Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
6. 1. 2010
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni: MVDr. Miloš Urban, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Ing. Jiří Auterský.
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 6. 1. 2009

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada se zabývala žádostí paní Jitky Hoškové o směnu bytu v čp. 585 a pověřuje pana místostarostu
Ing. Jiřího Auterského projednáním této směny.
20.1.2010
Ing. Pelán
Připravit ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním nájemní smlouvu s panem Opatrným na
údržbu luk v Dražovce (okolí Mohykán), jejichž majitelem je město Hořovice a tímto smluvním
vztahem údržbu zajišťovat.

15.1.2010
Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s proplacením částky 8.568 Kč společenství vlastníků jednotek Palachova 756-7,
tj. nákladů, které společenství vznikly v důsledku nutné přeložky sítě venkovního osvětlení při
zateplování bytového domu čp. 756-757 z důvodu soukromého vlastnictví objektu. Informovat
žadatele.
15.1.2010
Ing. Pelán
Rada se seznámila se zamítavým stanoviskem komise životního prostředí ke kácení stromů
u Společenského domu (viz příloha originálu zápisu) a souhlasí se závěrem komise. Informovat
žadatele.
15.1.2010
Ing. Šnajdr
Předložit aktuální seznam projektů připravených k realizaci.
15.1.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem prací, podle kterého provede společnost SKANSKA CZ v plaveckém bazénu
za cenu celkem 368.894 Kč bez DPH opravu vnitřních prostor v šatnách, sprchách a chodbách
a dále zajistí opravy hromosvodů na repasované části střechy. Objednat provedení prací včetně
pořízení mobiliáře za cenu do 67.000 Kč bez DPH podle nabídky v příloze originálu zápisu.
15.1.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením kanalizačních přípojek k budoucí kanalizaci v ulicích Rpetská
a Cihlářská, jejíž výstavba je plánována na rok 2010, za podmínky, že žadatelé výstavbu svých
přípojek k prozatím nezastavěným pozemkům sami zcela zafinancují. Informovat žadatele.
15.1.2010
Ing. Šnajdr
Zadat zhotovení projektové dokumentace na vybudování parkoviště v proluce v Pražské ulici.
15.1.2010
JUDr. Maříková
Připravit novou nájemní smlouvu pro rok 2010 město pronajme u pí. E. Sychrovské tři kotce pro
odchycené zatoulané psy a současně připravit obdobnou smlouvu podle nabídky Veroniky Novotné
v příloze originálu zápisu.
15.1.2010
JUDr. Maříková
Rada respektuje výsledky obchodní soutěže pořádané na základě zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, a souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky firmy Swietelsky stavební, s. r. o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Plzeň, na akci ""Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích"".
Cena díla dosáhne maximálně částky 7.199.214,09 Kč včetně DPH. Pokud nedojde v zákonné lhůtě
k podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rada zároveň schvaluje znění
smlouvy o dílo s firmou Swietelsky stavební, s. r. o., a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy.

Úkol trvá, termín prodloužen.
29.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost Jarůšek & Láznička Zeměměřiči
geodetické zaměření radnice za cenu 370.000 Kč bez DPH podle nabídky v příloze originálu zápisu.
Ve spolupráci s technickým odborem připravit návrh smlouvy.
29.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje projektová kancelář SEAP Rokycany, s. r. o., za cenu
146.626 Kč vč. DPH energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy Základní školy
Svatopluka Čecha a projektovou dokumentaci pro zateplení budovy. Ve spolupráci s technickým
odborem připravit návrh smlouvy.
29.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem servisní smlouvy, podle které bude společnost Výtahy VOTO Plzeň, s. r. o.,
provádět servis a údržbu nového výtahu po dobu trvání záruční lhůty v budově městského úřadu
čp. 640. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
29.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem další místnosti ve 3. nadzemním podlaží budovy městského úřadu čp.
640 Národnímu institutu dětí a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v prostorách
dříve využívaných pedagogicko-psychologickou poradnou a zároveň souhlasí s umístěním tabulky
s názvem organizace u zadního vchodu do objektu za podmínky, že rozměry tabulky nepřesáhnou
20 x 30 cm. Připravit návrh nové smlouvy.
15.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy s panem Ing. Václavem Urešem na výkon technického
dozoru investora pro akci nazvanou ""Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích"" za odměnu ve výši
100.000 Kč bez DPH, která je uznatelným nákladem pro přidělení dotace. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
29.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město Hořovice pronajímá společnosti
AGRONA Rpety, s. r. o., pozemky uvedené v příloze nájemní smlouvy. Smlouva se uzavírá od 1. 1.
2010 na dobu neurčitou. Nájemné činí 11.105 Kč / rok. Zveřejnit záměr pronájmu a následně
zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
29.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemních smluv:
1) pí M. Hánové prostory v objektu č.p. 808 pro prodejnu potravin se sklady od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2010 za 22.428 Kč ročně
2) firmě PROBO BUS, a. s. prostory v objektu č.p. 808 pro kancelář od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 za

8.769 Kč ročně
3) pí J. Pyškové prostory v domě č.p. 734 pro prodejnu obuvi, textilu, oděvů a galanterie od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010 za 63.780 Kč ročně
4) Modré pyramidě stavební spořitelně, a. s., prostory v objektu č.p. 640 pro kancelář od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010 za 19.668 Kč ročně
5) ZO ČSOP Hořovice prostory v objektu č.p. 640 pro klubovnu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 za
symbolické nájemné 1.000 Kč ročně
6) M. KOČÁRKOVI - KOEKO - objekt restaurace na koupališti pro provozování restaurace od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010 za 34.016 Kč
7) M. KOČÁRKOVI - KOEKO - část pozemkové parcely 2112 / 1 v k. ú. Hořovice pro venkovní
provozování restaurace na koupališti, přístup a zásobování restaurace od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2010 za symbolické nájemné 2.725 Kč. Zveřejnit záměr pronájmu a zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá.
15.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které společnost GORDIC, s. r. o., dodá
a naimplementuje do stávající informačního systému města subsystémy GINIS ekonomika, vybrané
registry (např. majetek, registr obyvatel apod.) a zajistí integraci spisové služby na informační
systém datových stránek za cenu 749.272,- Kč vč. DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
15.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje nebytové prostory ve 2. podlaží objektu
čp. 640 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích. Nájem se sjednává ode dne 1. 1. 2010 na
dobu neurčitou. Nájemné činí 113.260 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín
prodloužen.
29.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene stavby
protipovodňového opatření v Červeném potoce s Ing. Václavem Heřboltem, pí Sloupovou, se
společnostmi K + R Projekt, s. r. o., Zetun, a. s., a SWPF Alpha Plus, s. r. o. Zajistit podpisy smluvních
stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
29.1.2010
pí Hrachová
Rada souhlasí s přidělením malometrážního bytu na dobu určitou v ulici 1. Máje čp. 699 podle
žádosti v příloze originálu zápisu.
15.1.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí se zvýšením příspěvku pro 1. základní školu na rekonstrukci šaten o 80 tisíc Kč.
15.1.2010
pí Šumerová
Rada vyslechla informaci o odstoupení hlavního sponzora FK Hořovicko a zároveň projednala

žádosti FK Hořovicko o poskytnutí zálohy na činnost klubu. Rada souhlasí s uvolněním částky
300 tisíc Kč. Rada zároveň žádá o předložení návrhu financování činnosti klubu v roce
2010. Výsledek hlasování: 4 pro, 1 proti a 1 se zdržel.
15.1.2010

Jana Šrámková, Ing. Jiří Auterský

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 2
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
20. 1. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
JUDr. Dana Heřboltová, radní
MVDr. Miloš Urban, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová a Miloš Koželuh
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. 2
Rady města Hořovice ze dne 20. 1. 2010

Ing. Pelán
Dojednat s ředitelkou 1. základní školy vhodné umístění vjezdu v oplocení areálu a podat
informaci.
29.1.2010
Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s přechodem nájmu bytu v ulici 1. Máje 699. Podat informaci o možných

postupech a termínu nejdřívějšího prodeje bytu.
29.1.2010
Ing. Šnajdr
Prověřit výši cenové nabídky firmy TROAX CZ, s. r. o., na dodávku drátěných šaten pro 1. základní
školu.
29.1.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede pan Otto David, za cenu 90.000 Kč vč. DPH zaměření
stávajícího stavu budovy Mateřské školy, Jiráskova 602, potřebné pro následný projekt zateplení
objektu. Zajistit objednání prací.
22.1.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na
dvouletý projekt "Implementace projektového řízení". Celkové náklady projektu jsou 944.000 Kč,
spoluúčast města je 141.600 Kč.
29.1.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením prací ve výši 46.550 Kč, za provedení nového připojení elektro pro
ubytovnu, saunu a letní koupaliště v areálu městských lázní společností SKANSKA. Zajistit převzetí
a vyúčtování prací.
29.1.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením restaurátorských prací v objektu budoucího novinového stánku podle
nabídky ak. mal. Karine Artouni za cenu 294.348 Kč vč. 9% DPH. Restaurátorské práce proběhnou
v průběhu rekonstrukce sociálních zařízení na Palackého náměstí. Zajistit uzavření dodavatelské
smlouvy ve spolupráci s právním odborem v období rekonstrukce.
18.6.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s využitím nabídky, podle které provede pan Otto David za cenu 63.091 Kč bez DPH
autorský dozor na akci "Modernizace budovy 2. ZŠ a GVH", týkající se části výměna výplní otvorů.
Zajistit objednání prací.
29.1.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého se za cenu 49.980 Kč vč.
DPH prodlužuje pro ELPRING Praha, a. s., činnost TDI (stavebního dozoru) při rekonstrukci krytého
plaveckého bazénu o jeden měsíc, tj. do konce ledna 2010. Po odborné kontrole zajistit podpisy

smluvních stran.
29.1.2010
Ing. Šnajdr
Zabudovat závoru na přístupovou cestu do lokality "Bažantnice" z důvodu zamezení vjezdu
automobilů.
9.4.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana M. Rýdla souhlasí s prodejem pozemkové parcely 223 o výměře
114 m2 v k. ú. Hořovice za účelem zřízení zahrádky. Informovat žadatele o rozhodnutí rady,
zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
29.1.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní D. Bělohlávkové souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační přípojku přes pozemkové
parcely 1966 / 8 a 2003 v k.ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou
úhradu 600 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
12.2.2010
JUDr. Maříková
Rada revokovala své usnesení z 6. 1. 2010 a souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které si
město Hořovice pronajme v psím útulku pí E. Sychrovské v Buštěhradě dva kotce pro zatoulané psy
za nájemné ve výši 51.100 Kč včetně základní sazby DPH. Případnou nárazovou potřebu odchytu
bude město řešit spoluprací s pí Veronikou Novotnou. Zajistit podpisy smluvních stran.
12.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 17/2009, kterým se prodlužuje platnost
smlouvy uzavřené s firmou AJM, s. r. o., do 31. 1. 2011. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
12.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede autorizovaný dopravní inženýr, pan Luděk Novotný,
zpracování projektové dokumentace (studie, jednostupňový projekt, inženýring) na akci
"Rekonstrukce parkoviště v proluce Pražské ulice" za cenu 99.000 Kč bez DPH. Zajistit ve spolupráci
s technickým odborem zpracování smlouvy o dílo.
29.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodloužením nájemního vztahu společnosti Školní jídelna Hořovice, s. r. o., do

30. 6. 2020. Připravit znění smlouvy.
29.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem další místnosti ve 3. nadzemním podlaží budovy městského úřadu čp.
640 Národnímu institutu dětí a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v prostorách
dříve využívaných pedagogicko-psychologickou poradnou a zároveň souhlasí s umístěním tabulky
s názvem organizace u zadního vchodu do objektu za podmínky, že rozměry tabulky nepřesáhnou
20 x 30 cm. Připravit návrh nové smlouvy. Úkol trvá, termín prodloužen
29.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem dvou místností ve 3. nadzemním podlaží budovy městského úřadu čp.
640 základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Hořovice. Zveřejnit a následně připravit
návrh smlouvy.
12.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě s firmou Swietelsky stavební, s. r. o., na akci
"Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích", ve kterém je zohledněna změna sazby DPH z 19% na 20%.
Celková částka za stavbu kanalizací bude 7 259 711,69 Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
12.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Lukáši Turkovi
pozemky 2249 / 43 a 2249 / 44 v k.ú. Hořovice o celkové výměře 2,3358 ha. Smlouva se uzavírá
ode dne 1. 3. 2010 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2.802 Kč ročně. Zveřejnit záměr pronájmu
a následně zajistit podpisy smluvních stran.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Václavu Opatrnému
pozemky uvedené v příloze nájemní smlouvy v k.ú. Hořovice, Velká Víska a Podluhy o celkové
výměře 13,1525 ha. Smlouva se uzavírá ode dne 1. 3. 2010 na dobu neurčitou za nájemné
ve výši 15.783 Kč ročně. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které firma Granthelp, s. r. o., zpracuje žádost
o dotaci na projekt "Implementace projektového řízení" v případě neúspěšné žádosti zdarma,
v případě obdržení dotace za cenu 50.000 Kč + DPH a 60.000 Kč + DPH za dvouletou administraci

projektu. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
12.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které společnost GORDIC, s. r. o., dodá
a naimplementuje do stávající informačního systému města subsystémy GINIS ekonomika, vybrané
registry (např. majetek, registr obyvatel apod.) a zajistí integraci spisové služby na informační
systém datových stránek za cenu 749.272,- Kč vč. DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol trvá, termín opět prodloužen.
29.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o reklamě, podle které se město Hořovice zavazuje pro Vodovody
a kanalizace Beroun, a. s, zajišťovat po dobu jednoho roku dohodnutou reklamu obchodního jména
a loga této společnosti v prostorách plaveckého bazénu v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních
stran.
12.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č.
1386 v k. ú. Hořovice, potřebného pro stavbu protipovodňového opatření v Červeném potoce.
Zajistit podpisy smluvních stran.
12.2.2010
Mgr. Čížek
Rada projednala úpravy 3. rozpočtového opatření města na rok 2009. Předložit nejbližšímu jednání
zastupitelstva ke schválení.
11.3.2010
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s prodejem vozu Citroen Berlingo 1.9 D, RZ: BEI-15-33, podle návrhu ředitele
příspěvkové organizace Domov Na Výsluní s tím, že auto bude přednostně nabídnuto
zaměstnancům příspěvkových organizací a města.
26.2.2010
pí Hrachová
Rada projednala žádost o rychlé přidělení městského bytu a konstatovala, že v současné době
nemá město žádný volný byt k dispozici. Informovat žadatelku (viz příloha originálu zápisu).
29.1.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s konáním reklamní akce společnosti EXIM Tours, a. s., která se bude konat dne
17. 2. 2010 na Palackého náměstí. Informovat žadatele o platebních podmínkách.

29.1.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s umístěním informační cedule na sloupu veřejného osvětlení podle žádosti
společnosti FARMCARE, s. r. o. Informovat žadatele o poplatku.
29.1.2010

Mgr. Zdeňka Ulčová, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 3
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
3. 2. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4.Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban a 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 3. 2. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přestěhováním nájemníka do malometrážního bytu čp. 699 a uvolněný byt 2+1
v domě 1. Máje čp. 754 prodat nejvyšší nabídce podle návrhu ředitele Městské správy bytového

a nebytového fondu v příloze originálu zápisu. Připravit pro jednání zastupitelstva.
12.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada revokovala svoje usnesení z 20. 1. 2010 a opravila chybu v textu takto: Rada nesouhlasí
s nabídkou, podle které provede pan Otto David, za cenu 90.000 Kč vč. DPH zaměření stávajícího
stavu budovy Mateřské školy, Jiráskova 602, potřebné pro následný projekt zateplení objektu.
22.1.2010
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s pokračováním stávající přípravy stavební akce nazvané "Chodník pro pěší v ul.
Příbramská - Hořovice" tak, aby byly splněny podmínky vyplývající z protokolu z místního šetření
i za cenu provedení požadovaných změn v projektové dokumentaci. Rada žádá o návrh technického
řešení ve variantě "cesta v lese" + pěšina kolem Janoušků."
12.2.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se změnou rozhodnutí o udělení licence společnosti Probo Bus, a. s., k provozování
osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku 210033 Hořovice-Všeradice-Nesvačily. Oznámit
usnesení rady žadateli.
12.2.2010
Ing. Šnajdr
Rada projednala žádost obyvatel ulice Dlážděná a zařadí tuto ulici do plánu oprav.
12.2.2010
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, podle které město Hořovice
půjčuje bezplatně Národnímu institutu dětí a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
další místnost včetně místnosti úklidové pro činnost NIDM MŠMT. Rada žádá vypracovat
smlouvu.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme Školní jídelně Hořovice, s.
r. o., nebytové prostory v objektu 1. základní školy v Komenského ulici za účelem stravování školní
mládeže za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne
1. 7. 2010 do 30. 6. 2020. Nájemné činí 185.772 Kč ročně. Zveřejnit záměr pronájmu a následně
zajistit podpisy smluvních stran. Současně vyhotovit novou smlouvu o dílo s účinností rovněž do
30. 6. 2020.
26.2.2010

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene stavby
protipovodňového opatření v Červeném potoce s pí Sloupovou, se společnostmi K + R Projekt, s. r.
o., Zetun, a. s., a SWPF Alpha Plus, s. r. o. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín znovu
prodloužen.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje nebytové prostory ve 2. podlaží objektu
čp. 640 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích. Nájem se sjednává ode dne 1. 1. 2010 na
dobu neurčitou. Nájemné činí 113.260 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín
znovu prodloužen.
5.3.2010
JUDr. Maříková Rada souhlasí s návrhem servisní smlouvy, podle které bude společnost Výtahy
VOTO Plzeň, s. r. o., provádět servis a údržbu nového výtahu po dobu trvání záruční lhůty v budově
městského úřadu čp. 640. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín
prodloužen.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění umístit, zřídit a provozovat distribuční soustavy
elektrizačního energetického zařízení na pozemkových parcelách 678/1, 869/5, 91/1, 91/3, 831/76,
701/2, 701/4, 701/5 a 717/6 v k.ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem
za jednorázovou úplatu 80,- Kč/bm + zákl. sazba DPH - rekonstrukce ul. Cihlářské a ul. Rpetské.
Zajistit podpisy smluvních stran.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s., souhlasí s prodejem
odpovídajícího podílu pozemkové parcely 73 / 3 v k. ú. Velká Víska o výměře 283 m2 (zastavěná
plocha pod bytovým domem "E" v ul. Na Okraji) kupujícím bytové jednotky v uvedeném domě
panu Vladimíru Tejčkovi a slečně Editě Heřmánkové za kupní cenu 47.680 Kč v návaznosti na
souběžně probíhající prodej bytové jednotky v tomto domě. Připravit pro jednání zastupitelstva.
12.2.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti RWE GasNet, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení včetně jejího
příslušenství a oprávnění vstupovat a vjíždět přes pozemkové parcely 341 / 1, 341 / 2, 341 /
3 a 517 dle KN, v katastrálním území Velká Víska a na pozemkové parcely 799 / 9, 816, 827, 843 / 1,

874 / 1, 874 / 13, 874 / 14 a 874 / 18 dle KN, v katastrálním území Hořovice v rozsahu zaměření
geometrickým plánem (Stodůlky) za jednorázovou úhradu 120.046,80 Kč včetně DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada vyhovuje žádosti Zemědělského družstva Mořina a souhlasí s pronájmem pozemkové parcely
892 / 5 v k.ú. Velká Víska. Na 1 rok Připravit návrh nájemní smlouvy. Informovat žadatele.
12.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním přílohy ke smlouvě o dílo na rok 2010, podle které budou Technické služby
Beroun, s. r. o., provádět za cenu nepřesahující 563.846 Kč vč. 20% DPH pravidelný úklid
komunikací ve městě. Přílohu doplnit dle připomínek JUDr. Heřboltové. Zajistit podpisy smluvních
stran.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které společnost Jarůšek a Láznička - zeměměřiči
provede za cenu 444.000 Kč vč. 20% DPH zaměření budovy čp. 2 (radnice) v rozsahu 6 x půdorys
a 9 x řez objektem. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle kterého zpracuje pan Ing. Luděk Novotný variantní
studii a následně jednostupňový projekt parkoviště v Pražské ulici za celkovou cenu 99.000 Kč bez
DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle kterého zpracuje společnost SEAP Rokycany, s. r. o.,
za celkovou cenu 147.858 Kč vč. 20% DPH energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy
základní školy v ul. Svatopluka Čecha a projektovou dokumentaci týkající se zateplení objektu. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
26.2.2010
Mgr. Čížek
Rada se seznámila se zápisem z komise životního prostředí.
3.2.2010
Mgr. Čížek
Rada rozhodla, že příští termín jednání zastupitelstva bude 11. 2. 2010 v 16 hodin v zasedací
místnosti radnice.

