Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10.01.2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni: Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
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, Karel
Pelikán
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 1
Rady města Hořovice ze dne 10. 1. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 5 mil. Kč Městské akciové
společnosti Hořovice a.s., a to v souladu s podmínkami Smlouvy o účasti v procesu
podávání nabídek ve věci prodeje pozemku par. č. 892/5.
24.01.2018

Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 1, a s
doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání.
24.01.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádostí o dotace ze Středočeských fondů
na rok 2018 pro Městské kulturní centrum, a to z Fondu kultury a obnovy památek
na „Hořovické kulturní léto“ ve výši 100.000,- Kč a z Fondu hejtmana a zmírnění
následků živelných katastrof na akci „Hořovice Václava Hraběte 2018“ ve výši 70.000,Kč.
24.01.2018
Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 31. 1.
2018 od 16. hodin v sále radnice.
24.01.2018
Ing. Grunt
Rada se seznámila s předloženým návrhem územního plánu (ÚP) města Hořovice
po projednání s dotčenými orgány a s veřejností, včetně návrhu rozhodnutí o podaných
námitkách a odůvodnění územního plánu a doporučuje zastupitelstvu města Hořovice
schválit návrh ÚP města Hořovice.
24.01.2018
JUDr. Maříková
Rada ukládá odboru VVP ve spolupráci s koordinátorkou řízení PO vypracovat směrnici
pro zveřejňování veškerých smluv a objednávek příspěvkových organizací
prostřednictvím Centrální evidence smluv.
24.01.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne 20.1.2016
mezi Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, p. o. a městem Hořovice,
kterým se tato smlouva prodlužuje na další 2 roky. Předmětem smlouvy je výpůjčka
automatického externího defibrilátoru. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.01.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice pro taneční kurzy za cenu 2.000 Kč za taneční
večer. Připravit návrh smlouvy mezi městem Hořovice a paní Blankou Vášovou na 10
večerů dle přílohy originálu zápisu.
24.01.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se směnou části pozemků č. 862 a č. 883 v k. ú. Kotopeky o výměře ca
820 m2 ve vlastnictví města Hořovice, za část pozemků č. 863 a č. 864 v k. ú. Kotopeky
ve vlastnictví společnosti KOVOVÝROBA VALCVERK spol. s r. o. Směnou se rozumí
převod části tělesa hráze rybníka Valcverk do vlastnictví města Hořovice a převod části

pozemků navazujících na výrobní areál společnosti. Převod se uskutečňuje z důvodu
zabezpečení uceleného vlastnictví vodního díla. Zajistit zpracování geometrického plánu
a předložit zastupitelstvu ke schválení.
24.01.2018
Mgr. Landa
Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu Klubu Labe pro konání valné hromady FK
Hořovicko dne 26. 2. 2018.
24.01.2018

Dr. Ing. Jiří Peřina

Jana Šrámková

Zápis a usnesení č. 2 vyvěšeno samostatně.

Karel Pelikán

Zápis č. 3
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
30. 01. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, PhDr. Jiří Vlček, Karel Pelikán
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: Ondřej Vaculík, Jana Šrámková
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 3
Rady města Hořovice ze dne 30.1.2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
PhDr. Boubínová
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu, oblast podpory „Podpora
sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se
zdravotním postižením a seniorům určená na základní činnosti sociální služby“, na

instalaci ochranných prvků na stěny pokojů s celkovým rozpočtem 119 900,- Kč. Domov
žádá o dotaci 105 000,- Kč.
07.02.2018
Dr. Ing. Jiří Peřina Ondřej Vaculík

Jana Šrámková

Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
07.02.2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Karel Pelikán, radní

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: Ondřej Vaculík, Jana Šrámková
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 4
Rady města Hořovice ze dne 07. 02. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s dodatkem Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Uplatňování
daně z přidané hodnoty“ uzavřené mezi městem Hořovice

a společností AJM – Advertisement Job Marketing, s.r.o. ve věci navýšení hodinové sazby
za poskytování služby v oblasti daňového poradenství.
21.02.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením „Smluv o běžném účtu v české měně
pro kraje, města, obce a jimi zřízené příspěvkové organizace“, a to pro základní účet
města a dále účet příjmový, účet výdajový, rezervní účet a účet sociálního fondu.
K podpisu těchto smluv zpracovaných a předložených Českou spořitelnou zmocňuje
starostu města.
21.02.2018
Ing. Grunt
Rada se seznámila s návrhem řešení územní studie Pod Nemocnicí, zejména s návrhem
využití stávající rezervy jako plochy pro rekreační využití a souhlasí s tímto řešením.
Zohlednit připomínky stavební komise.
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou s provedením výkopů do povrchu místní komunikace,
v ulici Spojovací, v termínu od 5. 2. 2018 – 31. 3. 2018, tedy v zimním období,
za účelem položení gravitační splaškové kanalizace a provedení přeložky vodovodu.
Sdělit stanovisko žadateli.
21.02.2018
Ing. Šnajdr
Rada na základě předložených zpráv o běžných prohlídkách mostních objektů ukládá
technickému a dopravnímu odboru zajistit diagnostický průzkum a statický přepočet,
na jejichž základě bude nově stanovena zatížitelnost u mostů v ulici Svatý Ján
přes náhon i přes Červený potok a u mostu přes Tihavský potok na silnici Hořovice –
Tihava. Zároveň ukládá odboru zajistit projekty ke zhotovení nového mostu
přes Tihavský potok a lávky přes Červený potok vedoucí k areálu koupaliště.
21.02.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s převodem odběrného místa EAN: 859182400601171982 na adrese
Nádražní 606/14, 268 01, ze kterého je rozvedena elektřina ve sportovním areálu
na zákazníka, město Hořovice a souhlasí tedy s podpisem dodatku č. 1
k závěrkovému listu ze dne 23. 8. 2017. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.02.2018
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na obměnu služebního automobilu –
Škoda Felicia z 20.12.1999. Čtyři dodavatelé nabídli dva typy automobilů Škoda Fabia,
Hyundai i20 o výkonech od 44 do 55 kW. Po posouzení jednotlivých nabídek rada zvolila
nabídku společnosti V-AUTO Žebrák s.r.o., která nabídla automobil Škoda Fabia
v požadované konfiguraci za 215.851 Kč.
21.02.2018

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s panem Jiřím
Melicharem, spočívající ve zřízení a provozování stavby vodovodní
a plynovodní přípojky na budoucích služebných pozemcích parcelní č. 1506/4
a 1506/5 v k. ú. Hořovice za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
21.02.2018
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní
č. 2133/13 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Hořovice společnosti TPL Czech s.r.o.
za účelem sjednocení majetku za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé. Zveřejnit
záměr prodeje a informovat žadatele.
21.02.2018
Mgr. Kebrlová
Rada projednala žádost Farní charity Starý Knín o finanční podporu pro Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež v Hořovicích pro rok 2018 a souhlasí
s přidělením individuální dotace ve výši 150.000,- Kč na služby tohoto zařízení
a zároveň souhlasí s návrhem smlouvy. Doporučuje zastupitelstvu schválení poskytnutí
výše uvedené individuální dotace a smlouvy o dotaci. Finanční prostředky budou
vyplaceny z rozpočtové rezervy. 21.02.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje dokument „Program prevence kriminality města
Hořovice na r. 2018.
21.02.2018
Mgr. Komínek
Rada města souhlasí se záměrem FK Hořovicko, aby mu byl přidělen statut sportovního
střediska mládeže. Zároveň ukládá komisi školské, kulturní a sportovní aby se zabývala
touto problematikou.
21.02.2018

Dr. Ing. Jiří Peřina Jana Šrámková

Ondřej Vaculík

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice,
která se konala dne 20. 02. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Karel Pelikán, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni: Mgr. Jiří Vavřička, radní
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:
ad 2)-4) 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.
Usnesení č. 5
Rady města Hořovice ze dne 20. 2. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada odmítá námitku podanou firmou Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, 412
01 Litoměřice, IČO 275 712 97 (dále jen „Stěžovatel“), proti Rozhodnutí zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Projekt obnovy sídelní zeleně ve
Městě Hořovice – etapa I. Višňovka“. Stěžovatel se domáhá zrušení Rozhodnutí o výběru
dodavatele a k přistoupení nového hodnocení nabídek. Zadavatel prověřil namítané
skutečnosti a přitom shledal, že námitky jsou nedůvodné. Rada pověřuje pana starostu
podpisem rozhodnutí o námitkách, jež je přílohou tohoto podání.
07.03.2018
Dr. Ing. Jiří Peřina

Jana Šrámková

Ondřej Vaculík

Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice,
která se konala dne 21. 02. 2018

Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni: Mgr. Jiří Vavřička, radní
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: PhDr. Jiří Vlček, Karel Pelikán
ad 2)-4) 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.
Usnesení č. 6
Rady města Hořovice ze dne 21. 02. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
07.03.2018
Bc.Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města

Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 1, a to v plném rozsahu s tím, že
toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro
informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
07.03.2018
Bc.Trojan
Rada města Hořovice schvaluje bezplatný pronájem Palackého náměstí pro účely
projektu cyklotour v rámci partnerských měst s názvem „Na kole dětem“, a to dne 7. 6.
2018 od 13:00 do 19:00 hodin.
07.03.2018
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrolu
příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí2017.
07.03.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice za účelem zkoušek malého souboru
SAXTET Hořovice za účelem konání zkoušek v roce 2018 vždy od 17,30 do 20,15 hodin v
termínech : 13.3., 27.3., 10.4.,24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8.,
11.9., 25.9., 9.10., 23.10,.6.11., 20.11., 4.12.2018.
07.03.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice, za účelem
konání zkoušek. Vždy v pondělí v čase od 17,00 hod do 20,00 hodin v termínech:
5.3.,19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9.,
17.9.,1.10., 15.10., 22.10. 2018.
07.03.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s užitím znaku města Hořovice na reklamní plochu v areálu fotbalového
stadionu.
07.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého bude na vjezd do slepé ulice U Školky umístěna
dopravní značka B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje šest
tun. Rada tímto reaguje na petici občanů, požadující zákaz průjezdu stavební a strojní
techniky ulicí U Školky. Rada upozorňuje, že uvedené řešení podléhá schválení
dopravním inspektorátem policie a silničním správním úřadem. Oznámit usnesení rady
petentovi.
07.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle které
zpracuje společnost VPÚ DECO PRAHA a.s., za cenu 330.330 Kč vč. 21% DPH, studii
jihovýchodního obchvatu Hořovic, tedy spojnice silnic II/114 a III/1149. Důvodem pro
souhlas rady s výjimkou z vnitřního předpisu je návaznost na východní část obchvatu,

kterou již společnost VPÚ DECO projektuje. Objednat provedení prací.
07.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem cenového ujednání pro rok 2018 na dodávku tepelné energie
dodávané úřadu společností Hořovická teplárenská, s.r.o. ve výši 1.963 Kč bez DPH za
kWh, tj. 2.257 Kč vč. 15% DPH. Zajistit podpis dodatku č. 5 – cenové ujednání na rok
2018 k příloze č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 07/2013 jež město Hořovice
uzavřelo se společností Hořovická teplárenská v roce 2013.
07.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dodávce tepelné energie č. 34/2018, vč. přílohy č. 1
(technické parametry odběrného místa) a přílohy č. 2 (cenové ujednání pro rok 2018),
podle které bude společností Hořovická teplárenská s.r.o. dodávána, v roce 2018,
tepelná energie do prostor nové sportovní haly v Hořovicích ve výši 1.963 Kč bez DPH za
kWh, tj. 2.257 Kč vč. 15 % DPH. Zajistit podpisy obou smluvních stran.
07.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením jednosměrného provozu v ulici K Labi ve směru od Pražské
ulice na Vísecké nám. a v části Víseckého náměstí ve směru výjezdu z náměstí směrem
ke křižovatce ulic Pražská a Příbramská. V případě schválení Policií České republiky,
Dopravním inspektorátem Beroun a vydání stanovení silničním správním úřadem,
zajistit instalaci dopravního značení.
07.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo, podle které provede společnost ZRUP
Příbram a.s. za cenu 5.528.369 Kč vč. 21 % DPH stavbu nazvanou „Denní centrum pro
osoby bez přístřeší“.
07.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zhotovením nového veřejného osvětlení v lokalitě Víseckého náměstí v
místech na komunikaci pod kostelem dle cenové nabídky od firmy ELTODO-CITELUM,
s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, za cenu 69.887,94 Kč bez DPH 21 %, to je
84.564,41 Kčs DPH 21 %. Objednat provedení prací.
07.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy mezi městem Hořovice a VaK Beroun o dodávce vody a
o odvádění odpadních vod č. 21110950/2 pro sportovní halu. Zajistit podpisy smluvních
stran.
07.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o
dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního předpisu č.

3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na VZ „2. Základní škola Hořovice - rekonstrukce učebny a
laboratoře chemie“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení:
členové– Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Jiří Vavřička, Monika Božková, Ing. Petr Karban,
Karel Pelikán, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ivana Hocková, 3.
náhradník Mgr. Helena Plecitá, 4. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 5. náhradník Bc. Aleš
Trojan.
07.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku vč Přílohy č.1 na
poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činnosti podle zákona č.
108/2006 Sb. zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2018 č. S-0252/SOC/2018 se Středočeským
krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
07.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt Revitalizace
lesoparku Dražovka - 1. etapa, a pověřuje pana starostu podpisem této dohody.
07.03.2018
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku parcelní č. 831/22 v k. ú.
Velká Víska do vlastnictví města Hořovice za kupní cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní
cena bude činit 10.500,- Kč.
07.03.2018
Mgr. Kebrlová
Rada bere na vědomí informaci, že dvěma nájemnicím, kterým byla Usnesením č. 4 Rady
města Hořovice ze dne 22. 02. 2017 odsouhlasena výjimka ze „Zásad pro přidělování
sociálních bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy“ (automatické prodlužování
nájemních smluv na dobu jednoho roku v případě plnění podmínek stanovených
nájemní smlouvou a dodržování domovního řádu), bude nájemní smlouva automaticky
prodloužena na dobu jednoho roku, a to do 28. 02. 2019. Rada souhlasí s prodloužením
nájemních smluv na sociální byty čtyřem žadatelům dle přílohy zápisu na dobu jednoho
roku, a to do 28. 02. 2019. Rada dále souhlasí, vzhledem k nepravidelným platbám, s
uzavřením nájemních smluv na sociální byty u čtyř žadatelů pouze do 31. 08. 2018.
V případě pravidelného hrazení běžných plateb pak nájemní smlouvy Městská správa
bytového a nebytového fondu automaticky prodlouží až do 28. 02. 2019 a v případě
neplacení nájemného nájemní smlouvu neobnoví a započne s úkony vedoucí k
vystěhování.
07.03.2018
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy u jedné žadatelky pouze do 31. 05.
2018. Poté nebude již nová nájemní smlouva uzavřena, dle Vnitřního předpisu č. 1/2011
(Zásady pro přidělování soc. bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy), čl. 5,
písm. a) nesplnění podmínek sociální potřebnosti dle článku 2 a porušování domovního

řádu. Po tomto datu Městská správa bytového a nebytového fondu neuzavře novou
nájemní smlouvu a zahájí úkony vedoucí k vystěhování.
Rada souhlasí se zvýšením nájemného dle Vnitřního předpisu č. 1/2011 (Zásady pro
přidělování soc. bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy), čl. 4, písm. e) u jedné
rodiny a písm. f) u dvou rodin. Informovat žadatele.
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením sociálního bytu č. 16 o vel. 1 + 1 (38 m2) žadatelce dle
přílohy zápisu s tím, že do doby než bude tento byt připraven MSBNF k nastěhování
může žadatelka zůstat v současném větším bytě, kde žila u své matky, které již nevzniká
nárok na novou nájemní smlouvu. Po připravení bytu k nastěhování má žadatelka
povinnost do jednoho měsíce předat současný byt majiteli. Městská správa bytového a
nebytového fondu upraví nájemní smlouvu dle této podmínky. Nájemní smlouva, resp.
smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou do 31.8.2018 z důvodu prověření platební
morálky žadatelky. Informovat žadatelku a MSBNF.
07.03.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s vyhlášením soutěže pro děti z hořovických škol pod
názvem Bezpečné město, která je součástí programu prevence kriminality města
Hořovice na r. 2018. Dále schvaluje užití znaku města Hořovice na propagačních a
metodických materiálech soutěže.
07.03.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí, že v rámci podpory a rozvíjení procesu Komunitního
plánování sociálních služeb ve městě Hořovice umožní odboru sociálních věcí a
zdravotnictví ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy a Městským
kulturním centrem realizaci interaktivní prezentace poskytovatelů sociálních a
návazných služeb s názvem PŘEDSTAVME SE! Akce se uskuteční dne 20. května od
14:00 do 18:30 hodin na nádvoří Starého zámku v Hořovicích. Zároveň rada schvaluje
užití znaku města Hořovice na propagačních materiálech. Rada souhlasí s převzetím
záštity starosty města nad touto akcí.
07.03.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice na základě svého usnesení č. 15/2017 ze dne 26.7.2017 ukládá
odboru technickému a dopravnímu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a
zdravotnictví započít s přípravou projektu na rekonstrukci budovy kina na komunitní
centrum pro podání žádosti o dotaci s tím, že součástí projektu bude prostor pro ártové
kino.
07.03.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci příspěvkové organizaci Domov Na
Výsluní navýšení celkového počtu zaměstnanců z 66 na 68.
07.03.2018
Dr. Ing. Jiří Peřina starosta města

Ověřovatelé zápisu: PhDr. Jiří Vlček, radní Karel Pelikán, radní
Zapsala: Lenka Kuniaková

