Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
18.08.2021
Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Mgr. Olga Kebrlová, zastupijící tajemníka
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni:

Ondřej Vaculík, místostarosta
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník

Program:

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková MDDr.
Antonín Spal
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch
závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení
uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným
záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v
usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní
předkladatelé prvotního návrhu radě.

ad 2)-4)

Stránka 1

Usnesení č. 15
Rady města Hořovice ze dne 18. 08. 2021

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů
zodpovědným osobám:

Odpovídá
Úkol
Dr.Ing. Peřina Rada města schvaluje program jednání uvedený na
pozvánce.

Termín
18.08.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě s Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje ve věci poskytnutí příspěvku na
spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany za
roky 2022 a 2023 souhrnně v rámci rozpočtu roku 2022 a
doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice tento dodatek
uzavřené smlouvy schválit.

01.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s předloženou kupní
smlouvou na odkup části pozemků parc. č. 912/8 dotčeného
stavbou „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky včetně lávky
přes Červený potok“ mezi Povodím Vltavy, IČO: 70889953
a městem Hořovice, a to za cenu v celkové výši 5.000 Kč.
Rada města Hořovice zároveň doporučuje Zastupitelstvu
města Hořovice schválit dle ustanovení § 85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, odkup této části pozemku.

01.09.2021

Stránka 2

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s předloženou darovací
smlouvou na pozemky parc. č. 772 a 773 včetně stavebního
objektu č. p. 903 „Mohykán“, vše v k. ú. Velká Víska,
Hořovice, a to od společnosti Městská akciová společnost
Hořovice, IČO 25600087, do majetku města Hořovice.
Rada města Hořovice zároveň doporučuje Zastupitelstvu
města Hořovice tuto smlouvu dle ustanovení § 85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schválit.

01.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o spolupráci při zajišťování a spolufinancování
dopravní obslužnosti mezi městem Hořovice a Integrovanou
dopravnou Středočeského kraje, IČO: 05792291 týkající se
zejména přechodu na nový systém financování dopravní
obslužnosti dle vznikajících standardů Středočeského kraje.
K podpisu dodatku je pověřen starosta města.

01.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí žádost manželů
Karmazinových o odkoupení části pozemku parc. č. 745/1
k.ú. Hořovice za účelem spojení pozemků a zamezení
neoprávněných vstupů a doporučuje Zastupitelstvu města
Hořovice tento prodej dle ustanovení § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schválit. Rada zároveň pověřuje odbor
vnitřních věcí a právní zveřejněním tohoto záměru prodeje
části pozemku na úřední desce města a zajištěním
oddělovacího geometrického plánu a znaleckého posudku
na cenu pozemku.

01.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti stavby kanalizační a
vodovodní přípojky na služebném pozemku parc. č. 286/3 v
k. ú. Hořovice pro rodinný dům na č. p. 294 na pozemku
parc. č. 532 v k. ú. Hořovice, a to za cenu 3.799,40 Kč
včetně DPH. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.

01.09.2021

Stránka 3

Bc. Trojan

Rada města Hořovice revokuje své usnesení ze dne 3. 3
.2021 ve věci směny pozemků v lokalitě Valcverk, a to z
důvodu, že Český rybářský svaz, MO Hořovice, vzal svoji
žádost o směnu pozemků zpět a nově požádal pouze o
odprodej částí pozemků parc. č. 861 a 847 v k.ú. Kotopeky,
o výměře 1123 m2. Rada města Hořovice dále doporučuje
Zastupitelstvu města Hořovice tento prodej pozemků
schválit, a to s podmínkou provedení rekonstrukce a
zajištění legalizace tamních sádek do 5 ti let ode dne
podpisu smlouvy. Rada dále pověřuje odbor vnitřních věci a
právní přípravou nezbytných podkladů a zveřejněním
záměru tohoto prodeje na úřední desce města.

01.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí předložené přehledy,
zejména pak rozpis plnění a čerpání schválených rozpočtů, a
to u hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací,
jejichž je město zřizovatelem.

01.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje navýšení peněžních
prostředků poskytovaných z rozpočtu zřizovatele pro
příspěvkovou organizaci Městské sportovní centrum
Hořovice ve výši 450.000, - Kč, a to za účelem sanace
výpadku příjmů s ohledem na koronavirová opatření.

01.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje a zároveň uzavření veřejnosprávní
smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu
prevence kriminality na projekt Rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému Hořovice. Výše dotace
činí částku ve výši 137.293 Kč a k podpisu smlouvy je
pověřen starosta města.

01.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení
„Implementace SW pro „Agendu správy dopravních
přestupků při úsekovém měření rychlosti ve městě
Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o
výběru nabídky uchazeče: Kancelářské stroje s.r.o., se
sídlem Dykova 1068/9, 101 00 Praha 10, IČO: 264 67 658,
jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost za roční plnění
této veřejné zakázky požaduje částku ve výši 4.776.000 Kč
bez DPH. Rada města Hořovice pověřuje starostu města
podpisem příslušné smlouvy.

01.09.2021

Stránka 4

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací
dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro
veřejnou zakázku s názvem „1. ZŠ – oprava venkovního
schodiště“ zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016,
zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
veřejného zadavatele, v platném znění. Do komise pro
otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a
hodnotící komise jsou tímto radou jmenování následující
členové, resp. i jejich náhradníci v tomto složení: členové –
Mgr. Radek Šumera, Bc. Aleš Trojan, MPA, Ing. Milan
Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Mgr. Kateřina
Abrhámová, 2. náhradník Bc. Michal Hasman MPA, 3.
náhradník Ondřej Vaculík.