4.2.2010
Mgr. Krištufová
Rada žádá o předložení konkurenčních nabídek na dodávku drátěných šaten pro 1. základní školu.
26.2.2010
p. Kočárek
Rada žádá provozovatele bazénu, aby vyhodnotil provoz bazénu po měsíci a podal informaci včetně
podnětů od návštěvníků.
3.3.2010
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice a příjemců veřejné finanční podpory, které byly provedeny ve IV.
čtvrtletí 2009.
12.2.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením víceprací firmě Radek Škvára, s. r. o., ve výši 120.470 Kč vč. 20% DPH,
týkajících se stavby ležatých částí kanalizačních přípojek, provedených při rekonstrukci komunikace
v části ulice Na Radosti a s fakturou ve výši 176.700 Kč za zimní údržbu prováděnou toutéž firmou
v lednu 2010.
12.2.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 1.399.145 Kč včetně DPH projekční a stavitelské firmě
Otto David za zhotovení podloží a geodetického zaměření, provedené v říjnu 2009 v části ulice ul.
Větrná.
12.2.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s uvolněním finančních prostředků pro zajištění pasportizace Žákova náhonu do
limitu 55.000 Kč.
12.2.2010

Jana Šrámková, MVDr. Miloš Urban

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17. 2. 2010
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni: Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4.Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová a Miloš Koželuh.
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 17. 2. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada pověřuje pana místostarostu přípravou výstavy historických kytar v sále radnice. Předložit
radě návrh cenové náročnosti, technického zabezpečení a harmonogramu výstavy.
26.2.2010
Ing. Pelán
Rada projednala informace, týkající se splácení dluhů na nájemném za sociální byty a s ohledem na

provedená sociální šetření souhlasí s prodloužením nájemních smluv nájemníkům do
28. 2. 2011 podle seznamu v příloze originálu zápisu, s výjimkou čtyř nájemníků, uvedených v této
příloze, kterým se prodlouží nájemní smlouva pouze do 31. 5. 2010 vzhledem ke špatné platební
morálce. Po zaplacení dluhů bude těmto čtyřem nájemníkům prodloužena nájemní smlouva do
28. 2. 2011. Jestliže dluhy nebudou uhrazeny, zajistí Městská správa bytového a nebytového fondu
po konzultaci s právníkem vyklizení bytu. U dalších dvou nájemníků uvedených v příloze bude
uzavřena nájemní smlouva pouze do 31. 5. 2010 s tím, že se v současné době vyřizuje vyklizení
bytu.
26.2.2010
Ing. Pelán
V případě získání příspěvků na veřejně prospěšné práce rada zmocňuje ředitele příspěvkové
organizace Městská správa bytového a nebytového fondu p. Ing. Jaroslava Pelána k řízení,
organizování a kontrolování práce úklidových pracovníků na veřejně prospěšné práce a pracovníka
na společensky účelném pracovním místě vyhrazeném pro uchazeče o zaměstnání.
27.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost ČIP Plus, s. r. o., za cenu 12.486 Kč vč.
DPH dodávku a montáž GSM brány, zabezpečující přenos informace o narušení objektu městského
úřadu na vybraný mobilní telefon. Zajistit objednání prací.
26.2.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem řešení rekonstrukce mostu u Společenského domu, zpracovaného panem
Miroslavem Mackem a žádá projektanta o pokračování v práci na dokumentaci pro povolení stavby
v intencích tohoto návrhu. Informovat projektanta.
26.2.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním dokončovacích prací na nerekonstruované části plaveckého bazénu,
které bylo nutné provést před jeho zprovozněním v celkové částce 127.684 Kč. Součástí daňového
dokladu vystaveného provozovatelem bazénu panem Kočárkem budou kopie daňových dokladů od
jednotlivých dodavatelů prací. Zajistit objednávku a následné proplacení.
26.2.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vícenáklady, které vznikly při rekonstrukci sociálních zařízení ve třetím nadzemním
podlaží budovy Gymnázia ve výši 52.405 Kč vč. DPH. Zajistit objednání prací.
26.2.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se položením zámkové dlažby před vjezdem do domu čp. 245 v ul. 9. Května na

náklady žadatele. Před tím však neprodleně po skončení zimního období zjednat nápravu
technického stavu uzávěru plynu. Informovat jej o rozhodnutí rady.
26.2.2010
Ing. Šnajdr
Rada žádá o posouzení možnosti přemístění kontejnerů na separovaný odpad v ulici Palachova na
vhodnější místo.
26.2.2010
Ing. Šnajdr
Zařadit ulici Sportovní do plánu zimní údržby.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada do vyřešení parcelace dotčeného území nesouhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní tlakovou
kanalizaci přes pozemkové parcely ve vlastnictví města v oblasti "za Stodůlkama" směrem
k Podluhám v k. ú. Hořovice na základě žádosti pana V. Stolze. Informovat žadatele.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada do vyřešení související smlouvy o distribuci nesouhlasí s návrhem smlouvy o roznášce
informačních a propagačních materiálů, podle které by Česká pošta, s. p., prováděla roznášku
periodika Hořovický měšťan a město by za tuto službu hradilo cenu dle ceníku české pošty na
základě faktury.
12.3.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti místní organizace Českého rybářského svazu nesouhlasí s prodejem částí
pozemkových parcel 1857 / 27, 1837 / 2 , 1869 / 3 a 1857 / 1 v k.ú. Hořovice, minimálně do
provedení změny v územním plánu města, resp. vyhotovení nového územního plánu. Informovat
žadatele.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí s návrhem dodatku č. 1, přílohy č. 2 ke smlouvě o dodávce teplené
energie, podle které by měla Hořovická teplárenská, s. r. o., dodávat teplo pro vytápění a ohřev
teplé užitkové vody v budově městského úřadu čp. 640 za cenu 2,63 Kč / kWh a žádá o detailní
kalkulaci ceny.
12.3.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město Hořovice pronajme Zemědělskému

družstvu Mořina pozemkovou parcelu 892 / 5 v k. ú. Velká Víska za účelem zemědělského
obhospodařování. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok, počínaje dnem 1. 3. 2010. Nájemné
činí 6.981 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
12.3.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Hořovice dvě místnosti ve třetím poschodí
budovy úřadu č. p. 640 za účelem využívání pro činnost nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou, počínaje dnem 1. 4. 2010. Nájemné činí 1.200 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních
stran.
12.3.2010
JUDr. Maříková
Radní se zabývali opakovanou mailovou výzvou bývalého smluvního partnera z 12. 2. 2010 na
vrácení 300 tis. Kč a žádostí o převzetí komunikací a venkovního osvětlení v ulicích Na Kopečku a Na
Lukách. Rada se usnesla do pravomocného ukončení soudních sporů žádosti nevyhovět. Informovat
partnera o tomto rozhodnutí a následně průběžně informovat radu o návrzích advokátky města na
budoucí postup.
26.2.2010
JUDr. Maříková
Ve spolupráci s finančním odborem zajistit vystoupení města Hořovice z Regionální Rozvojové
agentury Střední Čechy.
26.2.2010
Mgr. Čížek
Organizačně zajistit zasedání zastupitelstva na čtvrtek 11. 3. 2010.
2.3.2010
Mgr. Čížek
Rada bere na vědomí Závěrečný účet hospodaření města Hořovice za rok 2009 a doporučuje jej
zastupitelstvu ke schválení.
9.3.2010
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního, doplněného o novou zřizovací listinu
příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice, kterou se rozšiřuje
předmět činnosti o správu a údržbu kašny před zámkem a doporučuje jej předložit k projednání
zastupitelstvu.
9.3.2010

Mgr. Čížek
Radní se zabývali žádostí ředitelky 1. základní školy o poskytnutí mimořádné zálohy na úhradu tepla
za leden 2010 a o zvýšení rozpočtu na rok 2010 o 700 tisíc Kč. Rada pověřuje pana starostu celou
záležitost s paní Mgr. Krištufovou projednat.
3.3.2010
Mgr. Forejt
Rada souhlasí se změnou organizačního řádu příspěvkové organizace Domov na Výsluní, Hořovice,
podle návrhu jejího ředitele v příloze originálu zápisu.
1.3.2010
pí Hrachová
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro
uchazeče o zaměstnání s termínem obsazení tohoto pracovního místa v termínu od 1. 4. 2010 do
31. 3. 2011. Pracovník bude zařazen do příspěvkové organizace Městská správa bytového
a nebytového fondu. Rada dále souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 1. 6. 2010 na dobu 12 měsíců pro
5 pracovníků, kteří by byli zařazeni rovněž do MSBNF na úklidové práce.
26.2.2010
pí Šumerová
Rada schvaluje finanční příspěvek na konání každoroční chovatelské přehlídky trofejí spárkaté
zvěře, pořádané Okresním mysliveckým spolkem Beroun ve dnech 20. - 23. dubna 2010, ve výši
4.500 Kč z kapitoly rozpočtu příspěvky společenským organizacím.
26.2.2010
pí Šumerová
Rada se zabývala přípravou rozpočtu na rok 2010. Připravit pro jednání zastupitelstva dle dispozic
pana starosty.
24.2.2010

Mgr. Zdeňka Ulčová, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
3. 3. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a MVDr. Miloš Urban.
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 3. 3. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s osazením dopravní značky " B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30 km)" na
začátek komunikace vedoucí na bývalou skládku Stareč. Informovat žadatele.
12.3.2010

Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s nabídkou, podle které za cenu 206.760 Kč vč. DPH, dokončí firma
Ladislav Štorkán opravu plotu v Jiráskově ulici, kolem areálu 2. základní školy v termínu do konce
července 2010. Žádá o přepracování nabídky tak, aby byla opravena i plotová pole. Rada zároveň
žádá o předložení nejméně dvou konkurenčních nabídek.
12.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s provedením víceprací na akci Modernizace Gymnázia Václava Hraběte
a Modernizace 2. základní školy, vzniklých v průběhu realizace akce. Jedná se o provedení nových
rozvodů elektro. Dále postupovat po rozhodnutí o přijetí dotace.
12.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede ing. Antonín Seidl, za cenu 90.000 Kč vč. DPH,
zpracování projektové dokumentace revize a optimalizace dopravního značení na síti
pozemních komunikací ve vlastnictví města Hořovice. Zajistit objednání prací. Výsledek hlasování:
6 pro, 1 se zdržel.
12.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 1. 3. 2010 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
12.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt "Zateplení a výměna zdroje energie v 2. ZŠ
Hořovice na Víseckém náměstí. Předpokládané náklady činí 7.244.642,- Kč včetně DPH, dotace je
do výše 90 % uznatelných výdajů.
12.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se změnou jízdního řádu pro linku 210009 MHD Hořovice, týkající se časového
posunutí spoje č. 2 o dvě minuty dříve. Oznámit usnesení správnímu orgánu, vydávajícímu v této
věci rozhodnutí.
12.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu o dotacích za období 11. 9. 2009 – 15. 2. 2010.
12.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada žádá o okamžité objednání úklidu ulic po zimním období.

10.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada žádá o průběžnou opravu městských komunikací po zimním období a předložení odhadu
nákladů.
12.3.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění umístit, zřídit a provozovat distribuční soustavy
elektrizačního energetického zařízení na pozemkových parcelách 678/1, 869/5, 91/1, 91/3, 831/76,
701/2, 701/4, 701/5 a 717/6 v k.ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem
za jednorázovou úplatu 80,- Kč/bm + zákl. sazba DPH - rekonstrukce ul. Cihlářské a ul. Rpetské.
Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
12.3.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti RWE GasNet, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení včetně jejího
příslušenství a oprávnění vstupovat a vjíždět přes pozemkové parcely 341 / 1, 341 / 2, 341 / 3 a
517 dle KN, v katastrálním území Velká Víska a na pozemkové parcely 799 / 9, 816, 827, 843 / 1,
874 / 1, 874 / 13, 874 / 14 a 874 / 18 dle KN, v katastrálním území Hořovice v rozsahu zaměření
geometrickým plánem (Stodůlky) za jednorázovou úhradu 120.046,80 Kč včetně DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
12.3.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti RWE GasNet, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení včetně jejího
příslušenství a oprávnění vstupovat a vjíždět přes pozemkové parcely 372 / 1, 372 / 4 a 427 / 2 dle
KN, v kat. území Velká Víska, v rozsahu zaměření geometrickým plánem (ul. U Rybníčka) za
jednorázovou úhradu 25.814,40 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.3.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu lesních pozemků se spol.
LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., který stanovuje cenu nájmu za 1 ha ve výši 43,- Kč.
12.3.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které bude Školní jídelna Hořovice, s. r. o., zajišťovat
výrobu jídel pro školní mládež. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2020, počínaje dnem
1. 7. 2010. Zajistit podpisy smluvních stran. (Hlasováno: 6 pro a 1 se zdržel).

12.3.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město bezplatně půjčuje Národnímu
institutu dětí a mládeže Ministerstva školství pět místností ve 3. poschodí budovy městského úřadu
za účelem využívání pro činnost vypůjčitele. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 10. 2011,
počínaje dnem 1. 4. 2010. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.3.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které Česká spořitelna, a. s., umístí do nevyužívaných
prostor budovy městského úřadu peněžní bankomat za roční nájemné ve výši 12.000 Kč. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
26.3.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene stavby
protipovodňového opatření v Červeném potoce s pí Sloupovou. Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol řešen, termín znovu prodloužen.
26.3.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zvýšením četnosti svozu separovaného odpadu z vybraných lokalit namísto změny
umístění kontejnerů. Připravit návrh smlouvy ve spolupráci s technickým odborem.
12.3.2010
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu projednat možnost nájmu části prvního patra provozní budovy
Starého zámku na připravovanou výstavu Česká kytara.
31.3.2010
Mgr. Čížek
Rada žádá pana starostu o projednání úklidu okolí skládky s firmou AVE.
17.3.2010
Mgr. Čížek
Radní se zabývali žádostí ředitelky 1. základní školy o poskytnutí mimořádné zálohy na úhradu tepla
za leden 2010 a o zvýšení rozpočtu na rok 2010 o 700 tisíc Kč. Rada pověřuje pana starostu celou
záležitost s paní Mgr. Krištufovou projednat. Úkol trvá, termín prodloužen.
17.3.2010
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí žádost o přidělení bytu v domě 699.

12.3.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s jednorázovým prodejem knih na náměstí.
31.3.2010

Jana Šrámková, MVDr. Miloš Urban

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17. 3. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni: JUDr. Dana Heřboltová, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová a Miloš Koželuh.
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 17. 3. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada se seznámila se stavem městského hřbitova. Rada žádá pana místostarostu o prověření
možnosti zřídit kancelář správce hřbitova v objektu obřadní síně. Dále navrhnout možnost
pronájmu nebo zakoupení velkoobjemového kontejneru pro správce hřbitova. Zároveň projednat
s nájemcem obřadní síně zajištění obdobného kontejneru pro potřeby obřadní síně. Dále rada žádá
o předložení soupisu neodkladných prací na městském hřbitově.

26.3.2010
Ing. Pelán
Rada částečně revokovala své usnesení ze dne 20. 1. 2010 a souhlasí s nájmem bytu v čp. 699 panu
Lubomíru Horváthovi a paní Vlastě Medalové za následujících podmínek: nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou a to na 3 měsíce, před podpisem smlouvy bude provedena jednorázová
úhrada celého dluhu za období neoprávněného užívání bytu.
26.3.2010
Ing. Pelán
Rada se zabývala žádostí Svazu tělesně postižených a žádá Ing. Pelána o návrh vhodných prostor
k pronájmu.
26.3.2010
Ing. Pelán
Rada žádá Ing. Pelána o ukotvení fotbalových branek v areálu 1. základní školy.
9.4.2010
Ing. Šnajdr
Objednat provedení výběrového řízení na zpracovatele územního plánu města Hořovice
u společnosti Petra Parléře v ceně do 80 tis. Kč bez DPH.
26.3.2010
Ing. Šnajdr
Podat informaci o stavební připravenosti rekonstrukce silnic na rok 2010.
26.3.2010
Ing. Šnajdr Připravit návrh aktualizace smlouvy na zimní údržbu s ohledem na minimální použití
posypové soli.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada posoudila celkem šest variant přístřešků pro autobusové zastávky, celkem od dvou
dodavatelů a k realizaci na autobusovém nádraží ve Fügnerově ulici v Hořovicích vybrala variantu
č. 2 – Zastávka S-ZS01c od společnosti SIACITY, s. r. o.. Celková cena za dodávku a montáž 3 ks
autobusových čekáren dosáhne 478.572 Kč vč. 20% DPH. Oznámit usnesení rady uchazečům
o veřejnou zakázku.
26.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada posoudila návrhy na řešení parkování v proluce Pražské ulice a žádá o objednání estetičtějších
variant podle doporučení architekta.
26.3.2010

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které dokončí firma Ladislav Štorkán opravu plotu kolem areálu
2. základní školy v Jiráskově ulici do konce července 2010 za cenu 206.760 Kč vč. DPH. Objednat
provedení prací.
26.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 15. 3. 2010 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
26.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním vjezdu k navrhované provozní hale z Tyršovy ulice přes pozemek
ve vlastnictví města podle žádosti pana Milana Vyštejna ze dne 17. 3. 2010. Informovat žadatele.
26.3.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vybudováním přechodu pro chodce a jednoho parkovacího místa pro sanitní vůz
v ulici 9. května podle žádosti skupiny privátních lékařů z domu čp. 185 na náklady majitele
komunikace. Informovat žadatele.
26.3.2010
JUDr. Maříková
Město Hořovice jako vlastník pozemků p.č. dle KN 1958, 1966/8, 1966/9, 1966/10, 1967/1, 1967/2,
1968/1, 1968/3, 2003, 2122/1, st. 2126/2 a 2126/5 v k. ú. Hořovice, zapsaných pod LV 10001 a dále
jako vlastník pozemků s p.č. dle KN 78/13, 867/12, 867/38, 877/18, 895/1, 895/9, 900/5, 900/7, 908/2,
911/3, 912/7, 912/10, 912/12 a 916 v k.ú. Velká Víska zapsaných pod LV 10001 souhlasí s vydáním
územního rozhodnutí na stavbu nazvanou ""II/114 - II/117 HOŘOVICE, OBCHVAT MĚSTA"". Zároveň
souhlasí s vynětím pozemků p.č. dle KN 2126/5 v k.ú. Hořovice a dále 867/12, 867/38, 877/18, 908/2,
912/7, 912/10 a 912/12 v k.ú. Velká Víska ze zemědělského půdního fondu a s kácením zeleně na
pozemcích p.č. 78/13, 867/12, 895/1 a 895/9 v k.ú. Velká Víska, za podmínky, že územní rozhodnutí
bude řešit přemostění obchvatu tak, aby byla zachována tzv. knížecí cesta. Oznámit usnesení rady
žadateli.
26.3.2010
JUDr. Maříková
Rada do vyřešení související smlouvy o distribuci nesouhlasí s návrhem smlouvy o roznášce
informačních a propagačních materiálů, podle které by Česká pošta, s. p., prováděla roznášku
periodika Hořovický měšťan a město by za tuto službu hradilo cenu dle ceníku české pošty na
základě faktury. Úkol trvá, termín prodloužen.
23.4.2010