22.02.2018

Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
07. 03. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Karel Pelikán, radní

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: Ondřej Vaculík, Zdeňka Ulčová
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 7
Rady města Hořovice ze dne 07.03.2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
21.03.2018

Bc. Hasman
Rada schvaluje používání loga města Hořovice na stránkách Spolku pro budování
a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. v sekci uživatelů Portálu
příspěvkových organizací.
21.03.2018
Bc. Hasman
V návaznosti na schválenou Licenční smlouvu k Portálu PO rada souhlasí s uzavřením
servisní smlouvy se Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source
nástrojů, z. s., za cenu 3.750 Kč měsíčně bez DPH.
21.03.2018
Bc. Hasman
Rada schvaluje Směrnici č. 3 o smlouvách uzavíraných příspěvkovými organizacemi
města Hořovice, která upravuje evidenci veškerých smluv a objednávek příspěvkových
organizací prostřednictvím Centrální evidence smluv a následného zveřejnění v Registru
smluv.
21.03.2018
Bc. Nesnídalová
Rada bere na vědomí realizaci organizačních a technických opatření v MMŠ v souvislosti
s přerušením dodávky elektrického proudu dne 21. 3. 2018.
21.03.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje podle § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) předložené účetní závěrky jednotlivých příspěvkových
organizací, jejichž je město Hořovice zřizovatelem, které byly sestaveny k rozvahovému
dni 31. 12. 2017, a to včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků roku 2017 do
peněžních fondů.
21.03.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje novelizované Zásady města Hořovice pro použití
sociálního fondu zaměstnavatele.
21.03.2018
Bc. Trojan
Rada města navrhuje zastupitelstvu města schválit jednorázovou odměnu
neuvolněnému zastupiteli Martinu Komínkovi ve výši 5. 000 Kč za organizaci městského
plesu a Zdeňce Ulčové za občanské záležitosti ve výši 5. 000 Kč.
21.03.2018
Bc. Trojan
Rada stanovuje komisi pro rozdělení grantů sportovním, kulturním a zájmovým
organizacím ve složení: Jiří Vlček, Jana Šrámková, Zdeňka Ulčová, Ján Rogos, Aleš Trojan.
21.03.2018
Bc. Trojan
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit plnění pro členy

zastupitelstva podle zákona o obcích v platném znění.
21.03.2018
Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 28. 3.
2018 od 16. hodin v sále radnice.
21.03.2018
Ing. Grunt
Rada souhlasí s výši ceny za samotěžbu dřeva při provádění revitalizace rybníka
Valcverk a to 100 Kč za prostorový metr (prm) dřeva. Pro výši ceny byl zohledněn
zejména problémový přístup ke stromům a jejich velikost. Stanovení výše prm
a evidenci zájemců o odkup dřeva provede Ing. Nový – státní správa lesů. Úhrada dřeva
bude provedena u odboru finančního.
21.03.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice za účelem slavnostního
vyhodnocení kurzu, který pořádá Brdská lesní škola ve spolupráci se střediskem Skaut Junák Hořovice. V termínu 21. 4. 2018 od 14. 00 hod. do 15. 30 hod.
21.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci klíčové aktivity č. 2, což je
„Strategie nastavení jednotné prezenční a komunikační úrovně města Hořovice“. Změna
uvedená v dodatku se týká organizace služby a netýká se požadavku na změnu
finančních nároků za službu. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada na základě kladného stanoviska Policie České republiky, Dopravního inspektorátu
Beroun souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V 12a „Žlutá klikatá čára“
před vjezdová vrata objektu Městské mateřské školy v Jiráskově ulici. Objednat
zhotovení tohoto dopravního značení.
21.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s bezplatným předáním nepotřebných pěti kusů postelí Městské správě
bytového a nebytového fondu Hořovice.
21.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které dodá a namontuje společnost UNIWARE Services
a.s., za cenu 119.322 Kč vč. 21% DPH informační systém do areálu Starého zámku
Hořovice. Objednat provedení prací.
21.03.2018
Ing. Šnajdr
Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení nabídek VZ vestavba do půdy hlavní

budovy 2. ZŠ Hořovice. Dále ruší proběhlé zadávací řízení a zároveň vyhlašuje zadávací
řízení nové. Starostu pověřuje podpisem rozhodnutí a oznámení o zrušení zadávacího
řízení.
21.03.2018
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemkové
parcely 31/17 v k. ú. Hořovice o výměře 69 m2 z vlastnictví Středočeského kraje
do vlastnictví Města Hořovice za účelem rozšíření chodníku a zřízení přechodu
pro chodce. 21.03.2018
JUDr. Maříková
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit aktualizovanou
zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice.
21.03.2018
JUDr. Maříková
Rada revokuje usnesení č. 12 ze dne 31. 5. 2017 v bodě týkající se směny pozemků města
za pozemky manželů Opatrných. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu
pozemků parc. č. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85, 751/3, 831/94, 837/5 a 841/2 v k. ú.
Velká Víska ve vlastnictví města za pozemky parc. č. 701/6, 877/22, 877/24, 877/25,
78/15 a 78/16 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví manželů Opatrných. Rozdíl hodnoty
směňovaných pozemků, stanovený znalcem z oboru oceňování nemovitostí, doplatí
žadatelé. Informovat žadatele.
21.03.2018
JUDr. Maříková
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit Smlouvu
o zřízení práva stavby mezi Městem Hořovice a Statkem Hořovice s.r.o., která umožní
na pozemcích parc. č. 86/1 a p. č. 87 v k. ú. Velká Víska vlastní stavbu „Sběrný dvůr
odpadů vč. technického zázemí.“ Právo stavby se zřizuje na 50 let za sjednaný stavební
plat.
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit Smlouvu
o zřízení práva stavby.
21.03.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci, kdy podle této smlouvy umožní vlastník
pozemku p. č. 828 v k. ú. Kotopeky uložení 26.000 m3 rybničních sedimentů na tento
pozemek, a to v souvislosti s revitalizací rybníka Valcverk. Za cenu 390.000 Kč bez DPH,
tj. 471.900 Kč. Na pozemek je vydán souhlas příslušného úřadu k ukládání sedimentů
a cena dle smlouvy je součástí rozpočtu na tuto investiční akci.
21.03.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu „Beroun –
pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.
21.03.2018

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
Ověřovatelé:
Mgr. Zdeňka Ulčová
Ondřej Vaculík
Zapsala: Kuniaková Lenka
07.03.2018
Zápis č. 8 samostatně

Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
21. 03. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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: Mgr. Zdeňka Ulčová, Karel
Pelikán
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 9
Rady města Hořovice ze dne 21. 03. 2018

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
21.03.2018
Bc. Nesnídalová
Rada bere na vědomí změnu úplaty za předškolní vzdělávání v MMŠ Hořovice od
1. 9. 2018, a to ze 400,- Kč na 500,- Kč na jedno dítě měsíčně.
04.04.2018
Bc. Nesnídalová
Rada bere na vědomí kritéria pro přijímání dětí předškolnímu vzdělávání v MMŠ
Hořovice pro školní rok 2018-2019.
04.04.2018
Bc. Nesnídalová
Rada schvaluje čerpání rezervního a investičního fondu MMŠ Hořovice dle předloženého
plánu.
04.04.2018
Dr. Ing. Peřina
Rada se seznámila s výsledky uskutečněné kontroly na základě zaslaného protokolu
z odboru, dozoru a kontroly MV ČR a předkládá výsledek kontroly zastupitelstvu.
04.04.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost Tignum s.r.o., za celkovou
cenu 100.521 Kč bez DPH, tj. 121.631 Kč vč. 21 % DPH, opravu krovu v objektu radnice
č. p. 2. Objednat provedení prací.
04.04.2018
Ing. Šnajdr
Rada města na základě vypsané soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu, nazvanou
“2. základní škola - rekonstrukce učebny a laboratoře chemie“, projednala závěry
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DK ELEKTRO
s.r.o., IČ: 24163040, Osek 124, 267 62 Komárov, který za práci požaduje 398.000 Kč
bez DPH, tj. 481.580 Kč vč. 21% DPH. Nabídková cena s rozpočtovou rezervou (ve výši
10%) na nepředvídatelné vícepráce činí 437.800 Kč bez DPH, tj. 529.738 Kč vč. DPH.
Do soutěže zaslala svoji nabídku pouze jedna z oslovených společností. Rada pověřuje
pana starostu podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele.
04.04.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem upravené smlouvy o právu provést stavbu nazvanou
„Revitalizace potoka Stareč“, podle které bude provedeno stavební řízení a vydáno
stavební povolení, následně provedena stavba a po jejím dokončení prováděna drobná
údržba a drobné opravy na toku uzavírané mezi společností Vodovody a kanalizace

Beroun a.s. a městem Hořovice pro pozemek p. č. 1940 v k. ú. Hořovice. Úprava spočívá
v doplnění dne 29. 11. 2017 již schváleného textu smlouvy o článek VI., obsahující
požadavek zaplacení jednorázové ceny za právo provést stavbu, stanovené na 500 Kč
bez DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
04.04.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem nového mostu, který by měl být zrealizován před vstupem
do prostor 1. základní školy Hořovice, tak jak jej předložila projekční a konzultační
kancelář pro mostní a inženýrské stavby TOP CON SERVIS s.r.o. (číslo zakázky 112-17)
ve stupni dokumentace pro stavební řízení. Oznámit usnesení rady žadateli.
04.04.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy
o dílo pro veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na VZ
„Čištění komunikací a veřejných prostranství v Hořovicích“, jejíž součástí je i vývoz
odpadu z odpadkových košů ve městě. Zároveň souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich
náhradníky v tomto složení: členové – Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, Roman Jetel,
Mgr. Helena Plecitá a Ing. Petr Karban; náhradníci – 1. náhradník Bc. Michal Hasman
MPA, 2. náhradník Miloslav Jelínek, 3. náhradník Zdeněk Vlasák, 4. náhradník Monika
Božková a 5. náhradník Alena Janoušková.
04.04.2018
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Výstavba sběrného dvora odpadů města
Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče StawoProfi s.r.o., Plzeňská 580, 335 01 Nepomuk, jehož tímto vybírá
jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Společnost StawoProfi s.r.o. požaduje za výstavbu sběrného dvora v Hořovicích
5.073.576 Kč bez DPH, tj. 6.139.027 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu
podpisem oznámení o výběru dodavatele stavby.
04.04.2018
pí Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
04.04.2018
JUDr. Maříková
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní
č. 630/11 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Velká Víska. Informovat žadatele.
04.04.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
na pozemcích parcelní č. 1112/48 a 1112/55 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ

Distribuce, a. s., spočívající v umístění soustavy nového kabelového vedení NN. Rozsah
věcného břemene činí 33 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných
předpisů, celkem 19.965,- Kč. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
04.04.2018
JUDr. Maříková
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní č. 753/1
o výměře cca 49 m2 v k. ú. Velká Víska. Informovat žadatele.
04.04.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s vypovězením smlouvy o poskytování služeb – Click Park, uzavřené mezi
městem Hořovice a společností City Parking Group s.r.o. dne 29.09.2017. Zajistit podání
výpovědi.
04.04.2018
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

Ověřovatelé:
Mgr. Zdeňka Ulčová

Karel Pelikán

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
04. 04. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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, Ondřej
Vaculík
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 10
Rady města Hořovice ze dne 4. 4. 2018

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
18.04.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice
pro Český svaz chovatelů, základní organizací Hořovice.
18.04.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje bezplatný pronájem sálu radnice pro Hořovickou muziku
v rámci pořádání tří letních koncertů ve dnech 9., 16. a 23. 8. 2018. Rada města Hořovice
však neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ondřeji Andrlovi, jakožto
vedoucímu dechového orchestru Hořovická muzika.
18.04.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí konání veřejného shromáždění s názvem
„Přátelské setkání občanů Hořovic k výměně informací a názorů“, které se koná dne
4. 4. 2018 od 17:00 hodin na Palackého náměstí, přičemž tento prostor je pro účely
tohoto shromáždění poskytován bezplatně.
18.04.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Městskému sportovnímu centru výjimku z vnitřního
předpisu 3/2016 - ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU
PRO VEŘEJNÉHO ZADAVATELE k provedení výběru dodavatele žacího stroje
pro potřeby sekání trávy v areálu fotbalového hřiště a prostor aquaparku.
Dále bere Rada města Hořovice na vědomí navýšení počtu zaměstnanců, této
příspěvkové organizace o jednoho pracovníka na celkový počet 10 ti zaměstnanců.
18.04.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice
k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 11.4. od 15:30
do 18:30 hod., 17.4. od 14:00 do 20:00 hod., 25.4. a 3.5. od 16:00 do 19:00 hod., 16.5.
od 15:00 do 18:30 hod., 11. a 12.6. od 13:30 do 17:00 hod., a 13.6. od 8:00 do 12:30
hodin.
Dále rada souhlasí s bezplatným zapůjčením prostor vestibulu 1. patra MěÚ (bývalá
zemědělská škola) a zapůjčení drátěného programu pro výstavu výtvarného oboru ZUŠ.
Výstava potrvá 14 dní, tzn. od 24. 5. do 8. 6. 2018
18.04.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti radnice MKC Hořovice,
za účelem pořádání akce : XIII. Bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte
2018. Akce proběhne 28. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hod v sále a od 9:30 hod do 12:00

hod v zasedací místnosti.
18.04.2018
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení ze dne 21. 2. 2018, ve kterém souhlasí s návrhem, podle
kterého bude na vjezd do slepé ulice U Školky umístěna dopravní značka B 13 Zákaz
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje šest tun. Důvodem revokace je
stanovisko Krajského ředitelství policie ČR, Dopravního inspektorátu Beroun, ve kterém
je s umístěním nového dopravního značení vyjádřen nesouhlas do té doby, dokud
nebude k realizovaným stavbám zajištěn jiný regulérní příjezd. Oznámit stanovisko
policie petentům.
18.04.2018
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení č. 2 ze dne 24. 1. 2018 a souhlasí s novým usnesením
o bezplatném pronájmu veřejných prostranství, komunikací a chodníků za účelem
pořádání 30. ročníku Cibulového jarmarku v Hořovicích v rozsahu obvyklém v minulých
letech a v době od pátku 12. 10. 2018, 17.00 hod. do soboty 13. 10. 2018, 22.00 hod.
Rada zároveň souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a přísálí v budově radnice č. p. 2/2,
v době od čtvrtka 11. 10. do neděle 14. 10. 2018 a s udělením výjimky z Obecně závazné
vyhlášky města Hořovice č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných
psychotropních látek na veřejném prostranství v pátek 12. 10. 2018, v době od 17.00
hod. do 22.00 hod. a v sobotu 13. 10. 2018 v době od 9.00 hod. do 22.00 hod. Oznámit
usnesení rady žadateli.
18.04.2018
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a souhlasí s podáním žádosti
o podporu z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality. Zároveň ukládá odboru
technickému a dopravnímu žádost se všemi potřebnými náležitostmi vyhotovit
a do 18. 9. 2018 podat.
18.04.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností se společností
Cymedica Engineering, s. r. o., spočívajících ve vybudování jedné vodovodní a dvou
kanalizačních přípojek pro řadové domky v ulici Potoční, Hořovice na budoucím
služebném pozemku parcelní č. 1637/1 v k. ú. Hořovice v rámci stavby Bytového
a komerčního komplexu „U Štěpánků“ za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů.
Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran. V případě zásahu do komunikace
Potoční, opravit povrch celé komunikace.
18.04.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme příspěvkové
organizaci Městské kulturní centrum Hořovice pozemek parc. č. 112/1 s objektem
občanské vybavenosti č. p. 606 (Společenský dům) a pozemky parc. č. 112/2,
113 a 114 v k. ú. Hořovice za účelem provozování Společenského domu. Smlouva

se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 10.000,- Kč + základní sazba DPH měsíčně.
Zajistit podpisy smluvních stran.
18.04.2018
JUDr. Maříková
1) Rada souhlasí se zněním Příkazní smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence
pro ochranu osobních údajů, podle které bude společnost Kyber Tech Group, s.r.o.,
pro město Hořovice vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu
ustanovení článku 37 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za cenu 5.000,Kč + DPH dle platných předpisů měsíčně.
2) Rada souhlasí se zněním Příkazní smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence
pro ochranu osobních údajů, podle které bude společnost Kyber Tech Group, s.r.o.,
pro příspěvkové organizace města Hořovice vykonávat funkci pověřence pro ochranu
osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 37 a násl. nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za cenu 4.000,- Kč + DPH dle platných předpisů měsíčně za každou
jednu příspěvkovou organizaci.
Zajistit podpisy smluvních stran.
18.04.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí nákup elektroterapeutického přístroje REBOXPHYSIO 3. Přístroj byl zakoupen z darů okolních obcí, které byly určeny pro Domov
Na Výsluní, Hořovice.
18.04.2018
p. Vaculík
Rada souhlasí s poskytnutím individuální dotace organizaci Loutkáři MKC Hořovice
ve výši 12.000,- Kč na činnost (výtvarnou přípravu loutkových her pro děti) na rok 2018.
18.04.2018

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
Dne 06.04.2018
Ověřovatelé: Jana Šrámková Ondřej Vaculík
Dne 06.04.2018
Zapsala: Lenka Kuniaková
Dne 4. 4. 2018

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
18.04.2018
Přítomni:
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej
Vaculík.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: PhDr. Jiří Vlček, Karel
Pelikán
ad 2)-4)
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.
Usnesení č. 11
Rady města Hořovice ze dne 18. 04. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
02.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí obyvatele domu pro sociálně slabé (holobytů),
č. p. 1428 a souhlasí s podpisem nájemní smlouvy na dobu určitou, tj. na půl roku.

