vyčíslena k dodatečné náhradně ze
strany poskytovatele a v téže souvislosti byla podána žádost o doplatek této dotace.
4. V rámci vyúčtování vztahů se státním rozpočet byla městským úřadem také zpracována
a příslušným orgánům rovněž doručena finanční vyúčtování např. v oblasti školství, kde
však je město, jakožto příslušný správní orgán, pouze evidentem v oblasti finančních toků
bez vlivu na rozpočet města samého, či rovněž také vyúčtování, kde v průběhu roku 2018
nedošlo k žádnému pohybu finančních prostředků.
VI. Přijaté dotace
1. V rámci rozpočtové kapitoly „Dotace“ je evidováno přijetí finančních prostředků, které lze
dělit do několika kategorií. Tou, která nemá ve své podstatě vliv hospodaření města jako
takového, jsou tzv. „průtokové dotace“, které jsou sice poskytovateli zasílány na účet města,
ale pouze jakožto zřizovatele jeho příspěvkových organizací, kterým tyto dotace ve své
podstatě náleží. Touto formou pak byly poskytovány dotace např. pro Domov Na Výslunní
Hořovice, tzv. dotace na „šablony“ pro školská zařízení našeho města, či dotace pro
Domeček Hořovice a Městské kulturní centrum Hořovice apod.
2. Příjmovou stránkou rozpočtu pak byla zejména výše uvedená dotace na tzv. souhrnný
dotační vztah, kdy na výkon státní správy byla ze státního rozpočtu poskytnuta částka ve
výši 22,7 mil. Kč a rovněž zmiňované dotace v rámci sociální oblasti v souhrnné výši cca
5,9 mil. Kč. Do této kategorie lze rovněž řadit uváděné dotace na „volby“, dotace na veřejně
prospěšné práce atd.
3. Další kategorií poskytovaných dotací jsou investiční prostředky, kdy v roce 2018 město
obdrželo jak dotaci na ukončený projekt „Lesní cesty Mohykán – Podluhy“ ve výši cca
1,1 mil. Kč a dotaci na „Územní studii Pod Nemocnicí“ za cca 1 mil. Kč, tak byla průběžně
proplácena také dotace na realizaci půdní vestavby na budově 2. ZŠ a gymnázia v dosavadní
výši cca 15 mil. Kč a dotace na revitalizaci rybník Valcverk ve výši cca 2,7 mil. Kč.
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VII. Dotace poskytnuté z rozpočtu města
1. Město Hořovice je v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 250/2000 Sb.,
oprávněno poskytovat dotace jak na veřejně prospěšné činnosti, tak i na sociální
a humanitární účely. Pro tyto účely byl schválen „Program pro poskytování dotací
z rozpočtu města Hořovice“ v rámci něhož bylo rozděleno cca 1,2 mil. Kč pro tzv. oblast
podpory „sociálních věcí“, kde byly podporovány stávající sociální a návazné služby
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Hořovice, a dále bylo rozděleno
cca 2 mil. Kč pro oblast podpory „sport, kultura a ostatní“, a to konkrétně jako podpora
sportovním klubům, kulturním organizacím a dalším spolkům či sdružením se zaměřením
na zájmové a volnočasové aktivity.
2. Za nejvýznamnější příjemce dotací v obou oblastí podpory pak lze uvést následující:
a) Digitus Mise, o.p.s.
b) Lomikámen, z. ú.
c) Farní charita Starý Knín

výše dotace
výše dotace
výše dotace

189.000,00 Kč
164.651,00 Kč
150.000,00 K

d)
e)
f)
g)
h)

výše dotace
výše dotace
výše dotace
výše dotace
výše dotace

600.000,00 Kč
600.000,00 Kč
510.000,00 Kč
120.000,00 Kč
120.000,00 Kč

David Jícha – zimní stadion
TJ Spartak Hořovice
Fotbalový klub FK Hořovicko
Hokejový oddíl HC Cvočkaři Hořovice
Tělocvičná jednota Sokol Hořovice

VIII. Závěr
1. Hospodaření města Hořovice za rok 2018 bylo přezkoumáno na základě zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů.
2. Nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu města za rok 2018 je Inventarizační zpráva
o provedené inventarizaci majetku a závazků města Hořovice za rok 2018, která je přílohou
tohoto účtu zveřejňovanou na internetových stránkách města.
3. Nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu města za rok 2018 je také Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2018, jejíž závěr je přímo přílohou
zveřejňovanou na úřední desce a v celém znění je pak tato příloha zveřejněna na
internetových stránkách města.
V Hořovicích dne 12. června 2019.

Dr. Ing. Jiří Peřina v. r.
starosta města Hořovice
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