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat distribuční soustavy elektrizačního
energetického zařízení na pozemkové parcele 1603 / 2 v ul. Masarykova v rozsahu zaměření
geometrickým plánem za celkovou částku 4.320 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
9.4.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které město daruje Mateřskému centru
Hořováček pro zajištění předmětu jeho činnosti použitou obývací stěnu v pořizovací hodnotě
19.850,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.3.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1, přílohy č. 2 ke smlouvě o dodávce teplené energie, podle
které bude Hořovická teplárenská, s. r. o., dodávat teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody
v budově městského úřadu za cenu 2,63 Kč/kWh. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran. Výsledek halasování 5 pro, 1 proti.
9.4.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provedl pan Otto David, za cenu 1.399.145 Kč
vč. DPH, podloží pro položení asfaltu v horní části ulice Větrné v Hořovicích. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
9.4.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120, na základě které se město
zavazuje účastnit se financování protipovodňového opatření Hořovice - Červený potok vlastními
finančními prostředky (spoluúčast). Zajistit podpisy smluvních stran.
9.4.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zvýšením četnosti svozu separovaného odpadu z vybraných lokalit namísto změny
umístění kontejnerů. Připravit návrh smlouvy ve spolupráci s technickým odborem. Úkol trvá,
termín prodloužen.
26.3.2010
JUDr. Maříková
Ve spolupráci s technickým odborem zajistit vydání nařízení města s aktualizovaným ceníkem za
nájem a služby spojené s hrobovými místy - nájem 9 Kč/m2/rok, služby 40 Kč/m2/rok.
26.3.2010

Mgr. Čížek
Rada se zabývala návrhem na odkup části Žákova náhonu a pověřuje pana starostu jednáním
o ceně.
26.3.2010
Mgr. Čížek
Radní se zabývali žádostí ředitelky 1. základní školy o poskytnutí mimořádné zálohy na úhradu tepla
za leden 2010 a o zvýšení rozpočtu na rok 2010 o 700 tisíc Kč. Rada pověřuje pana starostu celou
záležitost s paní Mgr. Krištufovou projednat. Úkol trvá, termín prodloužen.
31.3.2010
Mgr. Čížek Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 22. 4. 2010. Organizačn zajistit.
31.3.2010
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s návrhy na změny územního planu dle přílohy originálu zápisu. Přeložit na jednání
zastupitelstva.
31.3.2010
p. Šalena
Rada nemá námitek proti bezúplatnému pronájmu Klubu Labe pro akci ""Hudbou proti nudě"".
26.3.2010
p. Šalena
Radní rozhodli, že městské periodikum bude doručováno nadále zdarma, ale pouze těm občanům,
kteří si tuto tiskovinu objednají. Rada žádá o zveřejnění přihlášky k odběru ve dvou po sobě
následujících výtiscích Hořovického Měšťana tak, aby byla zajištěna adresná distribuce a tím snížen
počet výtisků.
9.4.2010
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 28. a 29. května 2010.
26.3.2010
pí Mračková
Rada vzala na vědomí kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy.
26.3.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením prací firmě Radek Škvára, s. r. o., ve výši 52.800 Kč vč. 20% DPH za
zimní údržbu prováděnou firmou v únoru 2010.
26.3.2010

pí Šumerová
Rada souhlasí s uvolněním částky 300 tisíc Kč na opravu oplocení 2. základní školy a bezpečnostní
a kamerový systém budovy.
26.3.2010
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada se seznámila s výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2009 a na příští radu
žádá o přizvání Mgr. Forejta, Ing. Pelána a pí Šumerové. Zároveň rada žádá všechny ředitele
příspěvkových organizací o písemné zdůvodnění svých návrhů na rozdělení zisku z roku 2009.
26.3.2010

Mgr. Zdeňka Ulčová, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
31. 3. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni: JUDr. Dana Heřboltová, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizvání: Mgr. Forejt, Ing. Pelán, p. Křížek, pí. Šumerová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a MVDr. Miloš Urban.
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 31. 3. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada žádá pana místostarostu, aby ve spolupráci s technickým odborem předložil finanční
náročnost prací, navržených správcem hřbitova k realizaci.
27.4.2010
Ing. Blecha
Rada souhlasí s budoucím využitím části pozemkové parcely 88/1 v k. ú. Velká Víska v šíři cca 10 m

jako komunikaci, která bude v budoucnu přístupovou cestou k okolním stavebním parcelám.
9.4.2010
Ing. Šnajdr
Čtvrtletně informovat radu o odstraněných nedostatcích nalezených vyhledávací službou - panem
Kadeřábkem.
2.7.2010
Ing. Šnajdr
Na základě žádosti obyvatel domu čp. 1218-1220 rada požaduje předložit nabídku na provedení
rekonstrukce chodníků před tímto domem, dále nabídku na provedení chodníku k autobusové
zastávce v Pražské ulici (zastávka při výjezdu na Lochovice), k rekonstrukci chodníku v Komenského
ulici (mezi Jiráskovou ulicí a ulicí Dr. Holého - strana u bytových domů), k rekonstrukci, popř.
dokončení chodníku v ulicích Sadové a Šeříkové (mezi Lipovou a Příbramskou ulicí) a k rekonstrukci
chodníku ve Jílové ulici. Vše po konzultaci s Ing. Vondřichem, autorem dopravní studie.
9.4.2010
Ing. Šnajdr
Odhadnout náklady na zatrubnění příkopu v ulici Podlužská.
9.4.2010
Ing. Šnajdr
Rada posoudila návrhy na řešení parkování v proluce Pražské ulice a žádá o objednání projektu dle
varianty č. 6.
9.4.2010
Ing. Šnajdr Rada
požaduje předložit dvě konkurenční nabídky na celoroční úklid všech chodníků ve městě.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s výstavbou a umístěním zařízení kogenerační výrobny o instalovaném
výkonu 150 kW v objektu krytého plaveckého bazénu do předložení ekonomického vyhodnocení
současného a uvažovaného přínosu pro město. Současně rada žádá o stanovisko pronajímatele
městských lázní. Oznámit usnesení rady společnosti TEDOM Energo, s. r. o., jež o souhlas požádala
a panu M. Kočárkovi.
9.4.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se změnou jízdního řádu MHD, jež reaguje na zahájení stavební činnosti na vlakovém
nádraží, kdy bude po dobu půl roku ulice U Nádraží zjednosměrněna. Oznámit usnesení správnímu
orgánu, vydávajícímu v této věci rozhodnutí.

9.4.2010
Ing. Šnajdr
Radní prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které by měla Projekční a stavitelská
firma Otto David za cenu 424.912 Kč vč. 20 % DPH provést osazení silničních betonových obrubníků
a montáž uličních vpustí v části Větrné ulice ohraničené křižovatkou s ulicí Horní a křižovatkou
s ulicí Valdeckou a požadují předložit konkurenční nabídku.
23.4.2010
Ing. Šnajdr
V souvislosti s žádostí dětí (viz příloha originálu zápisu) prověřit technické a finanční možnosti
rozšíření dětského hřiště na Západním sídlišti a ve Višňovce podle dispozic paní místostarostky.
9.4.2010
Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s panem architektem Velinským odhadnout náklady navržených etap rekonstrukce
dvora radnice.
23.4.2010
JUDr. Maříková
Připravit úpravu smlouvy o správě veřejného pohřebiště v čl. III. na 120,- Kč/hod. Současně rada
žádá o návrh způsobu vymáhání poplatků za nájem hrobového místa a za služby.
23.4.2010
JUDr. Maříková
Rada podmínečně souhlasí s připojením stavební parcely (poz. p.č. 1479/5 v k.ú. Hořovice) k místní
komunikaci v ulici U Náhonu. Podmínkou je uzavření smlouvy, podle které veškeré výkopy, které
budou sloužit pro připojení nemovitosti na inženýrské sítě, uvede žadatel po jejich dokončení do
původního stavu v podobě položení nového asfaltového koberce v rozsahu celé šíře vozovky
a v celé délce od prvního po poslední výkop. Po obdržení žádosti o výkopové povolení ve spolupráci
s technickým odborem připravit návrh smlouvy, obsahující záruční lhůtu v délce 36 měsíců i sankce
za případné nesplnění povinnosti.
9.4.2010
JUDr. Maříková
"Rada respektuje výsledek výběrového řízení na zpracovatele ""Studie proveditelnosti v rámci
projektu Technologické centrum ORP Hořovice a spisové služby v území část I. a II."" a souhlasí se
zněním smlouvy o dílo s firmou Saba Consulting, s. r. o., Souběžná 841/10, 700 30 Ostrava
Hrabůvka, podle které za cenu 69.000 Kč bez DPH tuto studii vypracuje. Studie proveditelnosti je
součástí žádosti o dotaci a náklady na ni budou uznatelným nákladem. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran."
23.4.2010

JUDr. Maříková
Rada se zabývala žádosti Hořovické teplárenské, s. r. o. o prodej části pozemkové parcely 37 /
1 v k.ú. Velká Víska za účelem vyrovnání a zpevnění svahu opěrnou zdí a vybudování oplocení. Rada
žádá o nákres technického řešení opěrné zdi tak, aby byl minimalizován zábor pozemku s tím, že
požaduje výkupní cenu 1.000 Kč/m2. Informovat žadatele o usnesení rady.
9.4.2010
JUDr. Maříková
Rada schvaluje a vydává Nařízení města Hořovice č. 1 / 2010, kterým se stanovují ceny za nájem
hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s nájmem hrobových míst na veřejném
pohřebišti v Hořovicích. Zajistit vyhlášení tohoto nařízení.
9.4.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které společnost SIACITY zhotoví za cenu 478.582
Kč vč. 20% DPH přístřešky k autobusovým zastávkám v počtu 2 ks na autobusovém nádraží
ve Fügnerově ulici a 1 ks na autobusové zastávce v Tyršově ulici. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
23.4.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve Starém zámku,
podle kterého město Hořovice přenechá k pronájmu Mateřskému centru Hořováček za podmínky
zachování výše nájemného. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
23.4.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o dílo, podle které Společnost Petra Parléře, o. p. s., Praha,
uspořádá pro město Hořovice výběrové řízení na zhotovitele územního plánu města Hořovice za
cenu maximálně 80 tis. Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejpozději do
30. 9. 2010. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.4.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování separovaného odpadu, podle
které AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., bude zajišťovat sběr a odstraňování separovaného
odpadu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
23.4.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, mezi
městem a RWE GasNet, s. r. o.

23.4.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním sponzorské smlouvy, podle které Občanské sdružení Zvířecí pohoda bude
pro město zajišťovat odchyt zatoulaných psů za paušální částku 10.000 Kč ročně. Zajistit podpisy
smluvních stran.
23.4.2010
JUDr. Maříková
Vzhledem k tomu, že nedošlo k realizaci prodeje bytové jednotky č.754/4 rada žádá o opakovanou
nabídku k prodeji za cenu 950 tis. Kč + poplatky spojené s převodem.
9.4.2010
Mgr. Čížek
Rada prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy, podle které Česká spořitelna, a. s., umístí do
nevyužívaných prostor budovy městského úřadu peněžní bankomat za roční nájemné ve výši
12.000 Kč a pověřuje pana starostu jednáním s Českou spořitelnou ve věci úhrady nákladů na
rekonstrukci podloubí budovy úřadu, kde bude bankomat umístěn.
14.4.2010
Mgr. Čížek
Rada se zabývala žádostí pana Bakuleho a konstatuje, že pro mítinky je určen prostor na Palackého
náměstí a parkování autobusu Zemák bude zajištěno dle platných předpisů. Informovat žadatele.
9.4.2010
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s navrženým postupem při uzavírání potřebných smluv vedoucích k majetkoprávnímu
vypořádání pozemků před a při výstavbě východního obchvatu Hořovic dle návrhu v příloze
originálu zápisu za podmínky, že bude řešeno přemostění obchvatu tak, aby byla zachována tzv.
knížecí cesta. Předložit k projednání zastupitelstvu města.
22.4.2010
Mgr. Čížek "
Radní schválili návrh na usnesení zastupitelstva: "Zastupitelstvo města Hořovice v souladu s §
67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) stanovuje na volební období r. 2010 - r.
2014 celkový počet členů zastupitelstva na 21 s přihlédnutím k § 68 odst. 1 zákona o obcích."
Projednat na zastupitelstvu.
22.4.2010
Mgr. Čížek
Radní vyslechli komentář pana Křížka z o. s. Digitus ohledně výkonu pečovatelské služby. Rada
konstatuje, že bylo předloženo vyúčtování finančního příspěvku na sociální služby za rok 2009 (dle
přílohy originálu zápisu). Finální verze komunitního plánu bude předložena radě do 30. 4. 2010.

12.5.2010
p. Šalena
Rada pověřuje ředitele Městského kulturního centra organizací a realizací výstavy Česká kytara
včetně uzavření příslušných smluv.
9.4.2010
pí Hrachová
Rada na základě žádosti a provedeného sociálního šetření souhlasí s přidělením uvolněného
sociálního bytu na adrese Podlužská 585, Hořovice, dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu
zápisu.
9.4.2010
pí Mračková
Rada se zabývala žádostí Městské mateřské školy o příspěvek a požaduje návrh variant řešení, jak
zajistit úklid nové budovy bez finančního příspěvku města.
9.4.2010
pí Mračková
Rada souhlasí se zřízením speciální třídy ve školním roce 2010/2011.
9.4.2010
pí Šrámková
Rada žádá paní místostarostku o projednání možnosti skladových prostor pro Svaz tělesně
postižených v prostorách kina ve spolupráci s panem Šalenou.
13.4.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s prominutím poplatku ze vstupného z charitativní akce Zámecké slavnosti, pořádané
Fondem ohrožených dětí dne 6. 6. 2010 v zámeckém parku.
9.4.2010
pí Šumerová
Rada žádá o návrhy na změnu financování příspěvkových organizací.
9.4.2010
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada v souladu s § 9 odst.3 c) zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
souhlasí s tím, aby příspěvkové organizace zřízené městem mohly vést účetnictví
ve zjednodušeném rozsahu.
9.4.2010

ředitelé příspěvkových organizací města
Rada žádá, aby při všech pracech na svěřeném městském majetku, byl informován technický odbor
městského úřadu.
9.4.2010
Jana Šrámková, MVDr. Miloš Urban

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
21. 4. 2010
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1)Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: JUDr. Dana Heřboltová, Miloš Koželuh.
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. 8
Rady města Hořovice ze dne 21. 4. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada žádá, aby se vymetený čurbes po úklidu veřejné zeleně odvážel ihned po jeho napytlování.
7.5.2010
Ing. Šnajdr
Na základě žádosti obyvatel domu čp. 1218-1220 rada požaduje předložit nabídku na provedení

rekonstrukce chodníků před tímto domem, dále nabídku na provedení chodníku k autobusové
zastávce v Pražské ulici (zastávka při výjezdu na Lochovice), k rekonstrukci chodníku v Komenského
ulici (mezi Jiráskovou ulicí a ulicí Dr. Holého - strana u bytových domů), k rekonstrukci, popř.
dokončení chodníku v ulicích Sadové a Šeříkové (mezi Lipovou a Příbramskou ulicí) a k rekonstrukci
chodníku ve Jílové ulici. Vše po konzultaci s Ing. Vondřichem, autorem dopravní studie. Úkol řešen,
termín posunut.
7.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada po jednání s majitelem pozemku v Pražské ulici revokovala své usnesení ze dne
31. 3. 2010 a vybrala k realizaci variantu projektu 4B s tím, že pruh mezi stávajícím chodníkem
a parkovištěm bude řešen zatravňovacími dlaždicemi.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada prostudovala nabídku společnosti Strabag, a. s., na rekonstrukce povrchů, popř. výstavbu
komunikací a k dalšímu řešení vybrala nabídku na rekonstrukci povrchu v ulici Lidické v celkové výši
2.853.433,04 Kč vč. DPH. U nabídky na rekonstrukci povrchu v ulici K Nemocnici rada požaduje
zredukovat rozsah prací na nejhorší část povrchu. Pokud to probíhající (zjednosměrnění ulice
U Nádraží v důsledku stavby v železniční stanici) či plánované (přeložení vzdušného vedení do
země) akce dovolí, rada souhlasí s provedením přechodů pro chodce v Tyršově ulici (křižovatka
s ulicí U Nádraží) za cenu 125.206,11 Kč. Vč. DPH a v Komenského ulici (před vstupem do
1. základní školy) za cenu 632.966,18 Kč vč. DPH. Předložit radě tři nabídky.
7.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala nabídkou společnosti Strabag, a. s,. na vydláždění chodníků v horní části ulice
Větrná a souhlasí s cenou maximálně 125 tisíc Kč vč. DPH. Objednat provedení prací.
7.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala stížností manželů Rýdlových z Dlouhé ulici a žádá o zajištění poptávkového řízení
na dodavatele vydláždění ulice.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada žádá o zajištění stanoviska společnosti TEDOM a pana Kočárka ve věci výstavby a umístění
kogenerační jednotky v plaveckém bazénu a zároveň žádá o odstranění stávající staré jednotky na
náklady společnosti TEDOM.
7.5.2010
Ing. Šnajdr
Rozšířit dětské hřiště na Višňovce o dřevěnou houpačku (typové označení 2/2) od firmy Jiří Mooz za

cenu max. 25.000 Kč vč DPH a hřiště pod garážemi v ulici 1. Máje o houpačku (typové označení S8a)
od firmy Ateliér2p, s. r. o., za cenu max. 62.000 Kč vč. DPH, v obou případech za kompletní dodávku
a montáž hracího prvku. Zajistit konkrétní nabídky a v případě, že nepřekročí radou stanovené
limity, objednat provedení prací.
7.5.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace STZ, s. r. o., Králův Dvůr, souhlasí se zněním tří smluv o smlouvách budoucích na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého
napětí na pozemkových parcelách 1867 / 1, 1837 / 1 a 1869 / 1 v k.ú. Hořovice v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 80,- Kč/bm výkopu + základní
sazba DPH (ul. Pod Nádražím). Zajistit podpisy smluvních stran.
21.5.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Puchmertlových souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní inženýrské sítě
v pozemkové parcele 248 / 1 v k.ú. Velká Víska, potřebné k výstavbě rodinného domku na p.p.
111 / 1, v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč/bm
výkopu přípojek + základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.5.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti příspěvkové organizace Městské kulturní centrum souhlasí s odpisem
pohledávky vůči HSS, a. s., (IČ 607 47 340) v částce 33.066,- Kč z důvodu úpadku dlužníka
a s ohledem na usnesení Krajského soudu v Praze (KSPH 38 INS 9368/2009-P-129-2) ze dne
30. 3. 2010. Připravit s řádným odůvodněním pro jednání zastupitelstva. Výsledek hlasování: 5 pro
a 2 se zdrželi.
7.5.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s doplacením celkem 82.333 Kč bez DPH za provádění akce nazvané "Dostavba
kanalizační sítě v Hořovicích". Rozdíl v kalkulaci prokazatelně vznikl chybou v software předaném
uchazečům o veřejnou zakázku, kterým byla kalkulována cenová nabídka. Ve spolupráci
s technickým odborem opravit příslušnou smlouvu.
7.5.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120, na základě které se město
zavazuje účastnit se financování protipovodňového opatření Hořovice - Červený potok vlastními
finančními prostředky (spoluúčast). Zajistit podpisy smluvních stran. Vzhledem k času, který