Oznámit usnesení rady žadateli.
02.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dohody o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním
Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky,
která byla uzavřena dne 15. 6. 2017 mezi Městem Hořovice a POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s. Zajistit podpisy smluvních stran.
02.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se změnou, podle které by měl být v Dlážděné ulici, po navýšení ceny
o 482.564 Kč bez DPH, proveden povrch komunikace ze žulové dlažby. Cena
za kompletní stavební řešení povrchu komunikace bude po změně zvýšena na celkový
1.975.186 Kč vč. 21% DPH.
02.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem upravené smlouvy o právu provést stavbu, nazvanou
„Revitalizace potoka Stareč“, podle které bude moci být provedeno stavební řízení
a vydáno stavební povolení, následně provedena stavba a po jejím dokončení prováděna
drobná údržba a drobné opravy na toku, uzavírané mezi společností České dráhy a.s.
a městem Hořovice pro pozemek p. č. 1570/18 v k. ú. Hořovice. Úprava spočívá hlavně
v doplnění dne 29. 11. 2017 již schváleného textu smlouvy o článek VI., obsahující
požadavky druhé strany ohledně zveřejnění smlouvy v centrálním registru smluv.
Zajistit podpisy smluvních stran.
02.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s předloženými cenovými nabídkami od firmy Pontex, spol. s r.o.,
Bezová 1658, 147 14 Praha 4, na provedení diagnostického průzkumu a statického
výpočtu mostních objektů v ulici Svatý Ján přes náhon i přes Červený potok a mostu
přes Tihavský potok na silnici Hořovice – Tihava. Rada ukládá odboru technickému
a dopravnímu objednat diagnostický průzkum a statický přepočet pouze pro most
přes Červený potok v ulici Svatý Jan v ceně 163.000 Kč bez DPH 21%, to je 197.230 Kč
s DPH 21%.
Zároveň odboru ukládá zajistit projekt ke zhotovení nového mostu přes náhon v ulici
Svatý Jan.
02.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní
školy Hořovice - opakovaná“ projednala závěry a doporučení hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DEREZA s.r.o., Libocká 685/43d,
161 00 Praha 6, jehož tímto vybírá jako dodavatele a pověřuje pana starostu podpisem
Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost DEREZA s.r.o. požaduje za provedení díla
29.313.586 Kč bez DPH, tj. 35.469.439 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu
i podpisem smlouvy o dílo.
2.05.2018

Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci o aktuálním přehledu realizovaných dotačních projektů,
zaregistrovaných žádostí o dotace i žádostí připravovaných.
02.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada na základě výběrového řízení nazvaného „Čištění komunikací a veřejných
prostranství v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. se sídlem Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství,
s.r.o. si bude za provádění úklidu komunikací a za odvoz odpadu z odpadkových košů
v Hořovicích účtovat maximálně 819.801 Kč bez DPH ročně, což představuje 991.960 Kč
vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení a rozhodnutí o výběru
dodavatele.
02.05.2018
Ing. Šnajdr
Z důvodu odstoupení vítězného uchazeče StawoProfi s.r.o., Plzeňská 580, 335 01
Nepomuk, IČ 05432731 ze zadávacího řízení před podpisem smlouvy o dílo rozhodla
rada města vybrat jako nejvhodnější nabídku uchazeče, který se umístil druhý v pořadí
dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Rada projednala a rozhodla o výběru
v pořadí druhé nejvhodnější nabídky uchazeče AQUATEST a.s., Geodetická 988/4,
152 00 Praha 5, IČ: 44794843, jehož tímto vybírá jako dodavatele a pověřuje pana
starostu podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost AQUATEST a.s.
požaduje za stavební práce 5.398.919,53 Kč bez DPH, tj. 6.532.692,63 Kč vč. 21 % DPH.
Rada pověřuje pana starostu podpisem smlouvy o dílo.
02.05.2018
PhDr. Boubínová
Rada souhlasí se změnou v pořadníku na přidělení bytu v DPS.
02.05.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu části pozemku parcelní č. 693/1 v k.
ú. Hořovice z důvodu jeho dalšího nevyužívání nájemci. Zajistit podpisy smluvních stran.
02.05.2018
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení č. 10 ze dne 4.4.2018 a souhlasí se zněním Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebností se společností Cymedica Engineering, s. r. o.,
spočívajících ve vybudování jedné vodovodní a dvou kanalizačních přípojek pro řadové
domky v ulici Potoční, Hořovice na budoucím služebném pozemku parcelní č. 1637/1
v k. ú. Hořovice v rámci stavby Bytového a komerčního komplexu „U Štěpánků“ za cenu
500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.
02.05.2018

Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s obcí Drozdov
ve výši 5.000 Kč a se zněním darovací smlouvy s obcí Újezd ve výši 5.000 Kč
02.05.2018
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje upravené Zásady pro přidělování sociálních bytů a eventuální
prodloužení nájemní smlouvy. Informace zveřejnit na stránkách města.
02.05.2018
Mgr. Šumera
Rada bere na vědomí, že 1. a 2. ZŠ vyhlašuje z organizačních důvodů ve dnech 30. 4. a 7.
5. 2018 volný den pro žáky.
02.05.2018
Mgr. Šumera
Rada souhlasí s přijetím finančních darů pro 1. ZŠ Hořovice ve výši 20. 000,- Kč od firmy
Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o., a 50. 000,- Kč od Unie rodičů při 1. ZŠ Hořovice.
02.05.2018
Ondřej Vaculík
místostarosta
Ověřovatelé:

19.04.2018
PhDr. Jiří Vlček

Karel Pelikán

Zapsala: Lenka Kuniaková 18.04.2018

19.04.2018

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
02. 05. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej
Vaculík
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 12
Rady města Hořovice ze dne 02. 05. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
16.05.2018
Bc. Hasman
V souvislosti s novelou stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018 rada souhlasí
s navýšením počtu pracovníků MěÚ o 1 pracovní místo speciálního stavebního úřadu
dopravního, o 2 pracovní místa úřadu územního plánování (ÚÚP) dle podkladů
Ministerstva pro místní rozvoj a 1 pracovní místo na speciální stavební úřad vodoprávní.
Navýšení počtu pracovníků ÚÚP je kompenzováno navýšením příspěvku na výkon státní
správy pro tento úřad. Rada stanovuje celkový počet zaměstnanců v MěÚ Hořovice
na 86.
16.05.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu města
Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 3, a to v plném rozsahu s tím,
že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
16.05.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě
SOKOL Komárov ve výši 10.000,- Kč, a to pro účely zajištění akce s názvem „Župní slet
Sokolské župy Jungmannovy“ dne 9. června 2018. Zároveň pak rada schvaluje také znění
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
16.05.2018
Bc. Trojan
Rada města schvaluje navýšení příspěvku MMŠ Hořovice na provoz logopedické péče
v celkové výši 20. 000,- Kč.
16.05.2018
Ing. Grunt
Rada města Hořovice projednala podnět předsedy kontrolního výboru týkající
se městské skládky. Rada města ukládá vedoucímu odboru výstavby a životního
prostředí Ing. Gruntovi zajistit kontrolní měření tělesa skládky a následně sjednat
termín schůzky se zástupci města a zástupci AVE, týkající se režimu skládkování.
16.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet
v termínech 4. 5. 2018 - 6. 5. 2018, 18. 5. 2018 - 20. 5. 2018, tedy v dobách 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: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
16.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s předkládací zprávou, týkající se pokácení 2 ks bříz, rostoucích
na pozemku ve vlastnictví Města Hořovice, p. č. 1112/1 v k. ú. Hořovice, v blízkosti
bytového domu čp. 726-727 v ulici Palachova. Rada souhlasí s pokácením 2 ks těchto
bříz.
16.05.2018
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu
Zaměstnanost na projekt „Město Hořovice - Strategické dokumenty a procesní řízení“.
16.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“
(žlutá čára) a V 12d „Zákaz stání“ (žlutá přerušovaná čára) v jednosměrné ulici
Komenského a to po levé straně v úseku od křižovatky s ulicí Dr. Holého až za křižovatku
s ulicí Jiráskova, kdy žlutá čára bude dotažena až k prvnímu vyhrazenému parkovacímu
stání modré zóny. Žlutá přerušovaná čára bude nakreslena před vjezdy do objektů.
Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, objednat
zhotovení tohoto značení.
16.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které Ing. Ladislav Klíma zpracuje, za cenu 711.480 Kč
vč. 21 % DPH, projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení, jejíž
součástí bude též rozpočet a výkaz výměr a inženýrská činnost za účelem získání
stavebního povolení, na akci nazvanou „Bytový dům – Velká Víska – sociální bydlení“.
Objednat provedení prací.
16.05.2018
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci
a přispívání na provoz a vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, uzavřené dne 27.6.2011 s Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Středočeského kraje, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.2.2015,
z důvodu uzavření nové Veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů
jednotky požární ochrany ze dne 21.12.2017.
16.05.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Nájemní smlouvy č. 14N18/37, podle které Česká republika Státní pozemkový úřad pronajme městu pozemek parcelní č. 1856/2 v k. ú. Hořovice
za účelem realizace stavby chodníku pro pěší. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou,
nájemné činí 9.152,- Kč / ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.05.2018

JUDr. Maříková
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parcelní č. 1514/2
o výměře 3069 m2 v k. ú. Hořovice za účelem sjednocení majetku a parkování
zaměstnanců společnosti Pekárna - cukrárna Hořovice s.r.o.
16.05.2018
JUDr. Maříková
Rada projednala žádost pana Jakuba Hasmana o výjimku ze stanovené doby nočního
klidu. Odpovědět žadateli.
16.05.2018
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s jednorázovou náhradou za zřízení věcného břemene na pozemcích
města v souvislosti s výstavbou trasy podzemní optické sítě ve městě společností TMobile Czech republic a. s. ve výši 130,- Kč/bm. Informovat žadatele.
16.05.2018
Mgr. Landa
Rada města schvaluje bezplatný pronájem Klubu LABE na 9. 6. 2018 pro Gymnázium
Václava Hraběte u příležitosti oslav 70. výročí vzniku školy.
16.05.2018
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

04.05.2018

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová Ondřej Vaculík

Zapsala: Lenka Kuniaková 02.05.2018

04.05.2018

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16. 05. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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, Karel
Pelikán
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 13
Rady města Hořovice ze dne 16. 05. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
30.05.2018
Bc. Trojan
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro 1. a 2. ZŠ
Hořovice, který bude použit na úhradu nákladů spojených se společným vycestováním
žáků obou škol do německého partnerského města Gau-Algesheim.
30.05.2018
Ing. Grunt
Rada souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 180.000 Kč na pořízení územní studie
v lokalitě Západní sídliště – nové zastavitelné plochy a to z důvodu, aby město mohlo
ovlivnit výslednou podobu této studie, a tudíž tak řešení celé lokality včetně
urbanistické koncepce.
30.05.2018
Ing. Grunt
Rada bere na vědomí stanovený termín kontrolní prohlídky stavby: ,,Skládka Hořovice –
etapa III“ a to dne 31. 5. 2018 od 9:00. Stavební úřad přizval k provedení kontrolního
zaměření výškového povrchu skládky společnost Václav Heppner – geodetická kancelář.
30.05.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice
k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínu 18.5. a 6.6.2018
od 16 do 19 hodin a 15.6.2018 od 15 do 19.30 hodin
30.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o provozování hostingových služeb, podle které bude
město Hořovice, pro software používaný úřadem pro zpracování mezd, za částku 2.900
Kč bez DPH ročně, využívat služeb datového centra společnosti ALIS s.r.o. Zajistit
podpisy smluvních stran.
30.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s předkládací zprávou, týkající se pokácení 4 ks smrků, rostoucích
na pozemcích ve vlastnictví Města Hořovice, p. č. 1229/1, 1112/1, 1112/51 a 1112/33
v k. ú. Hořovice, které překážejí zamýšleným výkopům (stavba – HOŘOVICE – obnova
NN z TS BE_3582, souběžná rekonstrukce VO). Rada souhlasí s pokácením 4 ks těchto
smrků.
30.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s trasou po které by měla být přiváděna splašková voda z Komárova
a okolí do čistírny odpadních vod v Hořovicích. Splašková kanalizace je navržena, kromě

jiných, i na pozemcích města 2286/1, 2286/5, 2287/1, 2290/4, 2291/3, 2291/4,
2307/1, 2307/4 a 2313 v k. ú. Hořovice. Oznámit usnesení rady žadateli.
30.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek a veškerých příloh včetně Smlouvy
o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na VZ „Oprava mostu před vstupem do 1. ZŠ Hořovice“.
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal
Hasman, MPA, Mgr. Radek Šumera, Ing. Petr Karban, Monika Božková, Karel Pelikán,
náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová,
3. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 4. náhradník Mgr. Helena Plecitá, 5. náhradník Mgr. Jiří
Vavřička. Komisi se ukládá zahájit činnost dne 28.05.2018 od 08:30 hod.
30.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada města bere na vědomí předloženou studií proveditelnosti k projektu registrační
číslo: CZ.03.4.74/0.0./0.0/16_033/0002916, název projektu: "Strategie kvality
komunikace a řízení veřejných služeb na městském úřadě Hořovice, v rámci klíčové
aktivity č. 1: Korporátní řízení veřejných služeb - Studie proveditelnosti, nazvaná "
Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace
Město Hořovice, ze dne 19.3.2018", která zahrnuje návrhy variant systému strategického
řízení a kontroly komplexního řízení veřejných služeb ve městě, včetně modelu vrstvy
veřejných služeb města (tzv. byznys architektura).
30.05.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o dílo na akci nazvanou „Bytový dům – Velká Víska –
sociální bydlení“ se společností Ing. Miroslav Klíma – PROKON Atelier, spočívajících
ve zpracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, vč.
položkového rozpočtu a výkazu výměr, a inženýrské činnosti za účelem získání
stavebního povolení, ve výši 588.000 Kč bez DPH, tj. 711.480 Kč vč. 21 % DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
30.05.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hořovice a obcí Osek,
podle které budou strážníci městské policie města Hořovice na území obce Osek
vykonávat dle § 2 zákona o obecní policii úkoly na úseku zajišťování místních záležitostí
veřejného pořádku v rozsahu vymezeném zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za úhradu vzniklých nákladů.
Zajistit podpisy smluvních stran, poslat smlouvu Krajskému úřadu Středočeského kraje
ke schválení a následně zveřejnit uzavřenou smlouvu na úřední desce.
30.05.2018
JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí žádost spoluvlastníků pozemku parcelní č. 684/1 v k. ú. Hořovice

o vyklizení tohoto pozemku a pověřuje Mgr. Davida Navrátila jednáním
se spoluvlastníky pozemku a příslušným peněžním ústavem o možném odkoupení
pozemku. Informovat žadatele.
30.05.2018
JUDr. Maříková
Rada města projednala návrh občana pana Karla Hasmana a doporučuje zastupitelstvu
města tento návrh vyřídit.
30.05.2018
Mgr. Kebrlová
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt žadatelce, dle přílohy
k zápisu, a trvá na svém předchozím rozhodnutí uvedeném v Usnesení č. 6, ze dne
21. 2. 2018 – kdy odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy pouze
do 31. 05. 2018. Zároveň schvaluje poskytnout bydlení v jedné místnosti v holobytech.
Po uplynutí lhůty k vystěhování, tj. 15 dní ode dne ukončení nájemní smlouvy, ukládá
Rada města Městské správě bytového a nebytového fondu zahájit úkony vedoucí
k vystěhování. Informovat žadatelku.
30.05.2018
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje upravené Zásady pro přidělování sociálních bytů a eventuální
prodloužení nájemní smlouvy a zároveň ruší zásady č. 1/2011 ze dne
8. 2. 2011. Informace zveřejnit na stránkách města. PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:
0 Jednomyslně schváleno.
30.05.2018
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

17.05.2018

Ověřovatelé: Jana Šrámková
17.05.2018

Karel Pelikán

Zapsala: Lenka Kuniaková 16.05.2018

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
30. 05. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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: Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří
Vlček
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 14
"Rady města Hořovice ze dne 30. 5. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
13.06.2018
Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu
20. 6. 2018 od 16. hodin v sále radnice.
13.06.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle §
84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
13.06.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle §
84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, závěrečný účet města Hořovice za rok 2017, a to bez výhrad.
13.06.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření
č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového
opatření č. 4, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice
k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.
13.06.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice nesouhlasí s uvolněním finančních prostředků na vybudování
samostatného vchodu pro prodejnu Květinářství v Pražské ulici č. p. 366, neboť
se nejedná o majetek města, ale majetek Společenství vlastníků jednotek Pražská
366 v Hořovicích, a investice do tohoto majetku by tak měly čerpány právě z prostředků
tohoto sdružení, jehož je město také součástí.
13.06.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Hořovice v roce
2018 v rámci Programu prevence kriminality“. Dotace jsou poskytovány jako výhra
v soutěži „Bezpečné město“, a to konkrétně pro 1. základní školu Hořovice ve výši
18.000,- Kč, 2. základní školu ve výši 19.000,- Kč, Základní školu Svatopluka Čecha
ve výši 19.000,- Kč a Gymnázium Václava Hraběte Hořovice ve výši 5.000,- Kč. Rada
města Hořovice v této souvislosti zároveň schvaluje znění příslušných veřejnoprávních
smluv o poskytnutí těchto dotací.
13.06.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí a zároveň souhlasí se zněním MAP ORP Hořovice,

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000489, jehož realizátorem je
MAS Karlštejnsko, z. ú., a partnerem je město Hořovice.
13.06.2018
Ing. Křížková
Rada se seznámila s ustanovením §67 a §68 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a navrhuje zastupitelstvu města stanovit počet
členů Zastupitelstva města Hořovice pro volební období 2018 – 2022 na 21 členů.
13.06.2018
Ing. Pelán
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu zřizovací listiny MSBNF, spočívající
v rozšíření hlavní činnosti:
Provozování zařízení k podnikání v oblasti s nakládáním s nebezpečnými odpady,
tj. shromažďování, soustřeďování, sběr, třídění, přeprava, skladování, využívání
a odstraňování nebezpečných odpadů.
13.06.2018
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na projekt „Cyklostezka Hořovice-Kotopeky“. Objednat zpracování
žádosti u firmy Accon za cenu 45.000 Kč bez DPH.
13.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Klíma, za cenu 175.450 Kč vč. 21%
DPH, realizační dokumentaci stavby akce, nazvané „Sportovní areál - rekonstrukce
tribuny a zázemí u fotbalového hřiště - Hořovice“. Objednat zhotovení projektu.
13.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost SPF Group, za cenu 190.000
Kč bez DPH, tj. 229.000 Kč vč. 21 % DPH, žádost o dotaci včetně studie proveditelnosti
k projektu Sociální bydlení Hořovice. Objednat zpracování žádosti.
13.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností QCM,
s.r.o., Bellova 370/40, 623 00 Brno – Kohoutovice, spočívající v implementaci modulu
GDPR v systému E-ZAK ve výši 22.000,- Kč bez DPH, tj. 26.620,- Kč vč. 21 % DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
13.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku ke smlouvě o dílo s firmou O.K.
Garden, s.r.o., Sládkovičova 1233/21, Praha 4 na Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě
Hořovice – etapa I. Višňovka, kterým se mění konečný termín dokončení díla.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.