01.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje navýšení peněžních
prostředků poskytovaných z rozpočtu zřizovatele pro
příspěvkovou organizaci 2. Základní škola Hořovice ve výši
250.000, - Kč, a to za účelem dofinancování probíhajících
nezbytných oprav v areálu školy.

01.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace pro Městské
kulturní centrum Hořovice ve výši 100.000 Kč na 5. ročník
Hořovického kulturního léta 2021 ze Středočeského fondu
kultury a obnovy památek, tematického zadání Podpora
kultury.

01.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje přijetí dotace ve výši
350.000 Kč v souladu s Podmínkami čerpání neinvestiční
dotace v programu EFEKT 2 pro rok 2021 v rámci Státního
programu na podporu úspor energie k projektu Zpracování
místní energetické koncepce města Hořovice a zavazuje se k
zajištění finančních prostředků ke krytí nákladů projektu
nad rámec dotace ve výši 327.600 Kč.

01.09.2021

Ing. Šnajdr

Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z Vnitřního
předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, a tedy s nabídkou, podle které provede
společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., za cenu
280.997 Kč vč. 21 % DPH, úpravu vjezdu ke garážím v
Jungmannově ulici v Hořovicích. Objednat provedení prací.

01.09.2021

Stránka 5

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po
cyklostezce, vedoucí do Rpet v termínu od 25. 8. 2021 – 29.
8. 2021, tedy v době konání závodů v jezdeckém areálu.
Průjezd bude povolen pouze za účelem přivezení a odvezení
závodních koní z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby se
vozidla po cyklostezce pohybovala rychlostí max. 20 km /
hod. Veškeré náklady na opravu případných škod na tělese
komunikace (např. utržené okraje povrchu silnice, vyjeté
koleje) způsobených povoleným provozem budou
opravovány majitelem, ale hrazeny žadatelem. Oznámit
usnesení rady žadateli. PRO: 4 ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 2

01.09.2021

Ing. Šnajdr

Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z Vnitřního
předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, a tedy s nabídkou, podle které zpracuje
společnost PROJEKT IV s.r.o., za cenu 300.080 Kč vč. 21
% DPH, projektovou dokumentaci nové kanalizační stoky v
Plzeňské ulici v Hořovicích. Objednat provedení prací.

01.09.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s uzavírkou silnice v ulici nábřeží Hynka
Šlosara dne 18. 9. 2021 za účelem provedení stavebních
prací na rekonstrukci rodinného domu, ke kterým je potřeba
těžká stavební technika. Podmínkou je žadatelem provedené
včasné informování o uzavírce a jejím termínu všech
majitelů či uživatelů rodinných domů a ostatních budov,
které uzavírka omezí a umožnění volného průchodu všech
osob. Toto usnesení Rady města Hořovice se stane
podkladem pro vydání rozhodnutí silničního správního
úřadu o zvláštním užívání komunikací. Oznámit usnesení
rady žadatelům.

01.09.2021

Ing. Šnajdr

Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením severní části
Fügnerovy ulice v úseku od vjezdu do výrobního areálu U
Štěpánků, včetně vjezdu, po křižovatku s ulicí U Nádraží z
důvodu provádění stavby bytového domu a navážení
stavebního materiálu na místo stavby v tzv. lokalitě „Nová
čtvrť“. Podmínkou je ponechání průchodu pro pěší a
provedení patřičných opatření zabraňujících ohrožení
chodců při průchodu zahrazenou částí ulice. Souhlas se
vydává do doby platnosti stavebního povolení. Oznámit
usnesení rady žadateli. PRO: 4 ZDRŽEL SE: 2 PROTI: 0

01.09.2021

Ing. Vrbová

Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích
finančních kontrol u příspěvkových organizací města
Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2021.

01.09.2021

Stránka 6

Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice souhlasí s přidělením sociálního bytu
žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou, a to do 28.02.2022, s možností
automatického prodloužení v případě pravidelného hrazení
nákladů na bydlení. Rada ukládá MSBNF v co nejkratší
době připravit uvolněný sociální byt k nastěhování.
Informovat žadatelku a MSBNF.

01.09.2021

Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice souhlasí s přidělením malometrážního
bytu č. 20 žadateli dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2021, s
možností
automatického
prodloužení
v
případě
pravidelného hrazení nákladů na bydlení. Informovat
žadatele a MSBNF.

01.09.2021

Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy v sociálních bytech u jedné žadatelky do
28.02.2022 za podmínek daných přílohou k zápisu.
Informovat nájemce a MSBNF.

01.09.2021

Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice nesouhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy v sociálních bytech u žadatele dle přílohy k zápisu.
Nájemce je povinen se z bytu do 15 dnů po uplynutí
sjednané doby nájmu vystěhovat bez nároku na náhradní
ubytování. Pokud tak neučiní, Městská správa bytového a
nebytového fondu Hořovice zahájí úkony vedoucí k
vystěhování.

01.09.2021

PhDr.
Boubínová

Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Humanitárního fondu č. žádosti HUF/SOC/044212/2021.
Předmětem smlouvy je nákup osobního automobilu pro
potřeby pečovatelské služby. Domovu bude poskytnuta
dotace ve výši 300 000,- Kč. Poskytovatelem dotace je
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.

01.09.2021

Zapsala: Lenka Kuniaková

18.08.2021

Ověřovatelé: Jana Šrámková

MDDr. Antonín Spal

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
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5. řádek datum
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53. řádek začátek

Stránka 9