potřebuje Ministerstvo zemědělství, termín posunut.
4.6.2010
JUDr. Maříková
Rada ze dvou nabídek na provedení obrub a uličních vpustí v horní části Větrné ulice vybrala
nabídku pana Otto Davida. Rada zároveň souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede
pan Otto David práce za maximální cenu 417 tisíc Kč vč. DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
7.5.2010
Mgr. Čížek
Přizvat na příští schůzi rady pana Bureše k projednání žádosti Hořovické teplárenské, s. r. o.,
o koupi městského pozemku.
28.4.2010
MVDr. Urban
Rada žádá pana architekta Velinského, M. A. o předložení cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci radnice a radničního dvora.
21.5.2010
MVDr. Urban
Rada žádá pana MVDr. Urbana, aby ve spolupráci s technickým odborem zajistil žádost o grant na
realizaci Panské zahrady Nadaci Proměny.
4.6.2010
p. Kočárek
Rada žádá pana Kočárka o předložení čtvrtletního vyhodnocení provozu plaveckého bazénu.
7.5.2010
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí žádost paní Mirgové o přidělení většího bytu ve Starém zámku. Této žádosti
nelze vyhovět, neboť tento objekt není v majetku města. Informovat žadatelku.
7.5.2010
pí Hrachová
Radní revokovali své usnesení ze 17. 3. 2010 o adresném doručování časopisu Měšťan. Vzhledem
k nepřiměřeným nákladům zůstane zachován dosavadní způsob doručování. Připravit návrh
smlouvy o distribuci s Českou poštou.
21.5.2010
pí Mračková
Rada na základě žádosti ředitelky mateřské školy souhlasí s navýšením příspěvků na provoz

o 95 tisíc Kč na pokrytí částečného úvazku uklízečky.
21.5.2010
pí Šumerová
Rada schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2010 a v této souvislosti pověřuje
vedoucí odboru finančního a školství, aby upřesnila skladbu příspěvku (jehož výši po schválení
rozpočtu města Hořovice na rok 2010 dle § 14 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech již sdělila všem příspěvkovým organizacím), o odpisy majetku.
7.5.2010
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací města v roce 2009 a souhlasí
s rozdělením do příslušných fondů takto: u 1. základní školy, 2. základní školy a Městského
kulturního centra souhlasí s navrženým rozdělením, u SVČ Domeček, Městské správy bytového
a nebytového fondu a Domova Na Výsluní souhlasí s tím, aby do fondu odměn bylo převedeno
40 % zlepšeného hospodářského výsledku a do rezervního fondu zbývající částka.
23.4.2010
JUDr. Dana Heřboltová, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
28. 4. 2010
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni: Mgr. Zdeňka Ulčová, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban a Miloš Koželuh.
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 28. 4. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada žádá pana místostarostu, aby ve spolupráci s technickým odborem předložil finanční
náročnost prací, navržených správcem hřbitova k realizaci. Úkol trvá, termín prodloužen 12. 5. 2010
Ing. Pelán
Navrhnout možnost dalšího zpoplatnění parkování v centru města v souvislosti s přípravou Nařízení
města Hořovice č. 2/2010 - včetně ekonomické rozvahy provozu.
7.5.2010

Ing. Pelán
Rada souhlasí s pronájmem bývalého bytu v budově úřadu čp. 640 Svazu tělesně postižených s tím,
že rada žádá Ing. Pelána, aby zajistil i skladové prostory v tomto objektu.
7.5.2010
Ing. Pelán
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s nájemníkem dle přílohy originálu zápisu na tři měsíce
od 1. 5. 2010 s tím, že během této doby doplatí celý dluh na nájemném. Pokud k 31. 7. 2010
nebude dluh na nájemném uhrazen, nebude dále smlouva prodloužena.
30.4.2010
Ing. Pelán
Rada souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na dluh na nájemném z bytu v čp. 699 panu L.
Horváthovi a paní V. Medalové a uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou na dobu tří měsíců
od 1. 5. do 31. 7. 2010.
30.4.2010
Ing. Šnajdr
Na základě předložených podkladů p. Kočárkem vstoupit do jednání s dodavatelem stavby
plaveckého bazénu a odstranit vady stavby pokud možno okamžitě a podat informaci.
7.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada opravuje chybu v zápisu ze dne 21. 4. 2010.
Správný text: Rada prostudovala nabídku společnosti Strabag, a. s., na rekonstrukce povrchů, popř.
výstavbu komunikací a k dalšímu řešení vybrala nabídku na rekonstrukci povrchu v ulici Lidické
v celkové výši 2.853.433,04 Kč vč. DPH. U nabídky na rekonstrukci povrchu v ulici K Nemocnici rada
požaduje zredukovat rozsah prací na nejhorší část povrchu. Pokud to probíhající (zjednosměrnění
ulice U Nádraží v důsledku stavby v železniční stanici) či plánované (přeložení vzdušného vedení do
země) akce dovolí, rada souhlasí s provedením přechodů pro chodce v Tyršově ulici (křižovatka
s ulicí U Nádraží) za cenu 125.206,11 Kč. vč. DPH a nesouhlasí s přechodem v Komenského ulici
(před vstupem do 1. základní školy) za cenu 632.966,18 Kč vč. DPH. Předložit radě tři nabídky.
7.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla o zrušení bývalého dětského hřiště u Unimarketu včetně následné parkové úpravy.
Zajistit podle návrhu co nejdříve. Úkol trvá, termín prodloužen.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Radní souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede Projekční a stavitelská firma Otto
David za cenu 417 tis. Kč vč. 20 % DPH osazení silničních betonových obrubníků a montáž uličních
vpustí v části Větrné ulice ohraničené křižovatkou s ulicí Horní a křižovatkou s ulicí Valdeckou.
Zajistit podpisy smluvních stran.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Uplatnit nárok na záruční opravu ulice Vilová po provedené kanalizaci a v této souvislosti předložit
přehled termínů končících záručních lhůt v roce 2010 u investičních a údržbových prací ve městě.

7.5.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s navrženým zněním omezujících podmínek při uzavírání bezúplatného převodu
pozemku p. č. 1112 / 52 v k. ú. Hořovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
s výjimkou bodu 6. Ukládá odboru vnitřních věcí a právnímu pokusit se jednat o vypuštění tohoto
bodu. Následně předložit znění podmínek k projednání zastupitelstvu.
21.5.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o podnájmu, podle které město přenechá Mateřskému centru
Hořováček, o. s., pronajaté nebytové prostory v přízemí budovy čp. 28 o celkové výměře 70,64 m2.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou jeden rok. Nájemné činí 37.439 Kč ročně. Zajistit podpisy
smluvních stran.
21.5.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování separovaného odpadu, podle
které AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., bude zajišťovat sběr a odstraňování separovaného
odpadu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran. Úkol řešen, termín prodloužen.
21.5.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o správě veřejného pohřebiště, na základě které pan Jaroslav
Jonák bude s účinností od 1. 5. 2010 spravovat a provozovat veřejné pohřebiště v souladu se
zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2013 za
úhradu 150.000 Kč ročně (120 Kč za hodinu). Doplnit o ustanovení, že faktury za prováděné práce
budou propláceny po prokazatelném převzetí (podpis) pověřeným zaměstnancem města
a následně zajistit podpisy smluvních stran. Rada dále souhlasí s návrhem odboru vnitřních věcí
a právního, týkajícího se postupu při vymáhání pohledávek za nájem hrobového místa na veřejném
pohřebišti a za služby s tímto nájmem spojené. Uplatnit v praxi.
21.5.2010
Mgr. Čížek
Projednat s Policií ČR četnější kontroly dodržování omezené rychlosti a ostatního dopravního
značení ve městě.
7.5.2010
Mgr. Čížek
Přizvat na příští schůzi rady pana Bureše k projednání žádosti Hořovické teplárenské, s. r. o., o koupi
městského pozemku. Úkol trvá, termín prodloužen.
12.5.2010
Mgr. Čížek
Rada vzala na vědomí předložené vyúčtování o. s. Digitus za 1. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 a
žádá pana Křížka o předložení kompletního materiálu za oba roky na příští radu s tím, že bude na
radě dne 12.5.2010 projednán Komunitní plán.

2.5.2010
Mgr. Čížek
Rada žádá pana starostu, aby ve spolupráci s dr. Hoškovou zjistili možnost financování rekonstrukce
škol ve městě z programu Zelená úsporám.
7.5.2010
p. Kočárek
Rada žádá pana Kočárka, aby zavedl knihu přání a stížností, průběžně každý měsíc zpětně
vyhodnotil reakce návštěvníků bazénu a informoval radu o řešení.
7.5.2010
pí Šumerová
Rada po provedených úpravách (včetně krácení koeficientem 0,85 u položek vyšších než 10.000 Kč)
souhlasí s předloženým rozdělením dotací zájmovým, společenským, sportovním a ostatním
organizacím. Dotace budou jednotlivým organizacím poukázány v průběhu 1. pololetí r. 2010,
u vyšších částek s rozdělením na čtvrtletí tak, aby poslední částka byla vyplacena nejpozději
počátkem října 2010.
8.10.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury za reklamní předměty a a novou grafickou úpravu časopisu
Hořovický měšťan ve výši 18.420 Kč.
7.5.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem 20.000 Kč na pořízení projektu školního parku 2. základní školy, který se
bude realizovat v roce 2011.
7.5.2010
pí Šumerová
Rada žádá, aby současně s vyúčtováním příspěvků společenským organizacím za rok 2009 příjemci
dotací poskytovali také zprávu o činnosti a to do 30. 6. 2010. Informovat tyto organizace a zajistit
zveřejnění všech zpráv o činnosti v městském periodiku a na webových stránkách města.
7.5.2010

MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
12. 5. 2010
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván p. Křížek
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 a Miloš Koželuh.
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 12. 5. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada projednala žádost FK Hořovicko o navýšení příspěvku v rámci oslav 100 let organizované
kopané v Hořovicích na údržbu městského stadionu a žádá Ing. Pelána o kontrolu na místě

a stanovisko k požadavku. O výši příspěvku rozhodne rada na svém příští schůzi.
21.5.2010
Ing. Pelán
Rada se seznámila s návrhem na zřízení parkovacích automatů a žádá Ing. Pelána o ekonomickou
kalkulaci následujících variant: 1. parkovací automaty + jeden kontrolor, 2. parkovací automaty bez
kontrolora, 3. rozšíření počtu výběrčích na tři bez instalace parkovacích automatů.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Prověřit stav chodníků v Palachově ulici (kořeny stromů) a navrhnout způsob opravy včetně odhadu
nákladů.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada konstatuje, že je nespokojena s nedodržováním termínů oprav výtluků dle potvrzených
objednávek společností AVE a ukládá technickému odboru objednat ty práce, u kterých vypršel
termín dodávky, u konkurenční firmy.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s instalací dopravního zrcadla do trojúhelníku na křižovatce ulic Pražské
a Vrbnovské. Sdělit usnesení rady žadateli.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s instalací informativního radaru do ulice K Nemocnici. Oznámit usnesení rady
žadatelce.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada projednala seznam nutných oprav na městském hřbitově a žádá Ing. Šnajdra, aby předložil
seznam prací v celkovém objemu do 200 tisíc Kč, které se zrealizují v r. 2010.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkou, podle které by provedl pan Norbert Durych za cenu 318.367 Kč vč.
DPH renovaci kamenných prvků v budově městského úřadu čp. 640. Konkrétně se jedná o obě
schodiště v objektu, žulový portál vč. pískovcového vlysu a sloupů před vchodem do objektu.
Podmínkou objednání prací je ukázka provedení renovace na malém vzorku, tak aby rada mohla
posoudit účinnost celé zakázky. Zajistit ukázku renovace kamenných prvků na hlavním schodišti
v objektu.
21.5.2010

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 10. 5. 2010 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které pan Otto David provede ve Větrné ulici za cenu 296.234 Kč
bez DPH stavební úpravy okrajů stavěné komunikace tak, aby vozovka mohla být zrealizována
v nezúžené podobě. Zajistit návrh smlouvy nebo objednat práce.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zajištěním prací na akci "Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích" formou
objednávek se zaplacením částky 82.333 Kč bez DPH za tyto práce.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada žádá o neprodlené podání informace, kdy bude software ovládající klimatizaci v plaveckém
bazénu plně funkční.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rada žádá o zajištění stanoviska společnosti TEDOM a pana Kočárka ve věci výstavby a umístění
kogenerační jednotky v plaveckém bazénu a zároveň žádá o odstranění stávající staré jednotky na
náklady společnosti TEDOM. Úkol trvá, termín prodloužen. ¨
4.6.2010
Ing. Šnajdr
Rada žádá technický odbor o prověření možnosti dotací na stavební úpravy zdí hřbitova.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Radní se zabývali nabídkou pana O. Davida na provedení rekonstrukce hlavního schodiště do
budovy úřadu. Vzhledem k ceně (465.000, Kč bez DPH) rada žádá o tři konkurenční nabídky s tím,
že akce bude financována změnou rozpočtu. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 proti.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Rozšířit dětské hřiště na Višňovce o dřevěnou houpačku (typové označení 2/2) od firmy Jiří Mooz za
cenu max. 25.000 Kč vč DPH a hřiště pod garážemi v ulici 1. Máje o houpačku (typové označení S8a)
od firmy Ateliér2p, s. r. o., za cenu max. 62.000 Kč vč. DPH, v obou případech za kompletní dodávku
a montáž hracího prvku. Zajistit konkrétní nabídky a v případě, že nepřekročí radou stanovené
limity, objednat provedení prací. Řešeno včetně dopadových ploch, termín prodloužen.
4.6.2010

Ing. Šnajdr
Uplatnit nárok na záruční opravu ulice Vilová po provedené kanalizaci a v této souvislosti předložit
přehled termínů končících záručních lhůt v roce 2010 u investičních a údržbových prací ve městě.
Úkol trvá, termín prodloužen.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
V souvislosti s návrhy na úpravu dopravního provozu rada žádá o odhad nákladů na vybudování
vyvýšeného přechodu pro chodce v ulici Vrbnovská a nebo zpomalovacího prahu před tímto
přechodem.
21.5.2010
Ing. Šnajdr
Z nabídek na provedení rekonstrukcí chodníků rada vybrala k dalšímu jednání nabídku společnosti
Soukupová-Petrášek OÚK Dobříš, kdy společnost za celkovou cenu 339.057 Kč vč. DPH provede
rekonstrukci chodníku v ulici Komenského v úseku od křižovatky s ulicí Dr. Holého po křižovatku
s ulicí Jiráskovou (povrch ze zámkové dlažby) a rekonstrukci chodníku v Pražské ulici kolem
autobusové zastávky ve směru na Lochovice v úseku od křižovatky s ulicí Jabloňovou po křižovatku
s ulicí Lipovou (povrch ze zámkové dlažby). Zajistit zpracování návrhu smlouvy o dílo.
4.6.2010
JUDr. Maříková
Náklady na stavební úpravy okrajů stavěné komunikace ve Větrné ulici přidat k pohledávkám za
firmou Otto Srp (296.234 Kč bez DPH).
21.5.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace Elektroštika, s. r. o., Praha, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí
a tří rozvodných skříní na pozemkových parcelách 601, 628, 674, 681, 680 / 1, 680 / 4, 680 / 5,
693 / 1, 745 / 1 a 750 / 4 v k. ú. Hořovice a na pozemkové parcele 341 / 9 v k. ú. Velká Víska v ulici
Komenského v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 80,Kč/bm výkopu + základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Statek Hořovice, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě
budoucích na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní
elektrickou přípojku přes pozemkovou parcelu 73 / 1 v k.ú. Velká Víska v ulici Na Okraji v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 80,- Kč/bm výkopu + základní

sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.6.2010
JUDr. Maříková
Rada pro realizaci nových povrchů ulic vybrala vždy ze tří nabídek nabídky společnosti Strabag, a.
s.: ulice Dlouhá v ceně 1.753.278,11 Kč vč. 20% DPH, část ulice Hradební v ceně 433.564,31 Kč vč.
20% DPH a část ulice K Nemocnici v ceně 2.152.483,38 Kč vč. 20% DPH. Zajistit zpracování návrhu
smlouvy o dílo s tím, že případná realizace se bude odvíjet od městského rozpočtu.
21.5.2010
JUDr. Maříková
Rada revokovala své usnesení ze dne 28. 4. 2010 a souhlasí se zněním Smlouvy o správě veřejného
pohřebiště, na základě které pan Jaroslav Jonák bude s účinností od 1. 6. 2010 spravovat
a provozovat veřejné pohřebiště v Hořovicích v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku ode dne podpisu za úhradu do
maximální výše 250.000 Kč ročně (vypustit ustanovení o hodinové sazbě a počtu hodin za
měsíc). Zajistit podpisy smluvních stran.
31.5.2010
JUDr. Maříková
Rada schválila znění, včetně podpisů smluvních stran, smlouvy o spolupráci za účelem uspořádání
výstavy Česká kytara, která proběhne v termínu od 4. 6. do 3. 8. 2010.
21.5.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o výkonu pečovatelské služby s o. s. Digitus do
30. 6. 2011. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 proti.
21.5.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se změnou smlouvy o dílo, podle které zpracuje Ing. Luděk Novotný jednostupňový
projekt parkoviště v Pražské ulici. K navýšení částky o 25.000 Kč došlo na základě výsledků jednání
radních s majitelem pozemku a následné změně varianty řešení budoucího parkoviště. Celková
cena bude činit 124.000 Kč bez DPH. Zajistit podpisy změněné smlouvy.
4.6.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje termín
dokončení komunikace ve Větrné ulici do 15. 7. 2010. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
4.6.2010