13.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice se zavazuje k zabezpečení povinné výše spoluúčasti
při financování projektu 2. ZŠ Hořovice – Vestavba do půdy hlavní budovy v minimální
výši 30 % z celkových nákladů akce.
13.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy
o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016,
zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele,
v platném znění, na VZ „Pořízení židlí pro MKC Hořovice“. Zároveň souhlasí se složením
komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Přemysl
Landa, Ing. Petr Karban, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Marcela
Labská, 3. náhradník Ing. Milan Šnajdr. Dále rada města ukládá hodnotící komisi zahájit
činnost nejdříve 11.06.2018 od 08:00 hod.
13.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje, za cenu 24.200 Kč vč. 21 % DPH,
společnost pk.servin, s.r.o. plán BOZP pro stavbu nazvanou „2. ZŠ a GVH – vestavba
do půdy hlavní budovy“. Rada zároveň souhlasí s nabídkou, podle které bude stejná
společnost, po dobu stavby, za cenu 7.865 Kč vč. 21 % DPH měsíčně, vykonávat činnost
koordinátora BOZP. Objednat provedení prací.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 Karel Pelikán
13.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost STRABAG a.s., za navýšenou cenu
o 272.133 Kč vč. 21 % DPH na celkových 1.663.416 Kč vč. 21 % DPH, provede
povrchovou úpravu komunikace v Dlážděné ulici zadlážděním z betonové dlažby BESTURIKO II místo původně uvažovaného asfaltu (ABS). Předložit dodatek ke smlouvě
o dílo.
13.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit umístění stavby na části pozemku
p. č. 31/17 o výměře 69 m2 v k. ú. Hořovice a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
o bezúplatném převodu části pozemku p. č. 31/17 o výměře 69 m2 v k. ú. Hořovice
v rámci akce „Přechod pro chodce, lokalita Nám. Svobody, Hořovice“, za účelem
vybudování přechodu pro chodce přes ulici 9. května.
13.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Oprava mostu před vstupem do 1. ZŠ
Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče BM Construction, spol. s.r.o., U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 -

Modřany, IČ: 284 98 771, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost BM Construction, spol. s.r.o. požaduje
za opravu mostu před vstupem do 1. ZŠ v Hořovicích 2.386.513,52 Kč bez DPH,
tj. 2.887.681,36 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení
o výběru dodavatele.
13.06.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o roznášce
informačních/propagačních materiálů, kterým se prodlužuje platnost smlouvy
do 30. 6. 2021. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.06.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých budou orgány města
Hořovice (komise k projednávání přestupků) vykonávat za konkrétní obce ve správním
obvodu Hořovic přenesenou působnost a to projednávání přestupků proti pořádku
ve státní správě, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti
občanskému soužití a proti majetku. Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou a to
s obcemi: Běštín, Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hostomice, Hředle,
Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, Kotopeky, Lhotka, Libomyšl, Lochovice,
Malá Víska, Neumětely, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel,
Tlustice, Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov, Záluží.
Zajistit podpisy smluvních stran, poslat je Krajskému úřadu Středočeského kraje
ke schválení a následně zveřejnit uzavřené smlouvy na úřední desce.
13.06.2018
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí se zněním Smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá
Společenství vlastníků pro dům Palachova 756-757, Hořovice část pozemku parcelní
č. 1112/32 v k. ú. Hořovice o výměře cca 100 m2 za účelem parkování osobních vozidel.
13.06.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a práva
stavby spočívající ve vybudování nové plynovodní přípojky pro dům č. p. 1026 v ul.
Vrchlického, Hořovice, na budoucím služebném pozemku parcelní č. 359/7 v k. ú. Velká
Víska za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit
podpisy smluvních stran.
13.06.2018
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí – id. ? pozemků
parcelní č. 1966/3 a č. 1966/21 v k. ú. Hořovice z vlastnictví pana Zdeňka Fajrajzla
do vlastnictví města za účelem majetkoprávního vypořádání za kupní cenu 500,- Kč/m2.
13.06.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Edenred

CZ s.r.o., která se uzavírá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími obecně závaznými předpisy. Zajistit
podpisy smluvních stran.
13.06.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností
DYNATECH s.r.o., která se uzavírá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími obecně závaznými
předpisy. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních
stran při zpracování osobních údajů, které společnost DYNATECH s.r.o. získá
v souvislosti s poskytováním svých služeb městu. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.06.2018
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitosti – pozemku parcelní
č. 684/1 v k. ú. Hořovice ze spoluvlastnictví pánů Sergeje Mochalina st., Sergeje
Mochalina ml. a Tomáše Starce do vlastnictví města za účelem majetkoprávního
vypořádání za kupní cenu dle znaleckého posudku.
PRO: 6 PROTI: 1 Karel Pelikán ZDRŽEL SE: 0
13.06.2018
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s prominutím dluhu vůči městu Hořovice ve výši 9.349 Kč u opatrovance
dle přílohy zápisu, kterému bylo Město Hořovice ustanoveno veřejným opatrovníkem
13.06.2018
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí, s přidělením uvolněného sociálního bytu č. 10 (o vel. 63 m2) žadatelce,
dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to
do 28. 02. 2019. Informovat žadatelku a MSBNF.
13.06.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje uspořádání výstavy projektů, které byly zpracovány žáky
základních škol v Hořovicích a studenty Gymnázia V. Hraběte v rámci soutěže Bezpečné
město, která je součástí Programu prevence kriminality města Hořovice na r.
2018. Výstava bude realizována ve vestibulu – v 1.patře budovy č.p. 640 na drátěných
panelech a třech stolech v době od 11.6.2018 do 28.6.2018.
13.06.2018
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s výkonem opatrovnictví u klienta s bydlištěm mimo náš správní obvod
dle přílohy k zápisu, a zároveň ukládá odboru vnitřních věcí a správnímu ve spolupráci
s odborem sociálních věcí a zdravotnictví připravit veřejnoprávní smlouvu.

13.06.2018

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

31.05.2018

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová PhDr. Jiří Vlček
31.05.2018

Zapsala: Lenka Kuniaková 30.05.2018

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
08. 06. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Jana Šrámková, místostarostka
Karel Pelikán, radní

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:
ad 2)-4)
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.
Usnesení č. 15
Rady města Hořovice ze dne 8. 6. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
08.06.2018

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce vedoucí do Rpet
v termínu 8. 6. 2018 - 10. 6. 2018, 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.
08.06.2018

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

08.06.2018

Ověřovatelé: Ondřej Vaculík

Mgr. Jiří Vavřička

Zapsala : Lenka Kuniaková 08.06.2018

08.06.2018

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13. 06. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Mgr. Jiří Vavřička, radní

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, Karel
Pelikán
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 16
Rady města Hořovice ze dne 13. 6. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
27.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost STRABAG a.s., za navýšenou cenu
o 272.133 Kč vč. 21 % DPH na celkových 1.663.416 Kč vč. 21 % DPH, provede
povrchovou úpravu komunikace v Dlážděné ulici zadlážděním z betonové dlažby BESTURIKO II místo původně uvažovaného asfaltu (ABS). Předložit dodatek ke smlouvě
o dílo.
27.06.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice nesouhlasí s navrácením jistiny k veřejné zakázce „Výstavba
sběrného dvora odpadů města Hořovice“ ve výši 100.000,- Kč společnosti StawoProfi
s.r.o., a to z důvodu, že tato společnost, jakožto první vítěz této veřejné zakázky,
následně sama odstoupila z realizace předmětné veřejné zakázky a městu Hořovice tak
způsobila další administrativní a zejména časové komplikace při stanovení finálního
dodavatele. 27.06.2018
Dr. Ing. Peřina
Rada rozhodla, že prázdninový režim schůzí bude
25. 7. 2018 a 22. 8. 2018. Od 5. 9. 2018 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu,
tedy vždy ve středu sudého týdne. 27.06.2018
Ing. Grunt
Rada bere na vědomí výsledek výškového zaměření tělesa skládky Hořovice - III. etapa
a to při probíhajícím navážení odpadu, kdy nejvyšší změřená výšková kóta činí cca
431 m.n.m., což je o 2 m více než dle vydaného povolení. Rada zároveň nesouhlasí
s navyšováním skládky nad rámec vydaných povolení. Informovat stavebníka
ke zjednání nápravy.
27.06.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s navýšením pracovního místa podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovila s účinností
od 1. 7. 2018 celkový počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu na 87.
27.06.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice
k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínu
22. 6. a 27. 6. 2018 od 16 do 20 hodin.
27.06.2018

Ing. Pelán
Rada města ukládá provedení úpravy vsaku před sportovní halou (odstranit zeminu
a nahradit štěrkem).
27.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které dodá a nainstaluje Ing. Ivan Douša, za cenu max.
45.375 Kč vč. DPH, v prostorách knihovny v areálu Starého zámku, systém
elektronického plošného vysoušení a trvalé izolace zdiva postiženého kapilární zemní
vlhkostí DryPol. Objednat provedení prací.
27.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy
o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávané dle vnitřního předpisu č. 3/2016,
zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele,
v platném znění, na VZ „Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice – dodávka
vybavení “. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení:
členové – Ing. Jaroslav Pelán, Ondřej Vaculík, Ing. Petr Karban, Mgr. Helena Plecitá, Karel
Pelikán, náhradníci – 1. náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník Ing. Milan Šnajdr,
3. náhradník Miloslav Jelínek, 4. náhradník Monika Božková, 5. náhradník Zdeněk
Vlasák.
27.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet
v termínech 4. 7. 2018 - 8. 7. 2018, tedy v dobách 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.
27.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Vytvoření nového rezervačního informačního
systému pro CD, OP a ŘP“ v rámci projektu „Rozvoj informačních systémů města
Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče Kadlec – elektronika, s. r. o., Hviezdoslavova 1335/55e, jehož tímto
vybírá jako dodavatele. Celková cena plnění veřejné zakázky bez DPH činí 229.820 Kč,
tj. 278.082 Kč vč. 21 % DPH.
27.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které bude vykonávat společnost MCT-RR spol. s r.o.,
ve zbytku roku 2018 a v roce 2019, za maximální cenu 187.853 Kč vč. DPH, autorský
dozor na stavbě nazvané „Vestavba do půdy hlavní budovy, 2. ZŠ Hořovice“. Objednat
provedení prací.

27.06.2018
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Pořízení židlí pro MKC Hořovice“ projednala
závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AK služby
s.r.o., Netolice 9, 267 51 Lochovice, IČ: 03930360, jehož tímto vybírá jako dodavatele
a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost AK služby
s.r.o. požaduje za pořízení 500 ks židlí 582.250 Kč bez DPH, tj. 704.522,50 Kč vč. 21 %
DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení o výběru dodavatele.
27.06.2018
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
27.06.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajme paní
Martině K. část pozemku parcelní č. 1112/32 v k. ú. Hořovice o výměře cca 9 m2
za účelem zřízení venkovního posezení. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
od 15.6.2018 do 30.9.2018 za jednorázové nájemné ve výši 300,- Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
27.06.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k obchodní smlouvě, podle kterého město
při zajišťování závodního stravování zaměstnanců městského úřadu nebude společnosti
Edenred CZ s.r.o. poskytovat žádnou provizi za poskytnuté služby. Zajistit podpisy
smluvních stran.
27.06.2018
JUDr. Maříková
Rada města ruší své usnesení č. 10 ze dne 12. 5. 2010.
27.06.2018
JUDr. Maříková
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením dohody o narovnání
s panem Otto S., jejímž předmětem bude převod pozemků v k. ú. Hořovice č. 2331/19,
2330/5 2331/32, 2331/57, 2331/58 do vlastnictví města na straně jedné, a závazek
města zaplatit panu Otto S. celkové vyrovnání ve výši 4.840.804,- Kč z čehož 616.000,Kč připadá na kupní cenu pozemků, a zbylá část na vypořádání všech jeho zbývajících
nároků ve výši 4.224.804,- Kč.
27.06.2018
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Hořovice
č. 1/ 2018, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová)
27.06.2018

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
14.06.2018
Ověřovatelé: Jana Šrámková

Karel Pelikán

Zapsala: Lenka Kuniaková 13.06.2018

14. 06. 2018

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 06. 2018

Přítomni:
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej
Vaculík
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Jiří
Vavřička
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 17
Rady města Hořovice ze dne 27. 6. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ondřej Vaculík
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
Bc. Hasman
Rada Města Hořovice ve zkráceném řízení (opatření k vyhubení škodlivých organismů
nesnese odkladu) souhlasí dle § 32 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů - lesní zákon ve znění pozdějších změn se spravováním
napadeného porostu lýkožroutem lesklým na pozemku ve vlastnictví Města Hořovice
p.č. 852/3 k.ú. Velká Víska (cca 15 stromů) společností Lesospol Zbiroh s.r.o., Švábínská
605, Zbiroh.
25.07.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ke schválenému rozpočtu města
Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 5, a to v plném rozsahu s tím,
že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
25.07.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s provedením odhlučnění strojovny zimního stadionu,
který je v majetku města. Na tuto investiční akci budou uvolněny finanční prostředky
z rozpočtu města ve výši 36.000,- Kč a finanční prostředky Městského sportovního
centra ve výši 69.000,- Kč. Zbývající část materiálových nákladů ve výši 38.000,- Kč bude
uhrazena formou sponzoringu od společnosti MP servis. Veškeré související stavební
práce v rámci realizaci této akce provede provozovatel zimního stadionu, tj. společnost
Zimní stadion Hořovice s.r.o. na vlastní náklady.
25.07.2018
Ing. Pelán
Rada města ukládá provedení úpravy vsaku před sportovní halou (odstranit zeminu
a nahradit štěrkem). Úkol trvá.
25.07.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde k provedení
povrchu komunikačního systému v Dlážděné ulici z betonové dlažby BEST-URIKO II
místo původně uvažovaného asfaltu. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.07.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého bude původně
uvažovaná projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení,
kterou měl zpracovat Ing. Miloslav Klíma za cenu 711.480 Kč vč. 21 % DPH,
zredukována na dodání studie v ceně 121.000 Kč vč. DPH. Důvodem je nereálnost
získání dotace na původně uvažovanou výstavbu bytového domu v Hořovicích.
25.07.2018

Ing. Šnajdr
Rada projednala zprávu o výši nákladů na vícepráce, vzniklé v průběhu výstavby akce
nazvané „Zateplení obvodového pláště Společenského domu v Hořovicích“ a v tomto
smyslu rozhodla o vypsání výběrového řízení, zadaného jako jednací řízení
bez uveřejnění. Objednat zpracování veřejné zakázky. 25.07.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením víceprací vzniklých při realizaci díla nazvaného „Domov
Na Výsluní – centrální světlík“, v celkové výši 108.416 Kč vč. 21 % DPH, která
nedosahuje výši rozpočtové rezervy uvedené ve smlouvě.
25.07.2018
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz. příloha.
25.07.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
se společností GasNet, s.r.o., pro rekonstrukci plynovodu-Hořovice - Na Hořičkách,
spočívajícího v právu provést stavbu plynárenského zařízení na budoucích služebných
pozemcích parcelní č. 938/1, 7/2 a 7/1 v k.ú. Velká Víska a parcelní č. 75/3, 92/5, 92/4,
92/1, 91/2, 91/1, 116, 114, 113, 111, 112/2, 103/2 a 130 v k. ú. Hořovice, za cenu 500,Kč/bm + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
25.07.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě kabelového vedení nízkého
napětí pro dodávku elektrické energie pro objekty č.p. 305, 306 v k. ú. Hořovice
na služebném pozemku p.č. 286/3 v k.ú. Hořovice. Rozsah věcného břemene činí
16 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
25.07.2018
JUDr. Maříková
1) Rada souhlasí se zněním Dohody o skončení smlouvy o podnájmu mezi společností
MERKUR HOŘOVICE, s.r.o. a městem Hořovice, podle které společnost MERKUR
Hořovice, s. r. o., dala do podnájmu městu pozemky parcelní č. 660, 661, 662, 663/1,
663/2, 663/3 a 664 v k. ú. Hořovice za účelem provozování parkoviště vozidel.
Podnájem skončí dne 30.6.2018.
2) Rada souhlasí se zněním Smlouvy o podnájmu mezi společností MERKUR =K= s.r.o. a
městem Hořovice, podle které společnost MERKUR =K= s.r.o., podnajme městu pozemky
parcelní č. 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 663/3 a 664 v k. ú. Hořovice za účelem
provozování parkoviště vozidel. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020.
Nájemné činí 15.000 Kč měsíčně + základní sazba DPH dle zákona o dani z přidané
hodnoty v platném znění.
Zajistit podpisy smluvních stran.