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o roznášce informačních a propagačních materiálů, podle které
bude Česká pošta, s. p., provádět roznášku měsíčníku Hořovický měšťan občanům města a cena
služby bude pro konkrétní zakázku vycházet z Poštovních podmínek České pošty, s. p. Způsob
úhrady ceny je sjednán na základě faktury. Smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2011. Po
odborné kontrole včetně vyřešení možné kolize se smlouvou o dílo s Radkem Dolejšem - Dalmat
(kde je v předmětu smlouvy uvedena doprava na místo určení), zajistit podpisy smluvních stran.
4.6.2010
Mgr. Čížek
Přizvat na příští schůzi rady pana Bureše k projednání žádosti Hořovické teplárenské, s. r. o.,
o koupi městského pozemku. Úkol trvá, termín prodloužen.
21.5.2010
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu, aby na nejbližším zasedání Dobrovolného svazku obcí a Mikroregionu
Hořovicko informoval o komunitním plánu a možnosti rozšíření tohoto plánu na jednotlivé obce
ve správním obvodu Hořovic. Zároveň komunitní plán zveřejnit na webových stránkách města.
4.5.2010
Mgr. Čížek
Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 17. 6. 2010. Organizačně zajistit.
26.5.2010
Mgr. Čížek
Rada schválila odpověď pana starosty ze dne 5. 5. 2010 na stížnost zastupitele Ing. V. Pommy, která
se týkala odstavení jízdního kola na chodbě radnice, viz příloha originálu zápisu. Výsledek
hlasování: 6 pro, 1 se zdržel.
21.5.2010
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního týkajícím se odpisu nedobytné
pohledávky MKC Hořovice vůči HSS, a. s., Hořovice. Předložit k projednání zastupitelstvu.
17.6.2010
Mgr. Čížek
Rada žádá pana starostu, aby ve spolupráci s dr. Hoškovou zjistili možnost financování rekonstrukce
škol ve městě z programu Zelená úsporám. Úkol trvá, termín prodloužen.
21.5.2010
Mgr. Kebrlová
Rada schválila pořadník na přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou dle přiloženého návrhu.
21.5.2010

p. Křížek
Rada konstatuje, že ředitel o. s. Digitus p. Křížek předložil komunitní plán města Hořovice. Rada
žádá pana ředitele, aby tento plán projednal na Středočeském kraji a podával pravidelné informace
v oblasti dotací na sociální služby. 1
8.6.2010
pí Šumerová
Rada projednala materiál pana Kočárka ohledně provozu plaveckého bazénu. Rada souhlasí
s proplacením porevizní opravy elektroinstalace ve výši 19.192 Kč včetně DPH v objektu sauny
a ubytovny. Cenu započíst s dlužnou částkou nájemného za areál plaveckého bazénu. Na zbylou
část dluhu zaslat upomínku se lhůtou finančního plnění 14 dní. Rada souhlasí s uvolněním částky
80.000 Kč na opravu venkovního bazénu před letní sezónou.
21.5.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s výší příspěvků na činnost Klubu českých turistů Plzeň 2.000 Kč, Klubíčku Beroun
30.000 Kč, Českému rybářskému svazu 2.000 Kč na dětské rybářské závody a 4.000 Kč Základní
umělecké škole Josefa Slavíka na pořádání slavnostního koncertu. Částky nad 10.000 Kč krátit
koeficientem 0,85. Poukázat do konce prvního pololetí r. 2010.
2.7.2010
Mgr. Zdeňka Ulčová, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
26. 5. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni: Miloš Koželuh, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván p. Bureš
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban a JUDr. Dana Heřboltová.
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 26. 5. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada se seznámila s předloženým seznamem nutných oprav na městském hřbitově a žádá pana

místostarostu, aby ve spolupráci se správcem hřbitova a za součinnosti technického odboru
a Městské správy bytového a nebytového fondu tyto práce zajistil a podal informaci.
8.10.2010
Ing. Blecha
Prověřit podmínky a navrhnout termínovaný postup vyhlášení části hřbitova kulturní památkou.
4.6.2010
Ing. Palouš
Rada žádá finanční výbor, aby ve spolupráci s finančním odborem a provozovatelem městských
lázní panem Kočárkem připravili návrh financování areálu na sezonu 2010/2011.
18.6.2010
Ing. Pelán
Rada souhlasí se zakoupením sekačky a traktůrku s tím, že po skončení leasingu je třeba tyto řádně
pojistit.
4.6.2010
Ing. Šnajdr
Navrhnout technické řešení a finanční náročnost měření rychlosti na příjezdu do Hořovic od
Komárova a od Žebráka.
4.6.2010
Ing. Šnajdr
Objednat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hlavního schodiště budovy
městského úřadu.
18.6.2010
Ing. Šnajdr
Připravit návrh aktualizace smlouvy na zimní údržbu s ohledem na minimální použití posypové soli,
úkol trvá, termín prodloužen.
18.6.2010
Ing. Šnajdr
Rada požaduje předložit dvě konkurenční nabídky na celoroční úklid všech chodníků ve městě. Úkol
řešen, dokončuje se pasportizace komunikací, termín posunut.
18.6.2010
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla o provizorní úpravě povrchu v ulici Dlouhé vyštěrkováním.
2.7.2010

Ing. Šnajdr
Rada rozhodla o zrušení bývalého dětského hřiště u Unimarketu včetně následné parkové úpravy.
Zajistit podle návrhu co nejdříve. Úkol trvá, termín opět prodloužen.
2.7.2010
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkou, podle které by provedl pan Norbert Durych za cenu 318.367 Kč vč.
DPH renovaci kamenných prvků v budově městského úřadu čp. 640. Konkrétně se jedná o obě
schodiště v objektu, žulový portál vč. pískovcového vlysu a sloupů před vchodem do objektu.
Podmínkou objednání prací je ukázka provedení renovace na malém vzorku, tak aby rada mohla
posoudit účinnost celé zakázky. Zajistit ukázku renovace kamenných prvků na hlavním schodišti
v objektu. Úkol trvá.
18.6.2010
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje předložený projekt Technologické centrum ORP Hořovice a spisové služby v území
část I. a II. do Výzvy č.6 IOP, včetně navrhovaných Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace.
4.6.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s úpravou přechodu v ulici Vrbnovská (formou přejezdového prahu) v ceně do
40.000 Kč.
4.6.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy s firmou Josef Hrdina, Dolní Hbity, 77, na zajištění
zadávacího řízení veřejné zakázky: ""Rekonstrukce školky v Hořovicích - 2. etapa"" za cenu 69.000
Kč bez DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
18.6.2010
JUDr. Heřboltová
Rada pověřuje pí radní JUDr. Heřboltovou vypracováním kalkulace na výpočet ceny věcných
břemen.
4.6.2010
JUDr. Maříková
Pokud dodavatel nezareaguje pozitivně ani na dopis starosty, uplatnit nárok na záruční opravu ulice
Vilová po provedené kanalizaci právní cestou.
18.7.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek čp. 758-759 souhlasí se zněním smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění položit a provozovat

odvodňovací drenáže na pozemkových parcelách 1147 / 3, 1154 / 2 a 1154 / 4 v ulici Kosmonautů
v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 80 Kč/bm výkopu +
základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí s odkupem pozemků 1855 / 2 a 1856 / 2 v k. ú. Hořovice (poblíž
Lázeňského rybníka) od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu 603.000 Kč. Zpracovat protinávrh,
který by zohledňoval investice do zeleně, které nerealizoval stát a navrhnout další postup města
včetně odhadu termínu dokončení tohoto majetkového převodu.
4.6.2010
JUDr. Maříková
Rada revokovala své usnesení ze dne 28. 4. 2010 a souhlasí se zněním nové smlouvy o podnájmu,
podle které město Hořovice přenechá Mateřskému centru Hořováček, o. s., pronajaté nebytové
prostory v přízemí budovy čp. 28 v Hořovicích o celkové výměře 70,64 m2. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou jeden rok za symbolické nájemné 1.000 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada schvaluje znění dvou smluv na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění uložit
kabelové rozvody k informativnímu radaru a rozvody k venkovnímu osvětlení, určenému pro
osvětlení přechodu pro chodce a provozování stavby informativního radaru a stavby venkovního
osvětlení včetně jejich příslušenství v Pražké ulici, ve prospěch města Hořovice. Zajistit podpisy
smluvních stran.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem na revokaci usnesení zastupitelstva ze dne 11. 3. 2010 bodu ""D"" a to
s navýšením kupní ceny pozemkových parcel 2207 / 2 a 2206 / 5 v k. ú. Hořovice z 1.000 Kč na
1.480 Kč dle aktuálního znaleckého posudku. Připravit pro jednání zastupitelstva.
4.6.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely 742 / 2 (místní
komunikace) v k. ú. Velká Víska od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha na
město Hořovice. Připravit pro jednání zastupitelstva.
4.6.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodloužením podnájemní smlouvy na františkánskou zahradu panu Viktorovi o dva
měsíce, tj. do 31. 7. 2010. Zároveň zveřejnit záměr pronajmout tuto zahradu od 1. 8. 2010.
18.6.2010

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění pečovatelské služby s Digitus, o. s.,
kterým se prodlužuje platnost smlouvy do 30. 6. 2011. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma Soukupová - Petrášek, OÚK
Dobříš, za celkovou cenu 339.057 Kč vč. 20% DPH, rekonstrukci chodníků v Pražské ulici v okolí
autobusové zastávky při výjezdu na Lochovice a ulici Komenského, v úseku od křižovatky s ulicí Dr.
Holého po křižovatku s ulicí Jiráskovou. Termín dokončení prací je stanoven na 31. 7. 2010. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede pan Otto David za cenu celkem
288.081 Kč bez DPH stavební úpravy ve Větrné ulici včetně chodníků kolem pozemků p.č. 2282/116
a 2282/1127 v k. ú. Hořovice a provedení opěrné zdi tak, aby stavba komunikace byla v souladu se
stavebním povolením. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost Strabag, a. s. za cenu
2.849.689,80 Kč vč. 20% DPH, rekonstrukci povrchu vozovky a přilehlých chodníků v celé délce
Lidické ulice v termínu do 30. 9. 2010. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
Zároveň rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, týkající se rekonstrukce povrchů komunikací
v části ulice K Nemocnici, části ulice Hradební a v ulici Dlouhá, která je zatím bez konkrétního
termínu realizace. O tomto termínu rada rozhodne až podle finanční situace města v dalším
období.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o partnerství, podle které 2. základní škola a město zrealizují
""Školní park"" a společně zažádají o finanční prostředky z Nadace Partnerství, grantový program
Strom života. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran."
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování separovaného odpadu, podle
které AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., bude zajišťovat sběr a odstraňování separovaného
odpadu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran. Úkol řešen, termín prodloužen.
4.6.2010

Mgr. Čížek
Rada se seznámila s projektem na zastřešení zimního stadionu a pověřuje pana starostu, aby přizval
pana Roberta Čecha na příští schůzi rady.
2.6.2010
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s předloženým materiálem odboru vnitřních věcí a právního s výjimkou bodu A1.
Předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu města.
17.6.2010
Mgr. Čížek
Svolat společné jednání mezi městem Hořovice, Městskou správou bytového a nebytového fondu
a FK Hořovicko o formách spolupráce mezi těmito subjekty.
4.6.2010
Mgr. Krištufová
Rada bere na vědomí volné dny pro žáky 1. základní školy ve dnech 28. - 30. června 2010.
4.6.2010
pí Šumerová
Rada projednala návrh 1. rozpočtového opatření města na rok 2010. Po provedení dílčích úprav
připravit pro jednání zastupitelstva.
4.6.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s navrženou výší příspěvků Středisku rané péče Praha 5.000 Kč a Farnímu sboru
Českobratrské církve evangelické v Hořovicích 20.000 Kč (krátit koeficientem 0,85).
4.6.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku Českému zahrádkářskému svazu o 5.440,- Kč (za květinovou
výzdobu radnice).
4.6.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením rozpočtu Městské správy bytového a nebytového fondu o 75 tisíc Kč na
práce spojené s údržbou městského stadionu. Výsledek hlasování: 4 pro, 2 proti.
4.6.2010
pí Šumerová Rada souhlasí s proplacením faktury za výrobu informačních panelů v hodnotě
31.440,- Kč
4.6.2010

radní Rada se seznámila s technickým řešením opravy chodníku v Palachově ulici a k řešení se vrátí
koncem vegetačního období. 25.10.2010
JUDr. Dana Heřboltová, MVDr. Miloš Urban

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9. 6. 2010
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván pan Robert Čech
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. 12
Rady města Hořovice ze dne 9. 6. 2010

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Prověřit podmínky a navrhnout termínovaný postup vyhlášení části hřbitova kulturní památkou.
Úkol trvá, termín prodloužen.

18.6.2010
Ing. Blecha
Provést místní šetření v lokalitě ulice Vilová (napojení domů na kanalizaci) a podat informaci
o termínovaných opatřeních odboru výstavby a životního prostředí v případě zjištění nesrovnalostí.
Současně podat informaci o plnění rozhodnutí stavebního úřadu ve věci výstavby zahradních
domků u Dražovky.
18.6.2010
Ing. Pelán
Rada konstatuje nespokojenost s údržbou zeleně a žádá o kontrolu výkazu prací za první pololetí
podle platné smlouvy. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 proti.
18.6.2010
Ing. Šnajdr
Místo odcizených kovových žlábků na cestě v Lomu instalovat dřevěné odvodňovací prvky.
16.7.2010
Ing. Šnajdr
Po provedené ukázce renovace schodiště úřadu rada nesouhlasí s objednáním kompletní renovace
obou schodišť, vstupního portálu včetně sloupů venkovního schodiště za cenu 318.367 Kč vč.
DPH.
18.6.2010
Ing. Šnajdr
Vyčistit kanalizační vpustě v ulici Podlužská a podat informaci o údržbě vpustí ve městě. 2.7.2010
JUDr. Heřboltová
Rada pověřuje pí radní JUDr. Heřboltovou vypracováním kalkulace na výpočet ceny věcných
břemen. Úkol trvá, termín prodloužen.
2.7.2010
JUDr. Maříková
Navrhnout radě právní rámec pořádání pravidelných trhů se zemědělskými produkty.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Připravit nájemní smlouvu na nebytové prostory v budově čp. 640 Svazu tělesně postižených za
částku 7.000 Kč za rok na dobu do 31. 12. 2011.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti sedmi obyvatel Větrné ulice nesouhlasí s prodejem částí pozemku 906 / 1 v

k. ú. Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí s odkupem pozemků 1855 / 2 a 1856 / 2 v k. ú. Hořovice (poblíž
Lázeňského rybníka) od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu 603.000 Kč. Zpracovat protinávrh,
který by zohledňoval investice do zeleně, které nerealizoval stát a navrhnout další postup města
včetně odhadu termínu dokončení tohoto majetkového převodu. Úkol trvá, termín prodloužen.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada schválila znění Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci operačního programu Životní prostředí na akci Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích,
ve výši 298.421,41 Kč. (Celkové výdaje na projekt: 7.726.382,69 Kč, dotace SFŽP: 298.421,41 Kč,
dotace Fondu Soudržnosti: 5.073.164 Kč, celková spoluúčast města: 2.354.797,28 Kč během let
2010 a 2011). Zajistit podpisy smluvních stran.
2.7.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v domě čp. 734 v Hořovicích panu Nguyen Van Qui
za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží. Zveřejnit záměr pronájmu a vyhotovit
návrh nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2011 za roční nájemné 65 tis. Kč + DPH.
Vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které město Hořovice daruje Nadačnímu fondu
GAUDEAMUS Cheb finanční částku 2.000 Kč na podporu organizace 19. ročníku dějepisné soutěže
studentů gymnázií. Zajistit podpisy smluvních stran.
2.7.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV, kterou se společnost ČEZ Distribuce, a. s.
zavazuje splnit povinnosti nezbytné k připojení elektřiny k objektu čp. 1546, který město plánuje
zrekonstruovat na sociální zařízení a novinový stánek. Podíl na nákladech města je stanoven na
10.000 Kč. Po odborné kontrole zajistit podpis smlouvy a okamžité zaplacení padesáti procent
podílu města na nákladech.
24.6.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasila se zněním Smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120, na základě které se město
zavazuje účastnit se financování protipovodňového opatření Hořovice - Červený potok. Vzhledem

k novým nárokům od Povodí Vltavy, s. p. předložit aktualizované znění smlouvy.
30.7.2010
JUDr. Maříková
Radní se zabývali žádostí paní Světlany Popovičové o vybudování čtyř parkovacích míst na východní
straně domu čp. 709 - 712. Rada žádá odbor vnitřních věcí a právní o stanovisko k této věci a ve
spolupráci s odborem technickým a dopravním o návrh technického řešení včetně zakreslení
parkoviště do katastrální mapy.
18.6.2010
JUDr. Maříková
Ve spolupráci s Městskou akciovou společností a odborem technickým a dopravním připravit návrh
smlouvy na dokončení výstavby ulice Na Kopečku.
18.6.2010
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu jednáním s paní Velvarskou a panem ředitelem Vavřičkou ve věci
nepřijatých dětí do mateřské školky.
23.6.2010
Mgr. Čížek
Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 1 /2010 o úhradě vodného
a stočného ve dvousložkové formě (bez ustanovení o činnosti představenstva VaK, a. s.).
Neprodleně rozeslat zastupitelům a předložit k projednání zastupitelstvu.
17.6.2010
Mgr. Čížek
V návaznosti na rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí
dotace, rada souhlasí s uzavřením smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši
14.785.633,57 Kč a doporučuje schválit finanční krytí ve výši 9.888.542,43 Kč na spolufinancování
projektu Rekonstrukce mateřské školy v Hořovicích r. č.: CZ.1.15/3.2.00/39.00851. Projednat na
zastupitelstvu schválení smlouvy včetně harmonogramu financování.
17.6.2010
Mgr. Čížek
V návaznosti na rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí
dotace, rada souhlasí s uzavřením smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši
9.562.694,80 Kč a doporučuje schválit finanční krytí ve výši 2.436.923,71 Kč na spolufinancování
projektu Modernizace 2. ZŠ Hořovice r. č.: CZ.1.15/3.2.00/40.00843. Projednat na zastupitelstvu
schválení smlouvy včetně harmonogramu financování.
17.6.2010

pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvků Rané péči Diakonie Praha 5tis., Gymnáziu Hořovice 30 tis.
a Českému svazu ochránců přírody Plamínek 5 tis.
18.6.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města za rok 2010 provedl Krajský úřad
Středočeského kraje.
18.6.2010

Ing. Jiří Auterský, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
23. 6. 2010
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
JUDr. Dana Heřboltová, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4.Organizační záležitosti
ad 1)Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová a 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. 13
Rady města Hořovice ze dne 23. 6. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada pověřuje pana místostarostu jednáním se společností VIDEOFACT ve věci pořízení
prezentačního dokumentu o městě Hořovice.
21.7.2010

Ing. Blecha
Zajistit podání návrhu města se všemi náležitostmi na prohlášení obezděné vstupní části hřbitova
v Hořovicích za kulturní památku.
30.7.2010
Ing. Palouš
Rada žádá finanční výbor, aby ve spolupráci s finančním odborem a provozovatelem městských
lázní panem Kočárkem připravili návrh financování areálu na sezonu 2010/2011. Úkol trvá, termín
prodloužen.
7.7.2010
Ing. Šnajdr
Na základě žádost paní Světlany Popovičové rada souhlasí s vybudování parkovacích míst na
východní straně domu čp. 709 – 712 na náklady města. Rada žádá o zpracování technické
dokumentace a cenové náročnosti (stejným způsobem jako je parkoviště v ul. 1. Máje). Vyrozumět
žadatele o rozhodnutí rady.
2.7.2010
Ing. Šnajdr
Rada požaduje předložit dvě konkurenční nabídky na celoroční úklid všech chodníků ve městě. Úkol
řešen, je dokončena pasportizace komunikací a odeslány poptávky, termín posunut.
2.7.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 21. 6. 2010 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
2.7.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním dopravní značky V12c – zákaz zastavení (žlutá nepřerušovaná čára),
podél chodníku v Milinovského ulici přibližně v úseku od čp. 969 po čp. 1103. Projednat záměr
s Policií ČR a v případě jejího souhlasu a po vydání stanovení zajistit osazení dopravního značení.
16.7.2010
Ing. Šnajdr
Radní se seznámili s návrhem smlouvy o dílo, podle kterého provede ak. mal. Karine Artouni
restaurování dřevěných prvků a fragmentů nástěnné malby v rekonstruovaném objektu čp.
1546 (WC + prodejna tisku - roubená přístavba domu čp. 253/1) na Palackého náměstí za cenu
297.049 Kč vč. 10% DPH. Rada rozhodla, že smlouva bude podepsán až poté, kdy budou známy
termíny týkající se celkové rekonstrukce objektu. Informovat navrhovatele.
2.7.2010