25.07.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s odprodejem vozů Ford Toutneo a Renault Kanylo, které
provozuje Domov pro seniory Na Výsluní Hořovice, za celkovou cenu 190 000 Kč, a dále
s nákupem vozu Ford Transit za cenu 280 000 Kč pro potřeby uvedeného zařízení.
25.07.2018
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech, dle přílohy
zápisu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na 3 měsíce,
s možností automatického prodlužování v případě pravidelného hrazení nákladů
spojených s bydlením. Uzavřít splátkový kalendář na dlužnou částku. Informovat
žadatelku a MSBNF.
25.07.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s odpisem nefunkčních praček Electrolux a Primus
za celkovou cenu 46.542,03 Kč, které byly součástí vybavení Domova pro seniory
Na Výsluní Hořovice, a zároveň bere na vědomí nákup dvou průmyslových praček
Primus v celkové výši 263 580 Kč, taktéž pro potřeby zařízení.
25.07.2018
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada ukládá ředitelům příspěvkových organizací města a zároveň posouvá termín
splnění úkolu rozšíření portálu příspěvkových organizací do 13. 7. 2018.
13.07.2018

Ondřej Vaculík
místostarosta

28.06.2018

Ověřovatelé:
Mgr. Jiří Vavřička
Mgr. Zdeňka Ulčová

28.06.2018

Zapsala: Jana Navrátilová

27.06.2018

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 06. 2018

Přítomni:
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej
Vaculík
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Jiří
Vavřička
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 17
Rady města Hořovice ze dne 27. 6. 2018

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ondřej Vaculík
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
Bc. Hasman
Rada Města Hořovice ve zkráceném řízení (opatření k vyhubení škodlivých organismů
nesnese odkladu) souhlasí dle § 32 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů - lesní zákon ve znění pozdějších změn se spravováním
napadeného porostu lýkožroutem lesklým na pozemku ve vlastnictví Města Hořovice
p.č. 852/3 k.ú. Velká Víska (cca 15 stromů) společností Lesospol Zbiroh s.r.o., Švábínská
605, Zbiroh.
25.07.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ke schválenému rozpočtu města
Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 5, a to v plném rozsahu s tím,
že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
25.07.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s provedením odhlučnění strojovny zimního stadionu,
který je v majetku města. Na tuto investiční akci budou uvolněny finanční prostředky
z rozpočtu města ve výši 36.000,- Kč a finanční prostředky Městského sportovního
centra ve výši 69.000,- Kč. Zbývající část materiálových nákladů ve výši 38.000,- Kč bude
uhrazena formou sponzoringu od společnosti MP servis. Veškeré související stavební
práce v rámci realizaci této akce provede provozovatel zimního stadionu, tj. společnost
Zimní stadion Hořovice s.r.o. na vlastní náklady.
25.07.2018
Ing. Pelán
Rada města ukládá provedení úpravy vsaku před sportovní halou (odstranit zeminu
a nahradit štěrkem). Úkol trvá.
25.07.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde k provedení
povrchu komunikačního systému v Dlážděné ulici z betonové dlažby BEST-URIKO II
místo původně uvažovaného asfaltu. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.07.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého bude původně
uvažovaná projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení,
kterou měl zpracovat Ing. Miloslav Klíma za cenu 711.480 Kč vč. 21 % DPH,
zredukována na dodání studie v ceně 121.000 Kč vč. DPH. Důvodem je nereálnost
získání dotace na původně uvažovanou výstavbu bytového domu v Hořovicích.
25.07.2018

Ing. Šnajdr
Rada projednala zprávu o výši nákladů na vícepráce, vzniklé v průběhu výstavby akce
nazvané „Zateplení obvodového pláště Společenského domu v Hořovicích“ a v tomto
smyslu rozhodla o vypsání výběrového řízení, zadaného jako jednací řízení
bez uveřejnění. Objednat zpracování veřejné zakázky. 25.07.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením víceprací vzniklých při realizaci díla nazvaného „Domov
Na Výsluní – centrální světlík“, v celkové výši 108.416 Kč vč. 21 % DPH, která
nedosahuje výši rozpočtové rezervy uvedené ve smlouvě.
25.07.2018
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz. příloha.
25.07.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
se společností GasNet, s.r.o., pro rekonstrukci plynovodu-Hořovice - Na Hořičkách,
spočívajícího v právu provést stavbu plynárenského zařízení na budoucích služebných
pozemcích parcelní č. 938/1, 7/2 a 7/1 v k.ú. Velká Víska a parcelní č. 75/3, 92/5, 92/4,
92/1, 91/2, 91/1, 116, 114, 113, 111, 112/2, 103/2 a 130 v k. ú. Hořovice, za cenu 500,Kč/bm + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
25.07.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě kabelového vedení nízkého
napětí pro dodávku elektrické energie pro objekty č.p. 305, 306 v k. ú. Hořovice
na služebném pozemku p.č. 286/3 v k.ú. Hořovice. Rozsah věcného břemene činí
16 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
25.07.2018
JUDr. Maříková
1) Rada souhlasí se zněním Dohody o skončení smlouvy o podnájmu mezi společností
MERKUR HOŘOVICE, s.r.o. a městem Hořovice, podle které společnost MERKUR
Hořovice, s. r. o., dala do podnájmu městu pozemky parcelní č. 660, 661, 662, 663/1,
663/2, 663/3 a 664 v k. ú. Hořovice za účelem provozování parkoviště vozidel.
Podnájem skončí dne 30.6.2018.
2) Rada souhlasí se zněním Smlouvy o podnájmu mezi společností MERKUR =K= s.r.o. a
městem Hořovice, podle které společnost MERKUR =K= s.r.o., podnajme městu pozemky
parcelní č. 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 663/3 a 664 v k. ú. Hořovice za účelem
provozování parkoviště vozidel. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020.
Nájemné činí 15.000 Kč měsíčně + základní sazba DPH dle zákona o dani z přidané
hodnoty v platném znění.
Zajistit podpisy smluvních stran.

25.07.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s odprodejem vozů Ford Toutneo a Renault Kanylo, které
provozuje Domov pro seniory Na Výsluní Hořovice, za celkovou cenu 190 000 Kč, a dále
s nákupem vozu Ford Transit za cenu 280 000 Kč pro potřeby uvedeného zařízení.
25.07.2018
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech, dle přílohy
zápisu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na 3 měsíce,
s možností automatického prodlužování v případě pravidelného hrazení nákladů
spojených s bydlením. Uzavřít splátkový kalendář na dlužnou částku. Informovat
žadatelku a MSBNF.
25.07.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s odpisem nefunkčních praček Electrolux a Primus
za celkovou cenu 46.542,03 Kč, které byly součástí vybavení Domova pro seniory
Na Výsluní Hořovice, a zároveň bere na vědomí nákup dvou průmyslových praček
Primus v celkové výši 263 580 Kč, taktéž pro potřeby zařízení.
25.07.2018
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada ukládá ředitelům příspěvkových organizací města a zároveň posouvá termín
splnění úkolu rozšíření portálu příspěvkových organizací do 13. 7. 2018.
13.07.2018

Ondřej Vaculík
místostarosta

28.06.2018

Ověřovatelé:
Mgr. Jiří Vavřička
Mgr. Zdeňka Ulčová

28.06.2018

Zapsala: Jana Navrátilová

27.06.2018

Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
04. 07. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Jana Šrámková, místostarostka
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:
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 18

Rady města Hořovice ze dne 4. 7. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
25.07.2018
Ing. Grunt
Rada souhlasí s rozšířením skládky odpadů Hořovice – Hrádek s podmínkou, že nebude
navyšována kóta konečné rekultivace skládky nad povolenou kótu konečné rekultivace
etapy č. III a rozšíření bude provedeno plošně ve stávajícím prostoru kompostárny
a biodegradační plochy. S touto podmínkou zaslat závazné stanovisko Krajskému úřadu
Středočeského kraje.
25.07.2018
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

04. 07. 2018

Ověřovatelé: Ondřej Vaculík

Karel Pelikán 04. 07. 2018

Zapsala: Jana Navrátilová 04. 07. 2018

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 07. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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: Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří
Vlček
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 19
Rady města Hořovice ze dne 25. 7. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným
osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
22. 08. 2018
Bc. Hasman
Rada města Hořovice schvaluje nový organizační řád Městského úřadu Hořovice, a to
s platností od 1. 8. 2018.
22. 08. 2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ke schválenému rozpočtu města
Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 6, a to v plném rozsahu s tím,
že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
22.08.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice
v požadované výši 70.000,- Kč fotbalovému klubu FK Hořovice z.s.
22.08.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí konání veřejné akce „S lidmi, o lidech, pro lidi“,
která se uskuteční dne 22. 9. 2018 od 7:00 do 19:00 hodin u kostela na Palackého
náměstí v Hořovicích, přičemž tento prostor je pro účely této veřejné akce poskytován
bezplatně.
22.08.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Dohody o vytvoření společného školského
obvodu spádové oblasti mateřské školy s obcí Otmíče.
22.08.2018
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování územní studie
Nad Statkem a Hvozdecká, kdy dodatek mění znění smlouvy o dílo v bodě č. 4 tak,
že termín dokončení a předání díla je stanoven tímto dodatkem nejpozději do 31.
12. 2018. Důvod prodloužení termínu je z důvodu zjišťování průběhu podzemního
vedení hlavního přivaděče vodovodu Želivka.

22.08.2018
Ing. Grunt
Rada se seznámila se záměrem výstavby bytového domu v ulici Nádražní včetně
stanoviska úřadu územního plánování k tomuto záměru a nedoporučuje schválit záměr
uzavření smlouvy na vyhrazené 3 parkovací místa před Společenským domem Hořovice
pro účely užívání bytového domu o 12 – ti bytových jednotkách.
22.08.2018
Ing. Grunt
Rada se seznámila s povinnostmi samosprávy po dobu trvání povodňových stavů
vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. zákona o vodách a souhlasí s pořízením
povodňového plánu včetně pořízení hlásných zařízení na tocích v rámci obce
s rozšířenou působností a schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt
Digitální povodňový a lokální výstražný systém pro město a ORP Hořovice.
22.08.2018
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí
2018. 22.08.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s odstraněním druhé plynové přípojky do objektu Společenského domu
v Hořovicích. Oznámit usnesení rady žadateli.
22.08.2018
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí se zahájením přípravných prací na rekonstrukci objektu MMŠ
č. p. 602. Na tyto práce nejsou v rozpočtu města pro tento rok vyčleněny žádné finanční
prostředky. Rada předpokládá, že situaci s potřebou rekonstruovat objekt mateřské
školy v Jiráskově ulici budou řešit zastupitelé zvolení v podzimních komunálních
volbách.
22.08.2018
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Výstavba sběrného dvora města Hořovice –
dodávka vybavení“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče MEVA – TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice
nad Labem, IČ: 62742051, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost MEVA - TEC s.r.o. požaduje
za vybavení sběrného dvora 1 399 300,00 Kč bez DPH, tj. 1 693 153,00 Kč vč. 21 % DPH.
Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení o výběru dodavatele.
22.08.2018
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci o nové možnosti financování z Operačního programu
životní prostředí formou dotace a zvýhodněné zápůjčky.

22.08.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost Global-Geo, s.r.o., za celkovou
cenu 87.919 Kč vč. 21 % DPH, inženýrsko-geologické průzkumy k Lávce přes Červený
potok u koupaliště, k mostu v ulici Svatý Jan přes náhon a k mostu přes Tihavský potok.
Objednat provedení prací.
22.08.2018
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí záměr společnosti Starnet, vybudovat na západním sídlišti
optickou síť. Oznámit usnesení rady žadateli.
22.08.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace k podání nabídky a jednání v jednacím
řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti
Společenského domu v Hořovicích – vícepráce“ na stavební práce zadávané dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zároveň souhlasí
se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící
komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal
Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr, Ing. David Grunt, Ing. Petr Karban, náhradníci –
1. náhradník Monika Božková, 2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Roman Jetel,
4. náhradník Ing. Marcela Abrhámová, 5. náhradník Miloslav Jelínek.
22.08.2018
Ing. Šnajdr
Rada projednala zprávu o změně nákladů na realizaci stavby, vzniklé v průběhu
výstavby akce nazvané „Rekonstrukce komunikace v ulici K Nemocnici v Hořovicích“ a v
tomto smyslu rozhodla o vypsání výběrového řízení, zadaného jako jednací řízení
bez uveřejnění. Objednat zpracování veřejné zakázky.
22.08.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Kotopeky příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní, Hořovice ve výši 5.000,- Kč
na poskytování sociálních služeb v r. 2018.
22.08.2018
JUDr. Maříková
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2331/22
o výměře cca 150 m2 v k. ú. Hořovice. Informovat žadatele.
22.08.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce,
a. s., spočívající v umístění stavby kabelového vedení nízkého napětí a pilíře na pozemku
parc. č. 2320/1 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 1 bm

a výše jednorázové odměny bude činit včetně DPH 1.000,- Kč. Informovat žadatele
a zajistit podpisy smluvních stran.
22.08.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme příspěvkové
organizaci Městské sportovní centrum Hořovice pozemek parcelní č. 122/20 s objektem
občanské vybavenosti - provozním objektem tenisových kurtů (tenisovou klubovnou)
včetně vnitřního vybavení za účelem provozování tohoto objektu. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou, nájemné činí 30.000,- Kč + základní sazba DPH ročně. Zajistit podpisy
smluvních stran.
22.08.2018
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu č. 14 (o vel. 44 m2) žadatelce dle
přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 28. 02. 2019.
Informovat žadatelku a MSBNF.
22.08.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje navrhovanou verzi prostor a návrh využití budovy kina.
22.08.2018

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

26. 07. 2018

Ověřovatelé:
Mgr. Zdeňka Ulčová 26. 07. 2018
PhDr. Jiří Vlček

26.07.2018

Zapsala: Lenka Kuniaková 25. 07. 2018

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
22. 08. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Karel Pelikán, radní
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, Ondřej
Vaculík
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 20
Rady města Hořovice ze dne 22. 8. 2018

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
05.09.2018
Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 19. 9.
2018 od 17:00 v sále radnice.
05.09.2018
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s realizací projektu OPVVV Šablony 2 pro MMŠ Hořovice.
05.09.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s pronájmem cca 2 m2 pozemku na parcele č. 444/1
před budovou radnice na Palackého náměstí č. p. 640 a na parcele č. 7/1 před budovou
č. p. 1546 politickému hnutí ANO 2011 pro účely umístění jejich reklamních poutačů
v rámci volební kampaně v termínu od 3. 9. 2018 do 3. 10. 2018, a to za cenu stanovenou
v souladu s příslušnou místní vyhláškou.
05.09.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí konání veřejného shromáždění za účelem
představení jednotlivých kandidátů sdružení ANO 2011 do zastupitelstva města
Hořovice, které se bude konat dne 26. 9. 2018 od 14:00 do 19:00 hodin na Palackého
náměstí na prostranství před kostelem, přičemž tento prostor je pro účely tohoto
shromáždění poskytován bezplatně.
05.09.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se záměrem uzavřít smlouvu mezi městem Hořovice
a Městskou akciovou společností Hořovice a.s., jejíž podstatou bude vypořádání dosud
neuhrazených nákladů výstavby vůči Městské akciové společnosti Hořovice, a.s. s tím,
že tyto náklady nebudou hrazeny z vlastních zdrojů města, ale úhrada bude provedena
formou zápočtu vůči výplatě dividend z rozdělení zisku této akciové společnosti.
Konkrétní znění této smlouvy pak bude po vyčíslení příslušných nákladů
a rozdělovaných dividend ze strany Městské akciové společnosti Hořovice, a.s.
odsouhlaseno opět Radou města Hořovice.
05.09.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace pro Městské kulturní centrum Hořovice
ve výši 100.000,- Kč, a zároveň tak s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace od Středočeského kraje ze strany této příspěvkové organizace, a to na akci
„Hořovické kulturní léto 2018“.

05.09.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci o možnosti financování projektů
metodou EC (energy contracting).
05.09.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Modernizace informačního systému
Elektronické spisové služby“ v rámci dotačního projektu „Rozvoj informačních systémů
města Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky
uchazeče Gordic spol., s r. o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, jehož tímto vybírá jako
dodavatele. Celková cena plnění veřejné zakázky bez DPH činí 1.620.400,- Kč,
tj. 1.960.684,- Kč vč. 21 % DPH.
05.09.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace včetně veškerých příloh
pro veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, tj. zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, a vyhlašuje tak výběrové řízení na veřejnou zakázku
s názvem - „Hořovice - mostní objekty L2, M4 a M6“. Zároveň pak jmenuje komisi
pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek v následujícím složení: členové –
Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr a Ing. Petr Karban, resp. náhradníci –
1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ing. David Grunt a 3. náhradník Karel Pelikán.
05.09.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s čerpáním investičního fondu a přesunem finančních
prostředků z provozních výdajů do investičních v souhrnné výši 260.718,- Kč, a to u 1.
základní školy v Hořovicích, kdy tyto finanční prostředky budou použity na nákup dvou
interaktivních panelů pro zvýšení kvality vzdělání na 1. stupni 1. základní školy
v Hořovicích.
05.09.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje znění Dohody o vytvoření společného školského obvodu
spádové oblasti mateřské školy s obcí Otmíče.
05.09.2018
Ing. Grunt
Rada se seznámila s povinnostmi samosprávy po dobu trvání povodňových stavů
vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. zákona o vodách a souhlasí s pořízením
povodňového plánu včetně pořízení hlásných zařízení na tocích v rámci obce
s rozšířenou působností a schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt
Digitální povodňový a lokální výstražný systém pro město a ORP Hořovice.
05.09.2018

Ing. Křížková
Rada souhlasí s užitím loga/znaku města Hořovice v souvislosti se zpracováním
sborníku příspěvků z konference NPÚ, která se konala v našem městě.
05.09.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o technické podpoře SW „Stavební
úřad“, podle kterého je upraven počet licencí k jednotlivým modulům a navýšena platba
za licence o 17.284 Kč bez DPH. Nově bude roční technická podpora SW „Stavební úřad“
stát 70.292 Kč bez DPH, tj. 85.053,32 Kč vč. 21% DPH.
05.09.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet
v termínech 14. 9. 2018 - 16. 9. 2018, 20. 9. 2018 – 23. 9. 2018 a 13. 10. 2018 - 14. 10.
2018, tedy v dobách 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.
05.09.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení, podle které společnost ČEZ Distribuce a.s. zajistí, za cenu 585.000 Kč, přeložku
elektro kabelů v ulicích Dlouhá, Cvočkařská a Žižkova. Cílem je zkvalitnit technickou
infrastrukturu v lokalitě Žižkov, tak aby následně mohly být provedeny úpravy povrchů
komunikací. Zajistit podpisy smluvních stran.
05.09.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu v ulici Palachova na parkovišti před bytovým domem čp. 729/15
na požadovanou registrační značku vozidla. Po schválení Policií České republiky,
Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
05.09.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postižené osoby v ulici Višňová na parkovišti před bytovým domem č.p. 1229/1.
Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat
zhotovení dopravního značení.
05.09.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem licenční smlouvy, podle které město Hořovice nakoupí,
za měsíční cenu 15.125 Kč vč. 21 % DPH, licence na provozování webové aplikace
REVISIO, umožňující online správu nemovitostí vlastněných městem. Rada zároveň

souhlasí s nabídkou, podle které stejná společnost zajistí, za jednorázovou cenu 36.300
Kč vč. 21 % DPH, implementaci dat v podobě základního nastavení organizační
struktury a prvotního zadatování jednotlivých modulů. Zajistit podpisy smluvních stran
a objednat implementaci dat.
05.09.2018
Ing. Šnajdr
Rada města na základě protokolu z jednacího řízení bez uveřejnění na stavební akci,
nazvanou „Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích –
vícepráce“ souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede
společnost Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice dodatečné stavební práce v celkové výši
1.339.214,15 Kč bez DPH, tj. 1.620.449,12 Kč vč. 21 % DPH, neobsažené ve smlouvě
o dílo pro akci ""Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích""
a zároveň pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo."
05.09.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zajistí společnost AQUATEST a.s., za cenu max.
132.616 Kč vč. 21 % DPH likvidaci azbestocementové krytiny objektu určeného
ke zbourání v areálu budoucího sběrného dvora odpadů, a to včetně všech nařízených
postupů. Objednat provedení prací.
05.09.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá panu
Mykolovi Stolyarenkovi část pozemku parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca
80 m2 za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá od 1. 9. 2018 na dobu
neurčitou. Nájemné činí 1.600,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
05.09.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6022630 se společností ČEZ Distribuce, a.
s., spočívající v umístění stavby kabelového vedení NN a přípojkové skříně
na pozemcích parc. č. 2063, 2072/2 a 2070/2 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah
věcného břemene činí cca 65 bm za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů.
Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
05.09.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které Národní památkový ústav, správa
zámku v Hořovicích pronajme městu prostory – 1 místnost v přízemí západního křídla
zámku o výměře 43,7 m2 pro konání voleb do zastupitelstva města Hořovice. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 4. 10. do 8. 10. 2018. Nájemné činí 1.000 Kč. Zajistit
podpisy smluvních stran.
05.09.2018
JUDr. Maříková

Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-126020790 na pozemku parcelní č. 333/1 v k. ú. Velká Víska se společností ČEZ Distribuce,
a. s., spočívající v umístění kabelového vedení NN v rozsahu dle GP za cenu 1.000,- Kč +
DPH dle platných předpisů. Zajistit podpisy smluvních stran.
05.09.2018
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Usnesení Okresního soudu
v Berouně č.j. 4 C 52/2010 ze dne 8. 8. 2018 a v souladu s ním schválit nabytí pozemků
parcelní č. 2330/5, 2331/19, 2331/32, 2331/57 a 2331/58 v k. ú. Hořovice o celkové
výměře 1182 m2 z vlastnictví pana O. Srpa do vlastnictví města Hořovice za kupní cenu
616.000,- Kč za účelem majetkoprávního vypořádání.
05.09.2018
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Usnesení Okresního soudu
v Berouně č. j. 4 C 52/2010 ze dne 8. 8. 2018 a v souladu s ním schválit nabytí
nemovitostí v k. ú. Hořovice z vlastnictví pana O. Srpa do vlastnictví města Hořovice, a to
stavby komunikace na pozemku parc. č. 2282/115 a na pozemku parc. č. 2282/251 v k.
ú. Hořovice včetně vyústění do ulice Větrné a včetně související zeleně, ideální 1/3
stavby komunikace na pozemcích parc. č. 2331/19, 2331/32, 2331/57, 2331/58,
2330/5, 2329/5, 2330/7, 2331/40, 2331/61, 2331/172, 2331/171, 2331/132,
2331/111 v k. ú. Hořovice a stavby veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2282/ 251 v
k. ú. Hořovice, včetně převodu práv stavebníka, za kupní cenu 3.553.764,- Kč, za účelem
majetkoprávního vypořádání.
05.09.2018
JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí rezignaci paní Bc. Aleny Beierové na pověření plnění úkolů
při řízení Městské policie Hořovice. Starosta města doporučuje zastupitelstvu města
pověřit plněním úkolů při řízení městské policie paní Bc. Světlu Dardovou.
05.09.2018
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení o budoucím bezúplatném
převodu pozemkové parcely 79/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 614 m2 z vlastnictví
Středočeského kraje do vlastnictví Města Hořovice za účelem výstavby chodníku, zřízení
jednoho přechodu pro chodce a jednoho místa pro přecházení.
05.09.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje smlouvu o dílo s architektem Ing. arch. Adamem
Wlazelem MgA., na vypracování studie dle přiložené nabídky za celkovou cenu 180.000,Kč včetně DPH s tím, že po podpisu smlouvy bude vyplacena záloha ve výši 50.000,- Kč
a následně po odevzdání Díla doplatek ve výši 130.000,- Kč.
05.09.2018
Mgr. Kebrlová

Rada souhlasí s výkonem opatrovnictví u klientky odboru sociálních věcí, zdravotnictví
školství, dle přílohy k zápisu, i když jmenovaná nemá trvalé bydliště na území Hořovic.
05.09.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci o prodloužení nájemních smluv
v sociálních bytech. Třem nájemcům nájemní smlouvu prodloužit na dobu určitou do 28.
2. 2019. Dále rada města schvaluje prodloužení nájemních smluv dvěma nájemcům
pouze do 30. 11. 2018. V případě podmínky pravidelného hrazení běžných plateb pak
nájemní smlouvy Městská správa bytového a nebytového fondu automaticky prodlouží
až do 28. 2. 2019. Pokud nebude tato podmínka dodržena, ukládá Rada města Hořovice
Městské správě bytového a nebytového fondu ve spolupráci s odborem vnitřních věcí
a právním zahájit úkony vedoucí k vyklizení bytu. Informovat nájemce a MSBNF.
05.09.2018
Mgr. Kebrlová
Rada nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech, dle
přílohy zápisu.
Informovat žadatele.
05.09.2018

Dr. Ing. Jiří Peřina

23. 08. 2018

Ověřovatelé: Jana Šrámková

Ondřej Vaculík

Zapsala: Lenka Kuniaková 22. 08. 2018

23.08.2018

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
05. 09. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, radní
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: Ondřej Vaculík, Karel Pelikán
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 21
Rady města Hořovice ze dne 05. 09. 2018

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
19. 09. 2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice přijetí překlenovacího
úvěru ve výši 15. mil. Kč, kterým bude kryt výpadek příjmu na dotacích.
19. 09. 2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 8
ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření
č. 7, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice
k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.
19. 09. 2018
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 zřizovatelem je město.
19. 09. 2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí konání předvolební akce včetně projekce letního
mobilního kina, spojené s rozdáváním tiskovin a neformálními rozhovory představitelů
Občanské demokratické strany s občany na Palackého náměstí v Hořovicích, a to dne
6. září 2018 od 15:00 do 23:00 hodin. Předmětný prostor je pro účely tohoto
shromáždění poskytován bezplatně, avšak pořadatel bude seznámen s konkrétními
podmínkami, jejichž dodržení bude závazné.
19. 09. 2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o žádosti o dotaci z oblasti podpory
„1.4. OPŽP 2014 – 2020“ na digitální povodňový plán a lokální výstražný systém
pro město Hořovice a ORP Hořovice, kdy zpracování projektu a podání žádosti, včetně
nezbytné administrace, provede společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.,
Praha 5 za cenu ve výši 96.800 Kč.
19. 09. 2018
Ing. Grunt
Rada ukládá odboru výstavby a životního prostředí vytipovat vhodné lokality na území
města, kde by mohly být vytvořeny nové vodní plochy a otevřeny původní vodoteče,
které jsou zatrubněné. Při návrhu zohlednit zejména majetkové vztahy a dotační
možnosti pro výstavbu.
19. 09. 2018

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Svazu tělesně postižených v ČR z.s.,
místní organizace Hořovice dne 2. 10. 2018 od 15:00 hodin.
19. 09. 2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postižené osoby v ulici Smetanova před domem č.p. 250. Po schválení Policií České
republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
19. 09. 2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů, podle které společnost
CENDIS, s. p. zdarma zapůjčí městu Hořovice po dvou kusech zařízení webové kamery
a podpisového tabletu vč. příslušenství za účelem pořízení digitalizované fotografie
žadatele o řidičské oprávnění v prostorách Městského úřadu Hořovice. Zajistit podpisy
smluvních stran.
19. 09. 2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, podle kterého bude společností
STRABAG a.s., provedena rekonstrukce komunikace v ulici Vilová z finančních důvodů
až na jaře roku 2019. Zajistit podpisy smluvních stran.
19. 09. 2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce tepelné energie vč. příloh č. 1 a 2, podle které
bude dodávat společnost Hořovická teplárenská, s.r.o. tepelnou energii, za cenu 2,051
Kč/kWh vč. 15 % DPH, do prostor budovy radnice č. p. 2. Zajistit podpisy smluvních
stran. 19. 09. 2018
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se třemi cenovými nabídkami, které se týkají stavby nového
veřejného osvětlení v ulici Dlážděná a části ulice Příbramská a jako nejlevnější vybrala
nabídku od firmy Elektromontáže – Vildmon, s.r.o., v částce 389.475 Kč bez DPH 21%, to
je 471.265,09 Kč s DPH 21%. Zajistit návrh smlouvy o dílo.
19. 09. 2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností
podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2018, č. S0252/SOC/2018/1 se Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5.
19. 09. 2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu

2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
humanitárního fondu ve výši 105.000,- Kč mezi Středočeským krajem a Domovem
Na Výsluní, Hořovice.
19. 09. 2018
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Hořovice
č. 2/ 2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
ve městě Hořovice. PRO: 5 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0
19. 09. 2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s paní
Michaelou Lůžkovou, spočívající v umístění stavby tlakové kanalizační přípojky
na služebných pozemcích parcelní č. 1251/9 a 1251/10 v k. ú. Hořovice pro napojení
rodinného domu č. p. 774/10, ul. Luční, Hořovice za cenu 8.590,- Kč + DPH dle platných
předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
19. 09. 2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o vyklizení pozemku parc. č. 684/1 o výměře 326 m2,
v k.ú. Hořovice, který je ve spoluvlastnictví soukromých osob. Zajistit podpisy a vyklizení
dle podmínek dohody.
19. 09. 2018
Mgr. Šumera
Rada města povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 6.A 1. ZŠ Hořovice, a to
zvýšení o jednoho žáka.
19. 09. 2018
Mgr. Vavřička
Rada města souhlasí se žádostí ředitele 2. ZŠ Hořovice o převedení 20 tis. Kč
z provozních prostředků školy na úhradu části platu nepedagogickým pracovníkům
školy z důvodu zvýšené náročnosti úklidu v důsledku akce půdní vestavba 2. ZŠ
Hořovice.
19. 09. 2018
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
Ověřovatelé:

05. 09. 2018

Ondřej Vaculík

Karel Pelikán 05. 09. 2018

Zapsala: Lenka Kuniaková 05.09.2018

Zápis č. 22
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19.09.2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
PhDr. Jiří Vlček, radní
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: Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková
ad 2)-4) 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.
Usnesení č. 22
Rady města Hořovice ze dne 19. 09. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada města Hořovice schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
03.10.2018

Bc. Hasman
Rada města schvaluje Prohlášení o partnerství s RENTEL a.s. dle přílohy, která je
nedílnou součástí usnesení k dotační výzvě č. 130 a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
03.10.2018
Bc. Hasman
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k rámcové smlouvě o prodeji zboží
a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 011025, dále s uzavřením Dílčí smlouvy
o poskytování služeb Vodafone OneNet - Hlasové služby a s uzavřením Dílčí smlouvy
o poskytování služby Vodafone Barevná čísla. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018
Bc. Trojan
Rada města schvaluje výjimku z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, a souhlasí, aby příspěvková organizace města
Hořovice Domov Na Výsluní Hořovice zajistila opravu hydrocentrály evakuačního
výtahu prostřednictvím odborné firmy Výtahy VP Praha, s.r.o. za cenu ve výši 330.000,Kč včetně DPH. Zároveň pak Rada města Hořovice souhlasí, aby tyto finanční prostředky
byly použity z investičního fondu této příspěvkové organizace.
03.10.2018
Bc. Trojan
Rada města souhlasí s uvolněním částky 30.000 Kč na akci Hořovický talent 2018.
03.10.2018
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede
společnost STRABAG a.s., za cenu sníženou o 125.726,31 Kč bez DPH, změny stavby
nazvané „Rekonstrukce komunikace v ulici K Nemocnici v Hořovicích“. Celková cena
stavebních prací se dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo sníží na 19.098.219,12 Kč bez DPH,
tj. 23.108.845,14 Kč vč. 21 % DPH. Rada se při rozhodování o dodatku č. 1 řídila §
222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018
Ing. Šnajdr
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Hořovice – mostní objekty L2, M4 a M6“ a pověřuje pana starostu podpisem
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Rada města zároveň schvaluje opakování této
veřejné zakázky.
03.10.2018
Ing. Šnajdr
Rada města bere na vědomí zprávu o diagnostickém průzkumu a statickém výpočtu
zatížitelnosti mostu ev. č. Hř-03 v ulici Svatý Jan a o nutnosti provést dopravní opatření
omezující průjezdnost po mostě. Rada se zároveň usnesla, že pro opravu mostu se bude
nadále postupovat v souladu s variantou B, nebo A2, tak jak je popsána v diagnostickém
průzkumu, v jeho závěrech.
03.10.2018

Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost
Elektromontáže – Vildmon, s.r.o., za celkovou cenu 389.475 Kč bez FPH, tj. 471.265,09
Kč vč. 21 % DPH rekonstrukci systému veřejného osvětlení v ulici Dlážděná a v části
ulice Příbramská. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s textem dodatku č. 11 k pojistné smlouvě, řešící pojištění budovy
tenisové klubovny ve sportovním areálu v Hořovicích. Celkové roční pojistné bude
podepsáním tohoto dodatku zvýšeno o 581,- Kč na celkových 282.541,- Kč. Zajistit
podpisy smluvních stran.
03.10.2018
JUDr. Maříková
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku
parcelní č. 635/5 o výměře 399 m2 v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České republiky Státní veterinární správy do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního
vypořádání.
03.10.2018
JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat
zařízení distribuční soustavy – části trafostanice pro Hořovice Pod hřbitovem
na pozemcích parcelní č. 831/22 a 831/23 o výměře 8 m2 (dle GP č. 900-151/2017
na pozemku parcelní č. 831/151) v k. ú. Velká Víska za jednorázovou náhradu ve výši
4.050,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018
JUDr. Maříková
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Hořovice schválit bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 110/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 22 m2 v ul. Nádražní v Hořovicích
z vlastnictví paní Jaroslavy Mikuškové do vlastnictví města Hořovice za účelem
majetkoprávního vypořádání. Objednat oddělovací geometrický plán.
03.10.2018
JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IE-12-6008910/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 1849 v k. ú.
Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 0,6m2/1bm za cenu 1.000,Kč + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018
JUDr. Maříková
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme
jednu místnost č. 305 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 640 v Hořovicích panu

Kamilovi Chocovi za účelem využívání jako učebnu autoškoly. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou ode dne 20.9.2018 do 31.12.2019. Nájemné činí 350,- Kč za každou
započatou hodinu. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018
JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o poskytování služeb ohledně zajištění provozu
a přístupu k systému zadávání veřejných zakázek E-ZAK. Oslovit objednatele.
03.10.2018
JUDr. Maříková
1) Rada města souhlasí se zněním dvou smluv o nájmu prostor, podle kterých město
Hořovice a příspěvková organizace MSBNF Hořovice pronajmou Hořovické teplárenské,
s.r.o., nebytové prostory - kotelny v budovách radnice a starého zámku v Hořovicích
za účelem zajištění dodávky tepla do uvedených budov. Smlouvy se uzavírají na dobu
neurčitou. Nájemné za období od 20.9.2018 do 30.6.2019 činí 1,- Kč, nájemné na další
období bude stanoveno dodatky ke smlouvám. Zajistit podpisy smluvních stran.
2) Rada města souhlasí se zněním smlouvy o podnájmu prostor, podle které příspěvková
organizace MSC Hořovice pronajme Hořovické teplárenské, s.r.o., nebytový prostor kotelnu v budově krytého plaveckého bazénu v Hořovicích za účelem zajištění dodávky
tepla do uvedené budovy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Nájemné za období
od 20.9.2018 do 30.6.2019 je stanoveno ve výši 1,- Kč, nájemné na další období bude
stanoveno dodatkem ke smlouvě. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018
JUDr. Maříková
Rada města souhlasí s umístěním sídla Sportovního centra mládeže moderního pětiboje
na adrese Ke Stadionu 1385/1 Hořovice.
03.10.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města souhlasí se změnou v pořadníku na přidělení bytu v DPS.
03.10.2018

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

20.09.2018

Ověřovatelé:
Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková

Zapsala:
Lenka Kuniaková 19.09.2018

20.09.2018

Zápis č. 23
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
03. 10. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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: PhDr. Jiří Vlček, Ondřej Vaculík
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 23
Rady města Hořovice ze dne 03. 10. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.