JUDr. Maříková
Navrhnout radě právní rámec pořádání pravidelných trhů se zemědělskými produkty. Úkol
ve spolupráci s živnostenským odborem trvá, termín prodloužen.
2.7.2010
JUDr. Maříková
Prověřit vlastnické vztahy k pozemkům na městském pohřebišti a navrhnout majetkoprávní
vypořádání s církví s ohledem na provozování hřbitova městem.
2.7.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace Jahnl, Beroun, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí na
pozemkové parcele 44 / 1 v k.ú. Hořovice v ulici Zámecké v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 100 Kč/bm výkopu + základní sazba DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
16.7.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace STZ, s. r. o., Králův Dvůr, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí na
pozemkové parcele 1867 / 1 v k. ú. Hořovice (ul. Pod Nádražím) v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 100 Kč/bm výkopu a 2.000 Kč za postavení dvou
pojistkových skříní + základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
30.7.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Okresního stavebního bytového družstva Beroun souhlasí s prodejem
pozemkové parcely 942 / 45 - pod přístupovou rampou - o výměře 22 m2 v k.ú. Velká Víska
vlastníkům bytových jednotek v domě čp. 1231. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání
zastupitelstva (cena 500 Kč/m2).
16.7.2010
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s odkupem pozemkových parcel 1855 / 2 a 1856 / 2 v k.ú. Hořovice od
Pozemkového fondu ČR za kupní cenu 603.000 Kč. Informovat Pozemkový fond ČR o rozhodnutí
rady současně s požadavkem na řádnou údržbu pozemku a nutnost provedení dendrologického
průzkumu s ohledem na nedávnou škodní událost.
2.7.2010

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním "Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí"
se společností ČEZ Prodej, s. r. o. a se zněním "Smlouvy o připojení" se společností ČEZ Distribuce,
a. s. Smlouvy se týkají dodávek elektřiny do sítě venkovního osvětlení v lokalitě ulice Tichá. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran."
30.7.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme panu
Nguyen Van Qiu nebytové prostory v domě čp. 734 o výměře 90 m2 pro provozování prodejny
potravin a smíšeného zboží. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2011 za roční nájemné
65.000 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.7.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme Svazu
tělesně postižených nebytové prostory v budově úřadu o výměře 61,55 m2 pro kanceláře nájemce.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2011 za roční nájemné 7.000 Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
16.7.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o poskytnutí konzultačních služeb při realizační fázi projektu
"Rekonstrukce MŠ v Hořovicích" s Mgr. Kupsou. Cena za konzultace je 194.000 Kč bez DPH a tato
částka je uznatelným nákladem projektu. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.7.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o poskytnutí konzultačních služeb při realizační fázi projektu
Modernizace 2. ZŠ Hořovice s firmou PNO Consultants, s. r. o. Cena za tyto služby je 80.000 Kč bez
DPH a tato částka je uznatelným nákladem projektu. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
16.7.2010
JUDr. Maříková
Ve spolupráci s Městskou akciovou společností a odborem technickým a dopravním připravit návrh
smlouvy na dokončení výstavby ulice Na Kopečku. Úkol trvá, termín prodloužen.
2.7.2010
JUDr. Maříková
Vzhledem k posouzení finanční náročnosti inertního posypu a následného úklidu, rada rozhodla
setrvat na dosavadním způsobu zimní údržby s pomocí soli. Zajistit platnost smlouvy pro zimní
sezonu 2010 / 2011.
16.7.2010

p. Kočárek
Rada žádá pana Kočárka, aby navrhl znění nového smluvního vztahu, podle kterého bude
provozována kogenerační jednotka v plaveckém bazénu za splnění všech legislativních předpisů
a za přepokladu, že bude smluvně ošetřen finanční profit pro město.
16.7.2010
p. Křížek
Rada konstatuje, že ředitel o. s. Digitus p. Křížek předložil komunitní plán města Hořovice. Rada
žádá pana ředitele, aby tento plán projednal na Středočeském kraji a podával pravidelné informace
v oblasti dotací na sociální služby. Úkol trvá, termín prodloužen.
16.7.2010
pí Hrachová
Rada se zabývala vyplacením mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací a stanovila,
že případné mimořádné odměny budou vyplaceny na konci běžného kalendářního roku. Výsledek
hlasování: 4 pro, 1 se zdržel.
29.10.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotací: Římskokatolické farnosti Hořovice ve výši 30 tis. Kč a městu
Příbram ve výši 0 Kč na provoz záchytné stanice.
2.7.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením částky 15.120 Kč vč. DPH (daňový doklad č. 02100081 ze 14. 6. 2010)
za instalaci tří laviček v okolí barokní kašny společností Radek Škvára, s. r. o.
2.7.2010
radní
Radní rozhodli, že nejbližší další schůze rady se bude konat, vzhledem k dovoleným, ve středu 21. 7.
2010.
21.7.2010

Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková
Čížek

Mgr. Luboš

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
21. 7. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni: Miloš Koželuh, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová a JUDr. Dana Heřboltová.
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 21. 7. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Palouš
Rada žádá finanční výbor, aby ve spolupráci s finančním odborem a provozovatelem městských
lázní panem Kočárkem připravili návrh financování areálu na sezonu 2010/2011. Úkol trvá, termín
prodloužen.
6.8.2010
Ing. Pelán
Na základě žádosti obyvatel domu č.p. 585 v ul. Podlužská rada žádá Městskou správu bytového
a nebytového fondu o instalaci osvětlení vchodových dveří a současně (ve spolupráci s technickým

odborem) o posouzení možnosti rozšířit zpevněnou plochu parkoviště a přístupové cesty z hlediska
finanční náročnosti a termínu dokončení.
6.8.2010
Ing. Pelán
Rada žádá Městskou správu bytového a nebytového fondu o odstranění náletů a provedení
postřiku herbicidem na Knížecí cestě, odstranění suchých keřů u 1. základní školy a o další úpravy
zeleně dle instrukcí paní radní JUDr. Heřboltové a paní místostarostky Šrámkové.
13.8.2010
Ing. Pelán
Zajistit posekání severního břehu Lázeňského rybníka. Prověřit tuto povinnost u nájemců rybníka,
tj. Českého rybářského svazu.
6.8.2010
Ing. Šnajdr
Nadále čtvrtletně informovat radu o odstraněných nedostatcích nalezených vyhledávací službou panem Kadeřábkem.
8.10.2010
Ing. Šnajdr
Navrhnout projekční kanceláře schopné připravit projekt zateplení 1. základní školy a Základní školy
Svatopluka Čecha pro potřeby žádosti z fondu Zelená úsporám s realizací tohoto projektu v roce
2011.
13.8.2010
Ing. Šnajdr
Objednat u AVE CZ velkoobjemový kontejner ke hřbitovu a navrhnout způsob opravy vrat v části
zvané Rpetský hřbitov.
6.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním dvou oběhových čerpadel a potrubí pro krytý plavecký bazén podle
návrhu pana Kočárka v ceně max. do 280 tis. Kč. Zároveň rada nesouhlasí s proplacením faktury
za tlakové vyčištění kanalizačních přípojek v ceně 6.683 Kč vč. DPH. Výsledek hlasování: 4 pro,
2 proti.
6.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada požaduje předložit dvě konkurenční nabídky na celoroční úklid všech chodníků ve městě. Úkol
řešen, avšak trvá s tím, že rada rozhodla o úklidu středu města jedenkrát měsíčně a ostatní ulice
čtvrtletně.
6.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada revokovala své usnesení ze dne 23. 6. ve věci umístění dopravní značky podél
chodníku v Milinovského ulici a požaduje umístění žluté přerušované čáry - zákaz stání. Projednat
záměr s Policií ČR a v případě jejího souhlasu a po vydání stanovení zajistit osazení dopravního

značení.

27.8.2010

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkou, podle které provede firma David Lisý za cenu 248.620 Kč kompletní
opravu střechy obřadní síně na Městském hřbitově a žádá Ing. Pelána, aby projednal s nájemcem
participaci na této opravě v souladu s nájemní smlouvou.
6.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otvírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona 137 / 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodavatele stavby
Rekonstrukce MŠ v Hořovicích a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek:
Mgr. Helena Chvojková, Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Luboš Čížek, náhradník Ing. Jiří Auterský, členové
komise hodnotící: Ing. Milan Šnajdr, Ing. Jan Blecha, Ing. Vratislav Kadlec, JUDr. Dana Heřboltová,
Mgr. Helena Chvojková. Náhradníci: Ing. Jiří Hrabák, Ing. Jiří Auterský, Ing. Jitka Valečková, Alena
Gebrianová, Miloš Koželuh.
6.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. M. Vondřich za cenu 59.000 Kč projekt
pro stavební povolení na rekonstrukci komunikace ve Strmé ulici. Ve spolupráci s právním odborem
zajistit návrh smlouvy o dílo.
13.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním a instalováním všech dřevěných odvodňovacích prvků dle nabídky
firmy Škvára na cestu v Lomu.
27.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přijetím dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Středočeského
kraje ve výši 183.546 Kč na akci Restaurování sochy Svatého Rocha.
6.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem odpovědi na žádost společnosti VPÚ DECO, a. s., který vyjadřuje souhlas
města Hořovice s vydáním územního rozhodnutí na stavbu nazvanou ""II/114 - II/117 HOŘOVICE,
OBCHVAT MĚSTA"". Informovat žadatele včetně data usnesení rady.
6.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí, že v důsledku výstavby železničního koridoru a uzavření silnice v ulici
Sklenářka bude do 30. 11. 2010 změněn jízdní řád MHD Hořovice (Čtyři autobusy za den vynechají
stanici Sklenářka). Potvrdit Probo Busu, a. s. souhlas města.
6.8.2010
Ing. Šnajdr Vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby veřejných záchodků a trafiky.
6.8.2010

Ing. Šnajdr
Zkontrolovat stav tabulí informačního systému ve městě, stav dopravních značek v okolí mostu
přes Červený potok a stav podstavců městského osvětlení.
6.8.2010
JUDr. Maříková
Navrhnout radě právní rámec pořádání pravidelných trhů se zemědělskými produkty. Úkol
ve spolupráci s živnostenským odborem trvá, termín opět prodloužen.
10.9.2010
JUDr. Maříková
Prověřit vlastnické vztahy k pozemkům na městském pohřebišti a navrhnout majetkoprávní
vypořádání s církví s ohledem na provozování hřbitova městem. Úkol trvá, termín prodloužen.
10.9.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Jana Koláře souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní kanalizační přípojku
přes pozemkovou parcelu 21 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým
plánem za jednorázovou úhradu 500 Kč + základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
6.8.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní V. Toušové souhlasí s rozšířením smlouvy o zřízení věcného břemene
o parcely 2296/2 a 2296/28 v k. ú. Hořovice, v jejichž prospěch je břemeno zřizováno. Zajistit
podpisy smluvních stran.
13.8.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti RWE GasNet, s. r. o. souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení včetně jejího
příslušenství a oprávnění, vstupovat a vjíždět přes pozemkové parcely 745 / 1, 750 / 4, 750 / 3,
751 /5, 751 / 3, 751 /1, 753 /6, 753 /1, 753 / 13, 754 / 3, 754 / 2, 753 / 14, 768 / 6, 756 a 783 dle KN,
v kat. území Hořovice, město Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem (ul. Strmá a nám.
Boženy Němcové) za jednorázovou úhradu 83.522,40 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí se smlouvou o spolupráci s Martou Šestákovou–Vaculíkovou – Podbrdské
vydavatelství.
13.8.2010
JUDr. Maříková
Rada rozhodla, že další kalkulace věcných břemen se bude odvíjet od základní částky 150 Kč/m
s tím, že rada jednotlivé případy posoudí.
průběžně

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o spolupráci, podle které pan Miroslav Weber zajistí opravu
povrchu komunikace v ulici U Náhonu v místě provedených přípojek k jeho pozemku a to nejdéle
do šesti měsíců od ukončení stavebních prací včetně garance tříleté záruční lhůty. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
13.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením částí pozemků od vlastníků podle podkladů předávaných úřadu panem
radním MVDr. Urbanem. Pozemky jsou nezbytné k plánované výstavbě cyklostezky. Zajistit
geometrické zaměření, texty kupních smluv a všechny další náležitosti tak, aby proces schválení
koupě byl uzavřen nejpozději rozhodnutím zastupitelstva v září t.r.
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podnájmem tzv. Františkánské zahrady panu Petru Machálkovi za účelem zázemí
pro údržbu městské zeleně od 1. 8. 2010 v návaznosti na smlouvu o údržbě zeleně ve městě.
Připravit nájemní smlouvu dle dispozic pí radní Heřboltové.
6.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s ukončením smluvního vztahu mezi Společenstvím vlastníků domu čp. 713 - 716,
Obránců míru a Hořovickou teplárenskou, s. r. o. na dodávku tepelné energie a zároveň souhlasí
s vybudováním vlastního zdroje tepla v tomto bytovém domě. Informovat žadatele o rozhodnutí
rady.
6.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 5 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 29. 11. 1996 mezi městem
Hořovice a Telefónicou O2 Czech Republic, a. s., kterým se prodlužuje doba trvání smlouvy
na umístění základnové stanice v budově gymnázia o pět let. Dále se s platností
od 1. 1. 2011 snižuje nájemné o 10% a město nebude za roky 2011 a 2012 uplatňovat navýšení
nájemného o inflaci. Ostatní ustanovení původní nájemní smlouvy zůstávají v platnosti. Důvodem
zachování smlouvy je garance příjmu do rozpočtu města. Zajistit podpisy smluvních stran
13.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě, podle kterého společnost Merkur
Hořovice, s. r. o. souhlasí, v případě stavby parkoviště v proluce v Pražské ulici, s provedením dlažby
i na pozemku p.č. 668/6 v k. ú. Hořovice za podmínky, že na tomto pozemku nebudou vyznačena
žádná parkovací místa a bude zajištěna možnost zásobování přilehlého obchodu. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
13.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme panu
Nguyen Van Qiu nebytové prostory v domě čp. 734 o výměře 90 m2 pro provozování prodejny
potravin a smíšeného zboží. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2013 za roční nájemné
65.000 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.

6.8.2010
JUDr. Maříková
Radní souhlasí s nepřevzetím nekvalitní opravy povrchu ulice Vilová. Úkol uplatnit nárok na záruční
opravu ulice Vilová po provedené kanalizaci právní cestou trvá, termín prodloužen.
6.8.2010
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu jednáním s firmou Sekurit SG o možnosti sponzoringu informativních
radarů se solárním napájením do ulic Masarykova, Tyršova a Příbramská.
6.8.2010
Mgr. Čížek
Rada rozhodla, že její příští schůze bude 11. 8. 2010. Organizačně zajistit.
30.7.2010
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s návrhem zadání územního plánu Hořovic a pověřila pana starostu, aby jej předložil
zastupitelstvu ke schválení.
6.8.2010
Mgr. Čížek
Radní rozhodli o termínech konání zastupitelstva ve čtvrtek 12. srpna (k územnímu plánu)
a ve čtvrtek 30. září. Organizačně zajistit.
6.8.2010
Mgr. Čížek
Zaurgovat průklest koryta Červeného potoka a označit potok informační tabulí.
6.8.2010
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost Kaziko, a. s. za cenu 94.003 Kč opravu
a vymalování stropů učeben, kabinetů a kanceláří po provedené rekonstrukci (výměně)
osvětlovacích těles v prostorách budovy gymnázia a 2. základní školy. Zajistit objednání prací s tím,
že práce budou hrazeny z rozpočtu 2. základní školy.
6.8.2010
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti radnice pro zajištění voleb
do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 15. a 16. října 2010.
6.8.2010
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizacím města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2010.
6.8.2010
pí Šrámková
Rada pověřuje paní místostarostku Šrámkovou jednáním ve věci nájemní smlouvy na činnost Svazu

tělesně postižených v budově městského úřadu. Předložit znění akceptovatelné smlouvy.
6.8.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury arch. Velinskému ve výši 18.000 Kč vč. DPH, za návrh interiéru
prodejny tisku v objektu č.p. 1546, jež bude realizován v rámci rekonstrukce WC na Palackého
náměstí
6.8.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury č. 1 / 2010 Zvířecí pohodě, o. s., ve výši 9.000 Kč za péči o čtyři
opuštěné psy odchycené na území města Hořovic v měsících březnu až květnu 2010. Výsledek
hlasování: 4 pro, 2 proti.
6.8.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury L. Řeřichovi ve výši 17133,60 Kč za grafiku a polep
autobusových zastávek a dotisk reprezentačních předmětů.
6.8.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem poskytovateli sociálních služeb Koniklec Suchomasty ve výši 3.000 Kč.
6.8.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí se záborem veřejného prostranství dne 17. 9. 2010 (cca 40 m2) dle vyhlášky firmě
TOYOTA.
6.8.2010
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada žádá pana ředitele Vavřičku a paní ředitelku Krištufovou o předložení seznamu jimi
uzavřených podnájemních smluv včetně finančního plnění.
6.8.2010
JUD. Dana Heřboltová, Mgr. Zdeňka Ulčová

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11. 8. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni: Ing. Ladislav Kazda, tajemník

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Miloš Koželuh.
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 11. 8. 2010

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Informovat pana Ing. T. Vrbatu o rozhodnutí zastupitelstva k jeho námitce proti zadání územního
plánu.
27.8.2010
Ing. Palouš
Rada žádá finanční výbor, aby ve spolupráci s finančním odborem a provozovatelem městských
lázní panem Kočárkem připravili návrh financování areálu na sezonu 2010/2011. Úkol trvá, termín
prodloužen.