17.10.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje čerpání fondu investic MMŠ ve výši 50. 000 Kč
na pořízení zahradního domku, včetně jeho vybavení a čerpání rezervního fondu ve výši
30. 000 Kč na pořízení nábytku.
17.10.2018
Bc. Trojan
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí odměn komisím rady ve výši
6. 000 Kč na jednu komisi.
17.10.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností Chládek
& Tintěra a.s., Litoměřice, za účelem zateplení Společenského domu v Hořovicích, podle
kterého bude prodloužen termín dokončení stavby do 30. 11. 2018 z důvodu
opožděných dodávek poddodavatelů dodavateli stavby a dále bude pozastavena platba
za dodávku a montáž klempířských prvků do doby odstranění všech závad, nejpozději
do 30. 4. 2019. Pozastávka je navržena ve výši 720.000 Kč bez DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran. 17.10.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle které provádí společnost
Kaiser & spol. CZ, spol. s r.o. první etapu revitalizace lesoparku Dražovka. Dodatek č. 1
řeší posunutí termínu dokončení tří kusů altánů o jeden měsíc, tj. do 5. 11. 2018. Zajistit
podpisy smluvních stran. Zároveň rada souhlasí se změnou krytiny altánů ze slaměných
došků na dřevěné peření.
17.10.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem víceprací, podle kterých provede společnost AQUATEST a.s.
za navýšení ceny o 390.593 Kč bez DPH likvidaci ekologické zátěže při výstavbě
sběrného dvora v Hořovicích. Rada zároveň souhlasí, vzhledem právě k potřebě
zlikvidovat nejprve na staveništi objevené odpady, s posunutím termínu dokončení
stavby do 31. 5. 2019 s vědomím, že v zimních měsících bude pravděpodobně nutné
stavbu přerušit. Zajistit návrh dodatku smlouvy o dílo. Zdržel se: 1
17.10.2018
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
17.10.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6008933/VB 9 – ČEZ Distribuce, a.s.,
spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 374/1, 375/1,
348, 376/1, 376/12, 298/2 a 299 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného

břemene činí cca 145 bm + 3 pilíře za cenu 75.500,- Kč + DPH dle platných předpisů.
Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
17.10.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá panu
Josefu Dokulilovi část pozemku parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 30 m2
za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá od 1. 11. 2018 na dobu neurčitou.
Nájemné činí 600,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.10.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem prostor v objektu č.p. 2 – sálu, přísálí, šatny, jeviště
a vestibulu paní Blance Vášové ve dnech 11.1., 18.1., 25.1., 15.2., 22.2. a 8.3.2019
za účelem pořádání tanečních večerů pro mládež a dospělé. Nájemné bude činit celkem
12.000,- Kč. Současně rada souhlasí se zněním Smlouvy o spolupráci při zajištění
kulturní akce. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.10.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 2781/18/BVB se společností GridServices, s. r. o., ke stavbě „STL plynovody a přípojky
Hořovice, ul. Na Lukách, Větrná, Valdecká, Na Kopečku, Hvozdecká“ na budoucích
služebných pozemcích parcelní č. 906/2, 2313, 2307/1, 2282/114, 2282/251, 2315/1,
2307/4, 2307/2, 888/8 a 2331/32, 2331/19, 2331/57 v k. ú. Hořovice, za cenu 1.000,Kč + DPH v zákonné výši. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.10.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice nesouhlasí s posunem v pevném pořadníku pro přidělení bytu
pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat
žadatelku.
17.10.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu města
Hořovice na rok 2018, a to pro organizaci Linka bezpečí, z.s. ve výši 2.000,- Kč.
17.10.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města ukládá OSVZŠ, aby v souladu s §34 odstavec 4 š. z. poskytl MMŠ Hořovice
osobní údaje dětí narozených v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 ze školského obvodu.
17.10.2018
Ondřej Vaculík
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Brdské lesní škole ve spolupráci
se střediskem Skaut-Junák Hořovice za účelem slavnostního vyhodnocení kurzu v sále
radnice dne 17. 11. 2018 od 14.00 do 16.00 hodin.

17.10.2018
Ondřej Vaculík
Rada bere na vědomí oznámení o konání hudební produkce dne 13.10.2018 od 9:30
do 17:30 hod. parkoviště před domem č.p. 155, Hořovice, kde proběhne hudební
produkce několika kapel. Pořadatel zajistí úklid prostoru po skončení akce.
17.10.2018
Ondřej Vaculík
Rada souhlasí s garancí půjčky na nákup elektromobilu pro MSBNF.
17.10.2018
PhDr. Vlček
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice maturantům třídy 4. C, GVH
Hořovice na nacvičování choreografie maturitního plesu, a to v termínech : 17.10.
2018 od 15.00 -18.00 hodin, 28.10. 2018 od 10.00 do 15.00 hodin, a 4. 11. 2018 od 10.00
do 15.00 hodin.
17.10.2018
PhDr. Vlček
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi
městem Hořovice a MAS Karlštejnsko v rámci realizace projektu "Místní akční plán II.
ORP Hořovice".
17.10.2018

Dr.Ing. Jiří Peřina
starosta

05.10.2018

Ověřovatelé: PhDr. Jiří Vlček
05.10.2018

Ondřej Vaculík

Zapsala: Lenka Kuniaková 03.10.2018

Zápis č. 24
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17.10.2018
Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni: PhDr. Jiří Vlček, radní
Ondřej Vaculík, místostarosta
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: Karel Pelikán, Mgr. Zdeňka Ulčová
ad 2)-4) 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.

Usnesení č. 24
Rady města Hořovice ze dne 17. 10. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
14.11.2018
Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje termín konání veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva města

na středu 31. 10. 2018 od 16. 00 hodin v sále radnice.
14.11.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši
4.350,- Kč z charitativního projektu Ivany a Pavly Tykačových Women For Women, o.p.s.
ve prospěch příspěvkové organizace 1. základní škola Hořovice, a to na zajištění
obědové služby pro tamního nezletilého žáka.
14.11.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje bezplatné užití znaku města Hořovice na propagaci
kulturní akce k 100. výročí vzniku republiky a výročí úmrtí Josefa Slavíka s názvem
„Koncert učitelů ZUŠ“ pro Základní uměleckou školu Josefa Slavíka Hořovice.
14.11.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Hořovice – mostní objekty L2, M4 a M6 – II. vyhlášení“ a pověřuje
starostu podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
14.11.2018
Mgr. Vavřička
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši
20.898,- Kč z charitativního projektu Ivany a Pavly Tykačových Women For Women,
o.p.s. ve prospěch příspěvkové organizace 2. základní škola Hořovice, a to na zajištění
obědové služby pro tamní nezletilé žáky.
14.11.2018
Mgr. Šumera
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši
130.000,- Kč ve prospěch příspěvkové organizace 1. základní škola Hořovice od státního
podniku Řízení letového provozu, a to na zakoupení výukových pomůcek.
14.11.2018
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy v podobě finanční částky ve výši 198.000 Kč,
mezi společností Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r. o., (dárce) a městem Hořovice
(obdarovaný), za účelem dodávky a umístění dětského herního prvku na sídliště v ulici
Anýžova dle požadavku dárce a pro účel výstavby cesty pro pěší v lesoparku Dražovka
podrobně specifikované v příloze návrhu darovací smlouvy.
14.11.2018
Ing. Grunt
Rada navrhuje, aby při změně územního plánu města Hořovice byl pozemek p. č. 912/4
v k. ú. Velká Víska navržen k využití jako zastavitelná plocha s využitím pro plochy
bydlení, případně pro plochy občanské vybavenosti v rozsahu dle podmínek stavebního
zákona. Tento návrh zapracovat do darovací smlouvy. 14.11.2018

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice
k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 14.11. od 15.00
do 19.30 hod., 20.11., 26.11.,27.11. od 13.00 do 17.00 hod. a 28.11. od 13.00 do 19.00
hod.
14.11.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice MKC Hořovice dne 13.12.2018
od 17.00 do 21.00 hod. za účelem pořádání koncertu – Česká mše vánoční – J.J. Ryba.
14.11.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o firemním řešení vč. všech příloh, podle které bude
napříště provozovat pevné telefonní linky Městského úřadu v Hořovicích, za paušální
cenu 550 Kč bez DPH měsíčně za jednu telefonní linku, společnost T-Mobile Czech
Republic a.s. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.11.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede společnost
AQUATEST a.s. za navýšení ceny o 390.593 Kč bez DPH likvidaci ekologické zátěže
při výstavbě sběrného dvora v Hořovicích na celkových 5.789.512,53 Kč bez DPH,
tj. 7.005.310,16 Kč vč. 21% DPH. Vzhledem k potřebě zlikvidovat nejprve na staveništi
objevené odpady je součástí dodatku i prodloužení termínu potřebného k dokončení
stavby do 31. 5. 2019. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.11.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, podle kterého se posunuje termín
splnění dodávky vybavení sběrného dvora společností MEVA-TEC s.r.o. do 31. 5. 2019.
14.11.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 včetně přílohy ke smlouvě o dílo, podle kterého
bude umožněno, na rozdíl od původního textu smlouvy o dílo, uzavřené se společností
DEREZA s.r.o. za účelem výstavby učeben v půdním prostoru budovy č. p. 617, čerpání
záloh na vybrané technologické části, jejichž seznam je uveden v příloze
č. 1 k předmětnému dodatku. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.11.2018
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
14.11.2018
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parcelní
č. 1560 o výměře 119 m2 v k. ú. Hořovice z důvodu sjednocení majetku. Zveřejnit záměr

prodeje a objednat znalecký posudek. Informovat žadatele.
14.11.2018
JUDr. Maříková
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit nabytí
nemovitostí v k. ú. Velká Víska z vlastnictví Městské akciové společnosti Hořovice, a.s.,
do vlastnictví města Hořovice a to staveb komunikace, parkovacích ploch a chodníků
včetně související zeleně a stavby veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 72/1, 72/8,
73/1 a 75/1 v k. ú. Velká Víska, a to včetně převodu práv stavebníka. Kupní cena bude
stanovena dle znaleckého posudku a hrazena bude v rámci majetkoprávního vypořádání
jak zahrnutím již realizovaných souvisejících plateb, tak dále pouze tzv. zápočtem
z následně vyplácených dividend Městské akciové společnosti, a.s., které budou náležet
městu Hořovice jakožto jejímu minoritnímu vlastníkovi.
14.11.2018
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje pevný pořadník pro přidělení bytů pro dvojice v Domě s pečovatelskou
službou Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice
a žadatele.
14.11.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje zpracování dokumentu s názvem „Strategie prevence
kriminality města Hořovice na období 2019 - 2020“. Zpracování tohoto dokumentu
provede firma DamaSped s.r.o., IČ 06151779, a to za cenu ve výši 49.500,- Kč bez DPH.
14.11.2018

Dr. Ing. Jiří Peřina 18.10.2018
starosta

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová

Karel Pelikán

18.10.2018

Zápis č. 25
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
14. 11. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
MUDr. Vladimír Moucha, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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, Ondřej Vaculík
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 25
Rady města Hořovice ze dne 14. 11. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
28.11.2018
Bc. Hasman
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Hořovice a HZS
Středočeského kraje. Předmětem výpůjčky je elektrocentrála a příslušenství pro případ
Blackoutu. Tyto předměty budou uloženy na stanici HZS v Hořovicích a budou sloužit
pro potřeby Krizového štábu ORP Hořovice.
28.11.2018
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s přemístěním květináčů, umístěných na „cestě“ kolem nemovitosti
č. p. 891 na Víseckém náměstí, tak aby tyto bránili v průjezdu. Oznámit usnesení rady
žadateli.
28.11.2018
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s žádostí NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice s umístěním 2 ks
zpomalovacích retardérů na nově vybudované komunikaci v ulici K Nemocnici.
28.11.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem nového jízdního řádu, podle kterého bude provozovat
společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., s platností od 9. 12. 2018 linku
č. 210009 MHD Hořovice. Rada konstatuje, že nový jízdní řád MHD nebyl oproti
stávajícímu nijak změněn a nadále respektuje jízdní řád ČD. Oznámit usnesení rady
žadateli.
28.11.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 5 k rámcové smlouvě o poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet, kterým se aktualizuje
příloha č. 1 rámcové smlouvy, zaměstnanecký program. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.11.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-6008938/VB/1 – ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 286/3 a 249/1
v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 33 bm za cenu 16.500,Kč + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
28.11.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro Českou
telekomunikační infrastrukturu, a. s., spočívající v pokládce vedení elektronických
komunikací v ulici K Nemocnici na pozemcích parc. č. 66/1, 66/8 a 66/24 v k. ú. Velká

Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 148 bm za cenu 74.000,- Kč +
DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
28.11.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s tím, aby Domov Na Výsluní Hořovice uzavřel darovací smlouvu s paní
Renatou Kšírovou a paní Magdalénou Hánovou, na základě které Domov Na Výsluní
Hořovice přijme finanční dar ve výši 20 000,- Kč.
28.11.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých budou orgány města
Hořovice vykonávat za konkrétní obce ve správním obvodu Hořovic přenesenou
působnost na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 111 / 2009 Sb. vzpp. Smlouvy
se uzavírají na dobu určitou ode dne právní moci udělení souhlasu Krajského úřadu
Středočeského kraje do 31. 12. 2022, za cenu 100 Kč za úkon v registru ISÚI - RUIAN.
Smlouvy budou uzavřeny s obcemi Tlustice, Otmíče, Praskolesy, Hvozdec a Chlustina.
Zajistit podpisy smluvních stran, poslat smlouvy Krajskému úřadu Středočeského kraje
ke schválení a následně zveřejnit uzavřené smlouvy na úřední desce.
28.11.2018
JUDr. Maříková
Rada s ohledem na § 11a, odst. 1, zákona 301/2000 Sb., o matrikách, pověřila členy
zastupitelstva Mgr. Zdeňku Ulčovou a PhDr. Jiřího Vlčka výkonem funkce obřadníka,
před kterým snoubenci činí prohlášení o uzavření manželství. Ze zákona tuto funkci
současně vykonávají starosta a místostarostové. S ohledem na § 108 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), rada rovněž stanovila, že tito členové zastupitelstva mohou
užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak, tajemník
jej může užívat při státoobčanských obřadech. Zajistit předání jmenovacích dekretů
s podpisem starosty.
28.11.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro aktuální potřeby
financování nezbytných výdajů v roce 2019 o tzv. kontokorentní úvěr k běžnému účtu,
a to ve výši 5 mil. Kč, a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválení uzavření
smlouvy o takovémto kontokorentním úvěru.
28.11.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2019,
a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání
a následnému schválení.
28.11.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere v souladu s doporučením ke schválení rozpočtu města
Hořovice na rok 2019 na vědomí navrhované výše finančních prostředků poskytovaných
z rozpočtu města Hořovice na rok 2019 pro zřízené příspěvkové organizace.