6.9.2010
Ing. Pelán
Zajistit posekání severního břehu Lázeňského rybníka. Prověřit tuto povinnost u nájemců rybníka,
tj. Českého rybářského svazu.
6.9.2010
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužení splátkového kalendáře a nájemní smlouvy panu Horvátovi a paní
Medalové do 31. 1. 2011. Výsledek hlasování: 4 pro a 3 proti.
27.8.2010
Ing. Pelán
Rada žádá o důslednou kontrolu obyvatel žijících v bytovém domě čp. 585 včetně úhrady
nájemného a ostatních plateb vůči městu ve spolupráci s příslušnými úředníky městského úřadu.
27.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla, že výměna osvětlení v ulici Dr. Holého bude provedena LED technologií a rada
zároveň žádá o ekonomickou kalkulaci na tuto technologii v porovnání se stávající technologií v ulici
Lidické.
27.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s doporučením výběrové komise a jako nejvýhodnější nabídku pro zhotovení stavby
Rekonstrukce mateřské školy v Hořovicích vybírá firmu Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.
27.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které za cenu 84 812 Kč vč. DPH provede společnost ""Emil
Vildmon - elektromontážní práce"" dodávku a montáž 3 světel venkovního osvětlení vč. jejich
propojení zemním kabelem v ulici Dr. Holého v úseku od křižovatky s ulicí Vrchlického po Nám.
U Rybníčku a to v termínu, ve kterém zde bude prováděna přeložka distribučních sítí nn společnosti
ČEZ Distribuce a. s.. Objednat provedení prací. (LED technologie)"
27.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s mandátní smlouvou, podle které firma Janstová, Smetana & partneři zpracuje
dokumentaci koncesního řízení včetně zpracování návrhu provozní smlouvy a organizaci výběru
provozovatele nově budované kanalizace ve městě Hořovice za cenu 80.000 Kč bez DPH.
27.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s udělením výjimky k parkování v Nožířské ulici, o níž požádala paní Jana
Kotulánová. Oznámit usnesení rady žadatelce.
20.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které za cenu 97.737 Kč bez DPH provede společnost SIACITY s. r.

o. dodávku a montáž kryté čekárny (typ S-ZD01a, šířka 1100 mm, délka 2480 mm) na autobusové
zastávce v Pražské ulici při výjezdu z Hořovic směrem do Lochovic. Základovou konstrukci pro
čekárnu zhotoví společnost AVE.CZ odpadové hospodářství. Zajistit objednání prací.
20.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu o dotacích za období od 15. 2. 2010 do 31. 7. 2010.
průběžně
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí o opravu povrchu v ulici Dlážděná a žádá Ing. Šnajdra o odhad
nákladů předláždění povrchu stávajícím materiálem.
27.8.2010
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s návrhem Ing. Myslivce na přestavbu prostor družiny na třídu mateřské školy
v prostorách 2. základní školy. Vypsat výběrové řízení.
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s navrženou veřejnoprávní smlouvou týkající se evidence obyvatel pro obec
Chaloupky. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním podnájemní smlouvy, podle které město Hořovice pronajme panu Petru
Machálkovi pozemkovou parcelu 6 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 1.342 m2 za účelem využití
k zahradnickým pracím. Smlouva se uzavírá ode dne 1. 8. 2010 na dobu neurčitou za cenu ve výši
15.000 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran,.
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Cymedica Holding, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy s RWE
GasNet, s. r. o. o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat stavbu plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a oprávnění vstupovat
a vjíždět přes pozemkové parcely 1867/1 a 1867/22 v k. ú. Hořovice, město Hořovice v rozsahu
zaměření geometrickým plánem (ul. Pod Nádražím) za cenu 150 Kč / bm výkopu + základní sazba
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které zpracuje Ateliér MV s. r. o. za cenu 59.000
Kč dokumentaci pro stavební povolení a provede inženýrskou činnost s výjimkou majetkoprávních
úkonů na akci ""Rekonstrukce komunikace ve Strmé ulici v Hořovicích""."
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se smlouvou o dílo, podle které Akad. Arch. Jan Staněk provede restaurování sochy
Svatého Rocha na Víseckém náměstí za cenu 198.000 Kč včetně DPH. Dílo bude dokončeno do

31. 5. 2011.
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí s nabídkou, podle které bude společnost AVE.CZ odpadové hospodářství
s. r. o. za cenu 317.203,60 Kč vč. DPH provádět roční úklid chodníků v Hořovicích v rozsahu:
v centru města 1 x měsíčně, ostatní chodníky ve městě 4 x ročně.
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením pozemků: 2252/5 v k. ú. Hořovice od pana Miroslava Rýdla o celkové
výměře cca 7 m2 za kupní cenu 20 Kč; 1174/7 v k. ú. Hořovice od pana Jiřího Šlapáka o celkové
výměře cca 5 m2 za kupní cenu 20 Kč / m2; 2244/3, 2244/4 a 2244/7 v k. ú. Hořovice od
spoluvlastníků Josefa a Václava Humlových o celkové výměře cca 172 m2 za kupní cenu 20 Kč / m2;
1174/9 v k. ú. Hořovice od paní Václavy Matějkové o celkové výměře cca 10 m2 za kupní cenu 50 Kč
/ m2 s tím, že město uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků. Pozemky jsou nezbytné
k plánované výstavbě cyklostezky mezi Hořovicemi a Osekem. Připravit pro jednání zastupitelstva.
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi městem
Hořovice a Středočeským krajem, jež se týká zřízení kanalizační přípojky od budoucích
rekonstruovaných veřejných WC na Palackého náměstí. Přípojka je z části vedená po pozemku p. č.
7/1 v k. ú. Hořovice, který je majetkem Středočeského kraje. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se směnou pozemků 2247/8. 1174/6 a 1174/17 v k. ú. Hořovice o celkové výměře cca
228 m2 od pana Jiřího Mařáka s městem za pozemek p. č. 2243/2 o výměře 149 m2 a s doplatkem
1.580 Kč s tím, že město uhradí všechny ostatní náklady spojené s převodem. Připravit pro jednání
zastupitelstva.
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se směnou pozemků 1174/18, 2247/10, 2247/9 a 1174/19 v k. ú. Hořovice o celkové
výměře 304 m2 od vlastníka ZD Mořina s městem za část pozemku p. č. 2165/1 o výměře 304 m2
s tím, že město uhradí všechny ostatní náklady spojené s převodem. Připravit pro jednání
zastupitelstva.
27.8.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy mezi T-Mobile Czech Republic, a. s. a městem
Hořovice, kde se rozšiřuje nájem o prostor pro instalaci zdvihacího zařízení za roční nájemné 1.500
Kč
27.8.2010
Mgr. Čížek
Rada rozhodla, že její příští schůze bude 1. 9. 2010. Organizačně zajistit.
27.8.2010

Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu jednáním s firmou Sekurit SG o možnosti sponzoringu informativních
radarů se solárním napájením do ulic Masarykova, Tyršova a Příbramská. Úkol trvá, termín
prodloužen.
6.9.2010
Mgr. Čížek
Radní projednali námitku (nazvanou "odvolání") pana Ing. T. Vrbaty proti usnesení zastupitelstva
ze dne 22. 4. 2010. Rada doporučuje zastupitelstvu námitku zamítnout s tím, že o částečném
zařazení pozemků parc. č. 2268/6 a 2272/34 v k. ú. Hořovice do územního plánu jako pozemky pro
bydlení, bude město uvažovat až po zastavění lokality č. BRD1 - bytové a rodinné domy za
sídlištěm, současně se zohledněním krajinářského hlediska. Projednat na zastupitelstvu.
12.8.2010
Mgr. Čížek
Rada se seznámila se stížností občanů ze Slavíkovy ulice na chování mládeže. Rada ukládá panu
starostovi o věci informovat Policii ČR pozvat vedoucího obvodního oddělení PČR Hořovice na příští
schůzi rady.
1.9.2010
Mgr. Čížek
Rada prozatím nesouhlasí s pronájmem bytu paní Kovarčíkové. Informovat žadatelku.
27.8.2010
Mgr. Čížek
Rada vzala na vědomí přehled nezaplacených poplatků vůči městu Hořovice (poplatek za komunální
odpad, poplatek za psa).
27.8.2010
pí Šumerová
Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření města Hořovice za I. pololetí roku 2010. 27.8.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace Šermířskému a divadelnímu sdružení Gladius ve výši 8.000
Kč.
27.8.2010
pí Šumerová
Z důvodu provádění záručních oprav na plaveckém bazénu nebude po tuto dobu nájemci účtováno
nájemné.
27.8.2010
pí Šumerová
Rada projednala žádost ZO OS Kovo Hořovice a souhlasí s odkoupením sochy slévače za 4.000 Kč za
účelem její budoucí instalace na území města Hořovice.
27.8.2010
Mgr. Zdeňka Ulčová, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
1. 9. 2010
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván npor. Bc Jaroslav Kaprál
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5.Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban a 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. 16
Rady města Hořovice ze dne 1. 9. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Ve spolupráci s finančním odborem provést neohlášené kontroly všech příslušných provozoven na
území města a porovnat počty zjištěných výherních hracích přístrojů a jiných technických herních
zařízení povolovaných Ministerstvem financí s dosavadní evidencí.
24.9.2010

Ing. Šnajdr
Po vyhodnocení cenové nabídky na předláždění povrchu v ulici Dlážděná stávajícím materiálem
rada rozhodla o vyspravování nerovností štěrkem.
24.9.2010
Ing. Šnajdr
Pro výběrové řízení na rekonstrukci městského WC a prodejny tisku rada jmenuje členy hodnotící
komise: MVDr. Miloš Urban, Tomáš Velinský, M. A., Ing. Šnajdr, náhradník: Mgr. Luboš Čížek.
Jednání komise proběhne 9. 9. 2010 od 14. hodin.
9.9.2010
Ing. Šnajdr
Prověřit stav ulice Hradební včetně zajištění případné opravy.
10.9.2010
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí pana Jiřího Nechvilky ohledně výměny zkorodovaného kontejneru
a nesouhlasí, aby výměnu (nákup) zajišťovalo město. Informovat žadatele o usnesení rady.
10.9.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 30. 8. 2010 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
10.9.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním projektové dokumentace vestavěné třídy mateřské školy pro osmnáct
dětí u kanceláře Projekt plus, s. r. o., (Ing. Petr Myslivec) za cenu 41.600 Kč + 20% DPH. Výběrové
řízení na dodavatele stavby vypsat neprodleně po převzetí projektu.
10.9.2010
Ing. Šnajdr
Upravit přechod pro chodce mezi hotelem a budovou úřadu na bezbariérový.
22.10.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace Evy Zápotočné se sídlem Svatá 215, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění umístit, zřídit a provozovat kabelové vedení
nízkého napětí přes pozemkovou parcelu 1478 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 1000 Kč (cca 7 m délky - ul. U Náhonu). Zajistit
podpisy smluvních stran.
8.10.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Jana Koláře souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v oprávnění zřídit, uložit, provozovat a opravovat podzemní kanalizační přípojku přes
pozemkovou parcelu 21 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za
jednorázovou úhradu 500 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.

24.9.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením pozemků 701 / 3 a 831 / 102 v k. ú. Velká Víska od pana Vlastimila
Bakuleho o celkové výměře 194 m2 dle vypracovaného geometrického plánu za kupní cenu
135.000 Kč. Pozemky jsou součástí ulice Cihlářské. Připravit pro jednání zastupitelstva.
10.9.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením potřebných částí pozemků: 2252 / 3 v k. ú. Hořovice od pana
Ing. Otakara Zelenky o celkové výměře cca 6 m2 za kupní cenu 20 Kč/m2 a 1174 / 8 v k. ú. Hořovice
od pana Mgr. Alexandra Štěpničky o celkové výměře cca 4 m2 za kupní cenu 50 Kč/m2 s tím, že
město uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků. Pozemky jsou nezbytné k plánované
výstavbě cyklostezky mezi Hořovicemi a Osekem. Připravit pro jednání zastupitelstva.
10.9.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Římskokatolickou farností na dobu neurčitou
k pozemkům 97, 98, 99, 100, 101, 102 a 103 v k.ú. Velká Víska k provozování hřbitova za cenu 500,Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.10.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky na dodávku zakázky "Rekonstrukce sociálních
zařízení v objektech 2. základní školy Hořovice", firmou Kaziko, a. s. Zároveň rada souhlasí se
zněním smlouvy, podle které firma Kaziko, a. s., za cenu 1.552.574 Kč včetně DPH tuto stavbu do
15. 12. 2010 provede. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
24.9.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se změnou Obecně závazné vyhlášky č. 2 / 2007, ruší dosavadní znění oddílu VI, čl.
25 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a nahrazuje tímto zněním:
1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podléhá každý povolený hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí. Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.
2. Poplatek za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí platí jeho provozovatel.
3. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí na tři měsíce činí 5.000 Kč. Připravit pro jednání zastupitelstva.
24.9.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 nájemní smlouvy se Zařízením služeb pro Ministerstvo vnitra,
Podnikem technických zařízení a Městskou správou bytového a nebytového fondu na další dva roky
tj. do 31. 12. 2012. Jedná se o stanoviště opakovače Hořovice, IZS PEGAS MATRA na "Špýcharu".
Zajistit podpisy smluvních stran.
8.10.2010

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním pojistné smlouvy č. 7720500921, která zahrnuje kompletní pojištění
majetku města Hořovice a pojištění odpovědnosti za škodu. Celkové roční pojistné činí 284.022 Kč.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
24.9.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které firma Chládek a Tintěra, a. s., Pardubice,
provede do 15. 4. 2011 rekonstrukci mateřské školy za cenu 22.795.146 Kč. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
24.9.2010
Mgr. Čížek
Požádat Radu operačního programu Střední Čechy o plnění smluv a podpisy smluv týkající se dotací
na rekonstrukce 2. základní školy a gymnázia.
10.9.2010
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu informovat pana ministra dopravy o stavu rozestavěnosti hořovického
nádraží a pozvat ho na osobní prohlídku dopravní situace v Hořovicích.
10.9.2010
Mgr. Čížek
Rada vyslechla informaci vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR npor. Kaprála o aktuální
bezpečnostní situaci v Hořovicích a ve správním obvodu. Zároveň došlo k domluvě, že problémová
místa ve městě budou zahrnuta do pravidelné kontroly policií.
10.9.2010
Mgr. Čížek
Zajistit větší informovanost občanů o možnostech komunikace s městem, včetně podávání
elektronických žádostí.
10.9.2010
Mgr. Vavřička
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, rozhodla o platu ředitele
příspěvkové organizace 2. základní škola Hořovice podle přílohy originálu zápisu s účinností od 1. 9.
2010, a to tak, že změnila platovou třídu dle § 123, odst. 3 zákoníku práce. Výše ostatních složek
platu ponechala beze změny.
10.9.2010
pí Šumerová
Rada upřesňuje své usnesení z 11. 8. 2010 týkající se nájemného za plavecký bazén o měsíce,
ve kterých nebude nájemné účtováno. Nájem za III. čtvrtletí roku 2010 bude snížen o měsíce
červenec a srpen a bude tedy činit poměrnou část, tj. 20 tis. Kč vč. DPH.
10.9.2010

MVDr. Miloš Urban a Jana Šrámková

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15. 9. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: JUDr. Dana Heřboltová, 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. 17
Rady města Hořovice ze dne 15. 9. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Prověřit nakládání s odpady u nemovitosti čp. 453 (ubytovna ve Fügnerově ulici).
1.10.2010
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s umístěním pilířku, určeného pro přívod elektřiny, na pozemku p. č. 341 / 9 v k. ú.
Velká Víska. Oznámit usnesení rady žadatelům.

24.9.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost Strabag, a. s., za cenu 106.833,60 Kč vč. 20%
DPH, provede zrušení stávajících havarijních a zřízení nových šesti uličních vpustí při probíhající
rekonstrukci povrchu komunikací v Lidické ulici. Zajistit objednání prací.
24.9.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 13. 9. 2010 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
24.9.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením horské vpusti na křižovatce ulice Podlužské a propojky mezi
Podlužskou a Slunečnou ulicí dle návrhu pana Karla Arnošta s tím, že bude provedena v jarních
měsících roku 2011. Oznámit usnesení rady žadateli.
24.9.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se složením hodnotitelské komise pro výběrové řízení na zhotovitele územního plánu
města Hořovice: Ing. arch. Adam Gebrian, PhDr. Allan Gintel, Ing. arch. Ivan Hnízdil, Ing. Jitka
Valečková a MVDr. Miloš Urban.
24.9.2010
Ing. Šnajdr
Zajistit provedení dopravního značení na vozovce pod Sv. Jánem (středová nepřerušovaná čára).
1.10.2010
JUDr. Maříková
Prověřit vlastnické vztahy k pozemkům na městském pohřebišti a navrhnout majetkoprávní
vypořádání s církví s ohledem na provozování hřbitova městem. Úkol trvá, termín prodloužen.
22.10.2010
JUDr. Maříková
Připravit prodej domu čp. 1428 (jen s příjezdovou plochou). Zveřejnit záměr prodeje.
1.10.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace pana Miroslava Jahnla, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí
včetně kabelové skříně přes pozemkové parcely 1238 a 1251 / 16 na tomto pozemku v k.ú.
Hořovice (v ul. Luční) v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu
150,- Kč / bm + základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.10.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti VAK Beroun, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na

zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizaci přes
pozemkovou parcelu 2134 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým
plánem za jednorázovou úplatu 150 Kč / bm výkopu bez DPH (nad dráhou za "výkupem"). Zajistit
podpisy smluvních stran.
8.10.2010
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí s nabídkou, podle které by společnost STRABAG, a. s., provedla
rekonstrukci komunikace v uličce pod kinem a žádá o předložení dalších nabídek.
22.10.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku stavby
nazvané ""Rekonstrukce městského WC a prodejny tisku v Hořovicích"" od firmy Kaziko, a. s., Pod
Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 - Hloubětín. Zároveň rada souhlasí se zněním smlouvy
o dílo, podle které tato společnost za cenu 2.089.468 Kč bez DPH stavbu provede. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
8.10.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o předání a převzetí komunikace s Městskou akciovou společností
Hořovice, a. s. Jedná se o pozemky p. č. 2282/194, 2282/247 a 2282/250. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
24.9.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy s panem Milanem Kubičem - IKEP, s. r. o., podle které se
prodlužuje nájem prostor k sjednávání pojištění v budově úřadu do 31. 12. 2012 za nájemné ve výši
ve výši 13.113,- Kč ročně s inflační doložkou. Zveřejnit záměr a následně zajistit podpisy smluvních
stran.
24.9.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které bude provádět společnost PROJEKT Plus, s. r. o.,
autorský dozor při 2. etapě rekonstrukce mateřské školy (první započatá hodina na stavbě 400 Kč,
každá další započatá hodina 250 Kč, cestovné za každou návštěvu na stavbě celkem cca 360 km při
sazbě 5 Kč / km). Zároveň rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které bude pan Jan Ungr
provádět technický dozor investora tamtéž (300 Kč / h, cca 20 hod. měsíčně, mezní celková cena
42.000 Kč). Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
8.10.2010
JUDr. Maříková
V souvislosti s proplácením víceprací za opětovné připojování na kanalizační řady rada žádá
o prověření možnosti spolufinancování majiteli připojovaných rodinných domů.
24.9.2010
Mgr. Čížek
Rada rozhodla, že její příští schůze bude ve čtvrtek 23. 9. 2010. Organizačně zajistit.

17.9.2010
Mgr. Čížek
Rada schválila rozpočtové opatření dle přílohy originálu zápisu. Návrh na usnesení zastupitelstva:
Podle § 84, odst. 2 písm. b) schvaluje 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2010 dle
písemného návrhu v příloze. Předložit ke schválení zastupitelstvu.
30.9.2010
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s kandidaturou přísedících Okresního soudu v Berouně: Jany Šrámkové a Mgr. Olgy
Kebrlové. Předložit na jednání zastupitelstva.
30.9.2010
Mgr. Čížek Rada souhlasí s tím, aby město požádalo o zřízení kontokorentního úvěru pro rok
2011 do výše 10 mil. Kč. Návrh usnesení zastupitelstva: Podle § 84, odst. 2, písm. b) zastupitelstvo
schvaluje kontokorentní úvěr na rok 2011 do výše 10 mil. Kč. Předložit ke schválení zastupitelstvu.
30.9.2010
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s vytvořením webových stránek v TV PUBLIC s tím, že každý den bude na stránkách
TV reklama města a v pořadu Cyklotoulky odkaz na tyto reklamy. Za vytvoření a údržbu bude letos
fakturování 3.000 Kč. Od ledna pak bude měsíční poplatek 350,- + DPH.
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou žadatelce za podmínek
uvedených v příloze originálu zápisu.
24.9.2010
Mgr. Krištufová
Rada bere na vědomí volný den pro žáky 1. základní školy dne 27. 9. 2010.
27.9.2010
Mgr. Krištufová
Rada nesouhlasí se žádostí paní ředitelky Krištufové o oplocení pozemku 1. základní školy
z Jiráskovy ulice. Výsledek hlasování: 6 pro a 1 se zdržel.
1.10.2010
p. Šalena
Podat informaci o údržbě budov společenského domu a kina (zatékání?)
24.9.2010
p. Šalena
Rada žádá Městské kulturní centrum o vytvoření konceptu propagačních materiálů města
Hořovice.
24.9.2010
pí Šumerová
Přefakturovat prokazatelné náklady na čištění kanalizační vpusti provozovateli školní jídelny.