28.11.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Plán inventur města Hořovice na rok 2018 a ukládá
v souladu s tímto plánem provést inventarizaci majetku a závazků města ke dni
31. 12. 2018.
28.11.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s použitím znaku města Hořovice v rámci webové
prezentace reference zakázek realizovaných společností ACCON human resources
management, s.r.o. pro město Hořovice.
28.11.2018
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2018
28.11.2018
Ing. Křížková
Rada zřizuje komise, jakožto své iniciativní a poradní orgány a jmenuje jejich předsedy
a členy:
KOMISE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
předseda: Daniel Paťava, Dis.,
členové: Aleš Rýdl, Josef Hasman, Jiří Auterský, Bc. Milan Vrba
KOMISE STAVEBNÍ
předseda: Karel Pelikán,
členové: Alois Macek, Vladimír Stolz , Ing. David Grunt , Jan Voříšek
KOMISE DOPRAVNÍ
předseda: Ján Rogos,
členové: Ladislav Ludvík, Červený Karel , Ing. Konrád Jiří, Bohumil Taraba
KOMISE SOCIÁLNÍ
předseda: Jarmila Gruntová,
členové: Jan Křížek, Věra Veverková , Jana Šrámková , Bc. Světla Dardová
KOMISE ŠKOLSKÁ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
předseda: Miroslav Veverka,
členové: Jaromíra Šteffková, Doc. MgA. Veverka Zdeněk, Jan Zýka, Mgr. Zdeňka Ulčová
Zajistit předání jmenovacích listin a zavést členy do systému odměňování.
28.11.2018
Ing. Křížková
Rada zřídila KOMISI PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ jako svůj iniciativní a poradní orgán
a jmenuje ji v tomto složení: předseda MVDr. Urban Miloš, Hasman Josef, Ing. arch.
Kreisinger Kryštof, Ing. Liprt Václav, Vaculík Ondřej, Mgr. Vavřička Jiří, Ing. Hasmanová
Martina, Pelikán Karel, Ing. David Grunt, Mgr. Kebrlová Olga, Šrámková Jana, Paťava
Daniel Dis., Mgr. Plecitá Helena., Jaromír Košťálek a Ing. František Mraček Zajistit
předání jmenovacích listin a zavést členy do systému odměňování.
28.11.2018

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem radničního sálu pro GVH z důvodu nácviku
předtančení maturitního plesu v termínech 15.11.2018 10:00 - 17:00 hod., 16.11.2018
19:00-20:00 hod., 21.11.2018 18:00-19:00 hod. a 30.11.2018 19:00-20:00 hod.
28.11.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Hořovice na sociální oblast
s organizací Linka bezpečí, z. s. ve výši 2.000,- Kč na rok 2018.
28.11.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením dvou místností v holobytech jednomu
žadateli a uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, a to na 6 měsíců s možností
automatického prodlužování v případě pravidelného hrazení nákladů na bydlení.
Informovat žadatele a MSBNF.
28.11.18
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu č. 15 (o vel. 44 m2) žadatelce dle
přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 28. 02. 2019.
Informovat žadatelku a MSBNF.
28.11.2018
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením sociálního bytu č. 2 o vel. 51,8 m2, žadatelce dle přílohy
zápisu. Městská správa bytového a nebytového fondu připraví byt k nastěhování a poté
vyzve žadatelku k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
do 28. 02. 2019. Informovat žadatelku a MSBNF.
28.11.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí zakoupení univerzálního stroje ALBA RE 22 kuchyňský robot pro potřeby kuchyně Domova pro seniory Na Výsluní Hořovice
v celkové ceně Kč 184 550,-.
28.11.2018
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přerušením provozu v Městské mateřské škole Hořovice v období
vánočních prázdnin ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018, kdy zaměstnanci budou čerpat
řádnou dovolenou.
28.11.2018

Zapsala: Lenka Kuniaková 14. 11. 2018

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

Ověřovatelé:

15. 11. 2018

Jana Šrámková Ondřej Vaculík 15.11.2018

Zápis č. 26
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
28. 11. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
MUDr. Vladimír Moucha, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Miroslav Veverka, zastupitel

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, Ondřej Vaculík

ad 2)-4) 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.

Usnesení č. 26
Rady města Hořovice ze dne 28. 11. 2018
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
12.12.2018
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s pokácením pěti stromů, které se nacházejí podél přístupové cesty
k fotbalovému stadionu - pod schodištěm, ve směru od ulice Na Hořičkách, uvnitř
sportovního areálu na pozemku 122/1 v k. ú. Hořovice.
12.12.2018
Bc. Redrová
Rada souhlasí s vyplacením mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací
města Hořovice ve výši jednoho měsíčního platu z rozpočtu PO.
12.12.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený „Program pro poskytování dotací
z rozpočtu města Hořovice v roce 2019“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní
smlouvy pro poskytování dotací, a s doporučením ke schválení jej předkládá
k projednání Zastupitelstvu města Hořovice.
12.12.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 01. 01. 2019, a to na dobu
12 měsíců pro pět zaměstnanců, kteří by byli zařazeni pro výkon práce u příspěvkové
organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice na úklidové práce.
V případě získání příspěvku pak rada zmocňuje ředitele této příspěvkové organizace
k řízení, organizování a kontrolování práce těchto zaměstnanců.
12.12.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě č 2230-26/2009-DO
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Hořovice formou
městské hromadné autobusové dopravy se společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
ve věci stanovení financování dopravní obslužnosti po dobu platnosti této smlouvy,
která se tímto dodatkem prodlužuje do 31. 12. 2019. Zajistit podpisy obou smluvních
stran.
12.12.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 ke schválenému rozpočtu
města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 8, a s doporučením jej
schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst.
2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení v platném znění.
12.12.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným využitím vestibulu v budově městského

úřadu č. p. 640 dne 2. 12. 2018 od 8 do 16 hodin a také s bezplatným užitím prostoru
před kostelem na Palackého náměstí v Hořovicích dne 5. 12. 2018 od 16.30 do 18.30
hodin, a to pro Sdružení osobního rozvoje Sedmikráska z.s. za účelem pořádání
tzv. „Vánočních tvořivých dílniček“ a „Mikulášského čtení“. 12.12.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí zřízení „Škodní a likvidační komise“ jakožto
poradního orgánu tajemníka Městského úřadu Hořovice, kdy jmenování předsedy
a členů této komise včetně organizace její činnosti je výhradně v jeho pravomoci.
12.12.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje prominutí poplatků z vybraného vstupného na maturitní
plesy středních škol se sídlem na území města Hořovice pořádaných v roce 2019.
12.12.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit podání žádosti
o poskytnutí dotace v rámci Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce
2019 z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, číslo výzvy
1/2019/117D8220, kdy poskytovatelem této dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky, a to na realizaci akce rekonstrukce ulice Vilová.
12.12.2018
Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu
12. 12. 2018 od 17.00 hodin.
12.12.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti SONS-ČR oblastní pobočka
Hořovice za účelem konání pravidelných schůzí v roce 2019, které se budou konat vždy
první úterý v měsíci od 14:00 – 16:00 hodin.
12.12.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice oktávě GVH Hořovice za účelem
nácviku choreografie na maturitní ples dne 05. 12. 2018 od 17:00 do 19:00 hod.,
11. 12. 2018 od 18.00 do 19.00 hod. a 17. 12. 2018 od 17.00 do 18.00 hod. Sdělit
domovníkovi.
12.12.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice 4. C Gymnázia Václava Hraběte
Hořovice dne 30. 11. 2018 od 14:00 do 17:00 hod. a 4. 12. 2018 od 15:00 do 17:30 hod.
za účelem nacvičování choreografie na maturitní ples. 12.12.2018
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s žádostí týkající se nároku na odškodnění za úraz, který se stal

na místní komunikaci ulice 1. máje, a rozhodla nepřiznat odškodnění za tento úraz,
neboť nebyl zaviněn stavebním stavem komunikace, ale vznikl vlivem silničního
provozu. Sdělit stanovisko rady žadatelce.
12.12.2018
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje
termín dokončení stavební akce, nazvané 1. etapa revitalizace lesoparku Dražovka,
do jarních měsíců příštího roku, konkrétně do 30. 4. 2019.
12.12.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede společnost
DEREZA, spol. s r. o., za celkovou 1. 886. 152,01 Kč bez DPH, tj. 2. 282. 243,93 Kč vč.
21 % DPH, dodatečné práce (vícepráce) na stavební akci nazvané "Vestavba do půdy
2. základní školy Hořovice". Konkrétní rozpis víceprací je přílohou dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo. Zajistit podpisy smluvních stran. "12.12.2018
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
12.12.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IZ-12-6001235 – ČEZ Distribuce, a. s., spočívající
v umístění zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 249/1 v k. ú. Hořovice.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 1 bm za cenu 1.000,- Kč + DPH dle
platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran. 12.12.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s novým zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s paní
Michaelou Lůžkovou, spočívající v umístění stavby tlakové kanalizační přípojky
na služebných pozemcích parcelní č. 1251/9 a 1251/10 v k. ú. Hořovice pro napojení
rodinného domu č. p. 774/10, ul. Luční, Hořovice na kanalizační řad. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
12.12.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv v sociálních bytech
u dvou nájemců, a to na dobu určitou do 28. 2. 2019. Informovat nájemce a MSBNF.
12.12.2018
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením malometrážního bytu o celkové rozloze
47 m2 klientce odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství a uzavřením nájemní
smlouvy na dobu určitou, a to na 6 měsíců s možností automatického prodlužování
v případě pravidelného hrazení nákladů na bydlení. Informovat žadatele a MSBNF.
12.12.2018

Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením uvolněného menšího malometrážního bytu
rodině s nezaopatřeným dítětem klientky odboru sociálních věcí, zdravotnictví
a školství, která se opakovaně nachází v těžké bytové situaci. S klientkou uzavřít nájemní
smlouvu na dobu určitou, a to na 6 měsíců s možností automatického prodlužování
v případě pravidelného hrazení nákladů na bydlení. Informovat žadatele a MSBNF
12.12.2018
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu č. 15, o vel. 44 m2, žadatelce dle
přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to
do 28. 02. 2019. Informovat žadatelku a MSBNF.
12.12.2018
Mgr. Vavřička
Rada bere na vědomí oznámení ředitele 2. ZŠ Hořovice o volném dnu pro žáky v termínu
21. 12. 2018. 12.12.2018
PhDr. Boubínová
Rada souhlasí, aby Domov Na Výsluní Hořovice uzavřel darovací smlouvu s paní Renatou
Lizcovou na finanční dar ve výši 10. 000,- Kč. Rada dále souhlasí s přijetím drobných
finančních darů od fyzických i právnických osob v rámci projektu "Ježíškova vnoučata",
kdy tyto osoby podporují klienty vybraných zařízení poskytujících sociální služby."
12.12.2018
Veverka
Rada ukládá předsedovi komise školské, kulturní a sportovní ve spolupráci s MKC
Hořovice uspořádat akci Hořovický talent 2018.
12.12.2018
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

28.11.2018

Ověřovatelé: Jana Šrámková
Zapsala: Lenka Kuniaková

Ondřej Vaculík
28.11.2018

28.11.2018

Zápis č. 27
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
12. 12. 2018
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
MUDr. Vladimír Moucha, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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: PhDr. Jiří Vlček, Jana Šrámková
ad 2)-4)
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.

Usnesení č. 27
"Rady města Hořovice ze dne 12. 12. 2018

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
09.01.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10 ke schválenému rozpočtu
města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 9, a to v plném rozsahu
s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na následujícím jednání Zastupitelstva města Hořovice.
09.01.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s Dodatkem ke Smlouvě o spolupráci v oblasti životního
pojištění uzavřené mezi městem Hořovice a Českou pojišťovnou a.s., který se týká pouze
úpravy smluvních ustanovení v oblasti GDPR.
09.01.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice nesouhlasí s použitím znaku města Hořovice společností Kompakt
spol. s r.o. v rámci vydání reklamního a informačního plakátu města Hořovice, a to
včetně umístění těchto plakátů v objektech ve správě města Hořovice.
09.01.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice výboru ZO Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání poradenské činnosti v roce
2019 pro sluchově postižené občany. Poradna se uskutečňuje vždy od 10:00 – 13:00
hod. první a třetí úterý v měsíci. Rozpis poradenských dnů je následující:
leden: 8. a 22.
červenec: 2.a 16.
únor: 5. a 19.
srpen: 6. a 20.
březen: 5 a 19.
září: 3.a 17.
duben: 2. a 16
říjen: 1. a 15.
květen: 7. a 21.
listopad: 5. a 19.
červen: 4. a 18.
prosinec: 3. a 17.
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro konání členské schůze dne
17.9.2019 od 13:00 do 17:00 hod.
09.01.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice
k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínu: 19.12.2018 od 14.00
do 19.00 hod.
09.01.2019
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přesunem nevyčerpaných investičních prostředků na nákup techniky

pro MSBNF v roce 2018 ve výši 400 000 Kč do roku 2019 na nákup elektromobilu.
09.01.2019
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s předkládací zprávou, týkající se kácení 3 ks dřevin na zahradě
Společenského domu v Hořovicích. Po posouzení jednotlivých nabídek rada zvolila
nabídku společnosti GEMI GROUP, s.r.o. - za nabídkovou cenu 38 401,- Kč vč. 21 % DPH.
Rada se seznámila s předkládací zprávou, týkající se prořezu 16 ks dřevin na zahradě
Společenského domu v Hořovicích. Po posouzení jednotlivých nabídek rada zvolila
nabídku společnosti GEMI GROUP, s.r.o. - za nabídkovou cenu 120 768,- Kč vč. 21 %
DPH.
09.01.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu v ulici 9. května před domem č. p. 174. Po schválení Policií České
republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
09.01.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s Dodatkem č. l ke stávající Smlouvě o dílo – servisní smlouvě č. 3658 – 09,
uzavřené dne 6. 1. 2010, týkající se provádění servisních prohlídek a kontrol výtahu
v budově MěÚ č.p. 640. Dodatek je nutný uzavřít z důvodu navýšení ceny za prováděné
prohlídky a kontroly výtahu, neboť došlo ke změně normy ČSN 27 4002 čl. 4.3.17, kdy je
nutné provádět kontroly každých 14 dní. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 12 k pojistné smlouvě č. 7720500921, podle kterého,
za cenu 702 Kč ročně pojistí Kooperativa Pojišťovna a, s, cyklostezku Hořovice – Osek.
Dosavadní pojistné smlouvě uzavřené na dobu pěti let, tj. po dobu udržitelnosti projektu
financovaného z peněz EU, skončila účinnost. Celkové roční pojistné za pojištění majetku
města dosáhne 283.243,00 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
09.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu části pozemku parcelní č. 1229/1
v k. ú. Hořovice z důvodu jeho dalšího nevyužívání nájemcem. Zajistit podpisy smluvních
stran.
09.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá paní
Kateřině Červenkové část pozemku parc. č. 1229/2 v k. ú. Hořovice o výměře cca 150 m2

za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá od 1.1.2019 na dobu neurčitou.
Nájemné činí 3.000,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke sňatečným obřadům, podle které
Národní památkový ústav, správa zámku Hořovice pronajme v r. 2019 městu prostory
v objektu zámku (zámecká kaple a tři místnosti v patře severozápadního křídla zámku)
ke konání sňatečných obřadů. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme Svazu
tělesně postižených MO Hořovice prostory v objektu č. p. 640 – 3 místnosti v 1.NP
pro kanceláře a 2 místnosti v 1. a 3. NP pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2019 do doby získání jiných prostor nebo do doby
zahájení rekonstrukce objektu č. p. 640, nejpozději do 31.12.2019. Nájemné činí 12.000,Kč za sjednané období. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které Národní institut pro další
vzdělávání MŠMT půjčuje městu Hořovice nemovitosti v areálu mateřské školy
ve Větrné ul. k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací Městská mateřská škola
Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou ode dne 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb
s Advokátní kanceláří Navrátil Menčík s.r.o., kterým se mění sazba smluvní odměny
na 1.750,- Kč za každou započatou hodinu poskytování právní služby s účinností
od 1.1.2019.
Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu skládky odpadů z důvodu
připravovaného rozšíření skládky, spočívajícího ve vybudování etapy č. IV. skládky
na pozemcích města parcelní č. 2387/4, 2387/6, 2387/7, 2387/9, 2387/10, 2387/13,
2387/15, 2388/1, 2388/3, 2388/5, 2388/7, 2388/9, 2388/11, 2388/12, 2389, 2390/2,
id. ? 2386/1, id. ? 2386/2, 2387/3, 2387/5, 2387/11, 2387/12 a 2387/14 v k. ú.
Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město Hořovice půjčuje
Národnímu památkovému ústavu Praha movité kulturní památky, sochy P. Marie a sv.
Floriána, k dočasnému bezúplatnému užívání za účelem prezentace na výstavě českého

baroka v lapidáriu státního zámku Mnichovo Hradiště. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 7. 12. 2021. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které příspěvková organizace
Muzeum Českého krasu půjčuje městu Hořovice movitou věc: Litinový zvon
k dočasnému bezúplatnému užívání výhradně pro účely výstavní v prostorách Muzea
Hořovicka – Starý zámek, Vrbnovská č. p. 27, Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 30. 11. 2020. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město Hořovice půjčuje
příspěvkové organizaci Muzeum Českého krasu movitou věc: Měděná kniha se jmény
padlých za I. světové války k dočasnému bezúplatnému užívání výhradně pro účely
výstavní v prostorách Muzea Hořovicka – Starý zámek, Vrbnovská č. p. 27, Hořovice.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 10. 2023. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
JUDr. Maříková
1) Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor, podle které
se k 31.12.2018 ukončuje nájemní vztah mezi městem Hořovice a příspěvkovou
organizací Městské sportovní centrum Hořovice, týkající se pronájmu nebytových
prostor v objektu sportovní haly č. p. 1385 v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních
stran.
2) Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město Hořovice půjčuje
příspěvkové organizaci Městské sportovní centrum Hořovice nebytové prostory
v objektu sportovní haly č. p. 1385 v Hořovicích včetně movitého majetku tvořícího
vnitřní vybavení těchto prostor za účelem provozování sportovní činnosti. Zajistit
podpisy smluvních stran.
09.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zemědělském pachtu, podle které město propachtuje
Zemědělskému družstvu Mořina pozemky v k. ú. Hořovice a v k. ú. Velká Víska o celkové
výměře 72712 m2 za účelem jejich užívání a požívání, za roční pachtovné ve výši
21.820,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
Jana Šrámková
ověřovatelé
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