1.10.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením 111.663,48 Kč vč. DPH za vícepráce prováděné při opětném
připojování rodinných domů z Pionýrské a Cihlářské ulice na kanalizační řady prováděné společností
Swietelsky stavební, s. r. o., v rámci dostavby kanalizační sítě. Zahrnout do změny rozpočtu.
24.9.2010

JUDr. Dana Heřboltová, Jana Šrámková

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
23. 9. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni Ing. Mareš, Ing. Palouš a p. Kočárek
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1)Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban a Miloš Koželuh.
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 23. 9. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Posoudit smlouvy o dílo s projektantem, stavebním dozorem a porovnat s aktuálním stavem na
základě seznamu nedostatků zjištěných provozovatelem, včetně proškolení obsluhy nové
technologie plaveckého bazénu.
8.10.2010

Ing. Šnajdr
Provést výběrové řízení na zpracovatele dokumentace ke stavebnímu povolení na cyklostezku
Červený potok.
5.11.2010
Ing. Šnajdr
Rada nemá námitek k návrhu umístění reklamního poutače poblíž domu čp. 1224, upozorňujícího
na nově otevřenou prodejnu rybářských potřeb. Informovat žadatele.
8.10.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma D Servis, za cenu 70.000 Kč vč. DPH výměnu
potrubí zhroucené kanalizační přípojky před budovou městského úřadu. Objednat provedení prací.
8.10.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním firmy AQE advisors, a. s., která vypracuje žádost o poskytnutí dotace
na zpracování územního plánu města Hořovice z Integrovaného operačního programu za částku
40.000 Kč bez DPH s doplatkem 40.000 Kč bez DPH v případě schválení dotace.
8.10.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se svozem nebezpečného odpadu pro občany Hořovic v sobotu 6. 11. 2010. Zajistit
zveřejnění v časopisu Hořovický měšťan a na webu města.
8.10.2010
JUDr. Maříková
Připravit návrh změny smlouvy na pronájem bazénu ve spolupráci s odborem ekonomickým dle
návrhu Ing. Palouše.
8.10.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace STZ, s. r. o, Králův Dvůr, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení a dvě pojistkové
skříně na pozemkových parcelách 1867 / 1, 1837 / 1 a 1869 / 1 v k. ú. Hořovice (ul. Pod Nádražím)
v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 150 Kč / bm výkopu
a 2000 Kč za skříně bez DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.11.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Cymedica, a. s., Hořovice, souhlasí se zněním smlouvy

o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat
vodovodní přípojku přes pozemkové parcely 1869 / 1 a 1872 v k.ú. Hořovice (ul. Pod Nádražím),
v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 150 Kč / bm výkopu
bez DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.10.2010
JUDr. Maříková
Rada revokovala své usnesení ze dne 15. 9. 2009 a souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizaci přes
pozemkovou parcelu 2134 / 1 v k.ú. Hořovice (nad dráhou za ""výkupem""), v rozsahu budoucího
zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 150 Kč / bm výkopu bez DPH, uzavřené
s obcí Tlustice. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.10.2010
JUDr. Maříková
Rada schvaluje znění smlouvy o výstavbě, podle které Městská akciová společnost Hořovice, a. s.,
provede na své náklady obytnou výstavbu na pozemku města KN 892/5 (před nemocnicí). Město
obdrží do konce letošního roku zálohu na dohodnuté plnění ve výši 8 mil. Kč. Z případného zisku
z prodeje po odečtení nákladů na inženýrské sítě a komunikace město obdrží 40%. Výsledek
hlasování: 6 pro, 1 proti.
8.10.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy se Saint Gobain Sekurit ČR, s. r. o., podle které tato
společnost poskytne městu finanční částku ve výši 130.000 Kč včetně DPH za účelem vybudování
osvětlení dvou přechodů pro chodce na Palackého náměstí a zřízení informativního radaru
v Masarykově ulici. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.10.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o partnerství se Saint Gobain Sekurit ČR, s. r. o., podle které
město poskytne této společnosti pozemek o výměře 1 m2 pro účely reklamního poutače na
obchodní jméno a logo společnosti. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.10.2010
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s navýšením podílu spolufinancování projektu Rekonstrukce MŠ v Hořovicích, reg.
číslo CZ.1.15/3.2.00/39.00851 o částku 1.386.153,15 Kč a projektu Modernizace 2. ZŠ Hořovice,
reg. číslo 1.15/3.2.00/40.00843 o částku 896.502,64 Kč za podmínky, že vláda ČR sníží odpovídající
podíl financování ze státního rozpočtu. Přeložit na jednání zastupitelstva.
30.9.2010

pí Hrachová
Zajistit splnění všech opatření z kontroly výkonu krizového řízení, provedené krajským úřadem
16. září 2010 a odeslat příslušnou zprávu.
30.9.2010
pí ŠumerováRada na základě žádosti pí A. Dvořákové souhlasí s dočasným uložením tvárnic pro
stavbu garáže na parkovišti v Pražské ulici. Tvárnice zde budou uloženy v počtu max. 20 palet od
24. 9. 2010 nejdéle následujících 14 dní za poplatek dle vyhlášky města. Oznámit usnesení rady
žadatelce. 24.9.2010

MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29. 9. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni:
JUDr. Dana Heřboltová, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jiří Auterský a 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. 19
Rady města Hořovice ze dne 29. 9.2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací vánoční výzdoby v rozsahu loňského roku včetně ozdobení smrku na
náměstí a na případné dokoupení ozdobných prvků vyčleňuje částku 40.000 Kč.
8.10.2010
Ing. Šnajdr
Objednat projektovou dokumentaci na stavební práce související s instalací agregátu
a zabezpečením serverovny městského úřadu u firmy TM projekt Hořovice za 55.000 Kč vč. DPH.

8.10.2010
Ing. Šnajdr
Rada k provedení nového povrchu komunikace v uličce pod kinem nevybrala žádnou nabídku.
8.10.2010
Ing. Pelán
Rada se seznámila s vyjádřením ředitelky 1. ZŠ ve věci oplocení pozemku a ukládá Městské správě
bytového a nebytového fondu zajistit opravu oplocení tak, aby vyhovovalo vyhlášce č. 410/2005
Sb.
22.10.2010
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu jednáním s Lesospolem, a. s. ve věci cesty v Obecním lesíku.
13.10.2010
Mgr. Čížek
Rada rozhodla o opravě poničeného křížku u Obecního lesíka a pověřila pana starostu a pana
místostarostu obstaráním vhodné repliky.
22.10.2010

Ing. Jiří Auterský, Jana Šrámková

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13. 10. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
JUDr. Dana Heřboltová, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Miloš Koželuh.
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 13. 10. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada souhlasí s pořádáním kynologického závodu Václava Pernikla o pohár města Hořovic dne
28. 10. 2010. Informovat žadatele.
22.10.2010
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla o označení Lidické ulice jako hlavní. Osadit příslušnými dopravními značkami.
19.11.2010

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které bude společnost pk.servin, s.r.o., provádět za cenu 11.845 Kč
vč. DPH měsíčně technický dozor investora (stavební dozor) na akci nazvané "Rekonstrukce
městského WC a prodejny tisku" a to po celou dobu trvání stavebních prací. Objednat provedení
nabídnuté služby.
22.10.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého provede firma Jiří Drož za cenu 48.097 Kč bez DPH opravou
venkovního schodiště v Palachově ulici. Objednat provedení prací.
22.10.2010
Ing. Šnajdr
Radní souhlasí s umístěním přípojného místa pro distribuci vedení nízkého napětí na pozemku
města v k.ú. Velká Víska p.č. 427/2 a to u hranice s p.č. 431 (pro čp. 987) a u hranice s p.č. 443 (pro
čp. 1024). Oznámit usnesení rady žadatelům.
22.10.2010
JUDr. Maříková
Na základě žádosti sdružení nájemníků bytového domu čp. 819 - 820 rada souhlasí s odprodejem
nebytových prostor. Předložit návrh smlouvy a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
22.10.2010
JUDr. Maříková
Připravit návrh změny smlouvy na pronájem bazénu ve spolupráci s odborem finančním dle návrhu
Ing. Palouše. Úkol trvá, termín prodloužen.
5.11.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace STZ, s. r. o., Králův Dvůr, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí na
pozemkových parcelách 1837 / 1, 1869 / 1 a 1872 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 150 Kč/bm výkopu plus základní sazba DPH (ul. Pod
Nádražím). Zajistit podpisy smluvních stran.
19.11.2010
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí se zněním nové nájemní smlouvy podle které město pronajme TJ Spartak
Hořovice pozemkové parcely s budovou kabin pro činnost tenisového a volejbalového oddílu.
Současně rada prozatím nesouhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme HC
CVOČKAŘI HOŘOVICE ledovou plochu s budovou strojovny a místnosti v budově kabin pro činnost
oddílu ledního hokeje. Podmínkou uzavření nových nájemních smluv je zapracování připomínek TJ
Spartak Hořovice a odsouhlasení provozního řádu zimního stadionu radou. Informovat smluvní
strany.
22.10.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s rozšířením nájemní smlouvy na prostory v areálu Starého zámku pro MC

Hořováček. Předložit návrh nové nájemní smlouvy.
22.10.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které společnost TM projekt, za cenu 55.000 Kč vč.
DPH, zpracuje projekt pro stavení povolení, týkající se instalace energocentrály pro serverovnu
městského úřadu. Tato akce je součástí dotace na projekt technologického centra. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
5.11.2010
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem zasedací síně radnice ve dnech 11. - 13. listopadu pro
potřeby MC Hořováček.
22.10.2010
pí Hrachová
Rada v souvislosti s ukončením volebního období odvolala ke dni 15. 10. 2010 všechny členy komisí
radou zřízených. Současně všem poděkovala za jejich činnost. Zajistit provedení příslušných
administrativních úkonů.
22.10.2010
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2010.
22.10.2010
pí Šumerová
Navýšit příspěvek Městské správě bytového a nebytového fondu o 275 tis. Kč.
22.10.2010
pí Šumerová
Rada upřesnila své minulé usnesení a rozhodla, že prokazatelné náklady na čištění kanalizační
vpusti budou přefakturovány provozovateli školní jídelny ve výši 32.862,20 Kč včetně DPH. Pan
Koželuh oznámil svůj vztah k věci a zdržel se hlasování. Výsledek hlasování: 4 pro, 1 se zdržel.
22.10.2010
Mgr. Zdeňka Ulčová, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 10. 2010
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni: Miloš Koželuh, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: JUDr. Dana Heřboltová a Ing. Jiří Auterský.
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 27. 10. 2010

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje drncací pruhy na horizontu příjezdové komunikace od Felbabky a žádá technický
odbor o instalaci.
17.12.2010

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které bude M. A. Tomáš Velinský, za celkovou cenu 49.900 Kč vč.
DPH provádět do plánovaného dokončení stavby autorský dozor na akci Rekonstrukce městského
WC a prodejny tisku v Hořovicích. Objednat provedení prací.
5.11.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti spotřebního družstva Jednota Hořovice souhlasí se zněním smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na p.p. 434 / 3 v k.ú. Hořovice za navrhovanou cenu 1000 Kč/m2
a úhradu nákladů s tím spojených. Zajistit podpisy smluvních stran.
19.11.2010
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem pozemkových parcel na parkovací místa u nemocnice na základě
žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. Informovat žadatele.
5.11.2010
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení ze dne 23. 9. 2009 a nesouhlasí se změnou stávající nájemní smlouvy
na pronájem areálu městských lázní.
5.11.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, týkající se prodloužení
termínu použitelnosti dotace na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na úsek
cyklostezky Červený potok vedený po k. ú. Hořovice a k. ú. Velká Víska do 31. 1. 2011. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
5.11.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním podnájemní smlouvy, podle které město podnajme MC Hořováček další
nebytové prostory v areálu Starého zámku za účelem provozování mateřského centra za symbolické
nájemné 1.000 Kč ročně. Zveřejnit záměr podnájmu. Podpisy smluvních stran zajistit až po uzavření
nájemní smlouvy se společností Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
30.11.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 819, 820 nebytový prostor v suterénu tohoto domu.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou 20 let za symbolické nájemné 100 Kč ročně s tím, že nájemce
zajistí opravu tohoto prostoru a bude zajišťovat jeho údržbu po celou dobu nájmu. Zveřejnit záměr
pronájmu a zajistit podpisy smluvních stran.
19.11.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti města
strpět ve prospěch společnosti SUNLIFE PRO, s. r. o., i budoucího vlastníka fotovoltaické elektrárny,
situované na pozemcích 2208/8, 2208/9 a 2209/1 v k. ú. Hořovice provozování a údržbu této
elektrárny s právem přístupu v podobě chůze a jízdy a to do 31. 12. 2029. Zajistit podpisy

smluvních stran.
19.11.2010
pí Šumerová
Rada jmenovala inventarizační komisi pro inventuru majetku zapůjčeného městu Ministerstvem
vnitra. Předsedkyně komise: J. Šumerová, členky: M. Rážová, A. Janoušková. Zajistit provedení
inventury.
19.11.2010
starosta
Rada pověřuje starostu vyřízením neblahé dopravní situace u vlakového nádraží včetně zajištění
průchodnosti chodníku na nejbližším kontrolním dni 16. 11. 2010.
16.11.2010

JUDr. Dana Heřboltová, Ing. Jiří Auterský

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 22
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10. 11. 2010
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní (na část schůze)
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Ing.Šnajdr, Ing. Paťavová, pí Štochlová
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 a Miloš Koželuh.
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 10. 11. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada se zabývala žádostí předsedy nohejbalového klubu o příspěvek na pořádání turnaje a souhlasí
s bezúplatným pronájmem sportovní haly 4. 12. 2010 od 8.30 do 17.30 hod. Informovat žadatele.
19.11.2010

Ing. Pelán
Sjednotit prořezávku listnatých stromů na Palackého náměstí a zároveň provést razantní průklest
suchých větví na stromech v parčíku kolem kostela Nejsv. Trojice a pod loretou.
19.11.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízení vyhrazeného parkoviště pro tělesně postiženou osobu na Husově náměstí
před čp. 507. Zažádat o odsouhlasení dopravního značení Policii ČR a informovat žadatele.
19.11.2010
Ing. Šnajdr
Rada vyslechla informaci Ing. Šnajdra o aktuálním stavu řešení problematiky cyklostezky Osek Hořovice - Tíhava. Rada rozhodla o pokračování prací na získání územního rozhodnutí a zároveň
pověřila technický odbor zpracováním žádosti Středočeskému kraji o prodloužení termínu splnění
podmínek dotačního titulu o šest měsíců pouze na úsek Osek - Hořovice.
19.11.2010
Ing. Šnajdr
Rada žádá o prověření aktuálního stavu povrchu komunikace od Dražovky po sídliště Karla Sezimy
po položení kanalizace firmou Swietelsky.
19.11.2010
Mgr. Čížek
Rada se zabývala návrhem MUDr. Lhotákové na víkendové využití sportovní haly a schválila
odpověď ředitele Městské správy bytového a nebytového fondu. Informovat navrhovatelku.
19.11.2010
pí Hrachová
Rada souhlasí s odměnou členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve stejné výši jako loni.
Zajistit výplatu.
19.11.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem sálu radnice na uspořádání vánočního koncertu Rybovy
vánoční mše a zároveň rada souhlasí s příspěvkem 2.000 Kč na uspořádání akce základní umělecké
škole Schola musica Stella Maris. Výsledek hlasování: 5 pro, 1 se zdržel.
19.11.2010
Mgr. Zdeňka Ulčová, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 23
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 11. 2010

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni: Jana Šrámková, místostarosta

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová a Ing. Jiří Auterský.
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 25. 11. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodavatele vybavení
učeben 2. základní školy a Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích a jmenuje je v tomto složení:
Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Kateřina Hrabáková,
Pavel Nový, Mgr. Martin Komínek, Ing. Miroslava Paťavová.
Náhradníci: PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Tereza Žáčková, Jan Barták, Mgr. Ivana Hocková, Ing. Milan Šnajdr.
3.12.2010

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s navrženou trasou plánované výstavby cyklostezky mezi obcemi Osek a Kotopeky po
pozemcích města Hořovice dle přílohy originálu zápisu. Informovat projektanta Ing. Josefa Filipa.
3.12.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace pana Miroslava Jahnla, souhlasí s demontáží stávajícího venkovního vedení včetně
sloupů a se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat tři kabelové skříně a vedení nízkého napětí a přes pozemkovou
parcelu 427 / 2 na tomto pozemku v k.ú. Velká Víska (v ul. U Rybníčku) v rozsahu budoucího
zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 150 Kč / bm plus 3.000 Kč za kabelové
skříně plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2010
JUDr. Maříková
Rada po přijetí zvýhodněné nabídky souhlasí se zněním "Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí VVN a VN", podle které ČEZ Prodej, s. r. o., bude dodávat 296,85 MWh elektřiny
ve sjednaném rozdělení na měsíce roku 2011 pro městské lázně ve dvou tarifech za ceny 1.988,39
Kč/MWh (2.970 Kč/MWh v r. 2010) a 1.278,15 Kč/MWh (1.670 Kč/MWh v r. 2010). Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
17.12.2010
JUDr. Maříková
Rada pro zhotovení dokumentace pro stavební povolení na akci "Červený potok - cyklostezka"
vybrala z nabídek tří uchazečů nabídku společnosti Projekce dopravní Filip, s. r. o., jež zpracování
dokumentace pro stavební povolení, položkového rozpočtu, výkazu výměr a inženýrskou činnost na
akci nabídla vykonat za cenu 144.000 Kč vč. 20% DPH. Rada zároveň souhlasí s návrhem smlouvy
o dílo s vítěznou společností. Ve spolupráci s technickým odborem oznámit usnesení rady
uchazečům a po odborné kontrole zajistit podpis smlouvy o dílo.
17.12.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme paní
Zdeňce Klimešové nebytové prostory v objektu šaten tribuny ve sportovním areálu o výměře cca
23 m2 pro provozování kiosku s občerstvením. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12.
2011 za roční nájemné 5.245 Kč. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních
stran.
17.12.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých budou orgány města Hořovice
vykonávat za konkrétní obce ve správním obvodu Hořovic přenesenou působnost podle § 53 odst.
1, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Příspěvek obcí se smluvně stanovuje na
1.000 Kč za jedno dokončené přestupkové řízení. Smlouvy se uzavírají na dobu jednoho roku ode
dne právní moci udělení souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje, a to s obcemi: Běštín,
Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina,
Komárov, Kotopeky, Lážovice, Libomyšl, Lochovice, Malá Víska, Neumětely, Olešná, Osek, Osov,
Otmíče, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Tlustice, Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov,

Záluží, Žebrák. Zajistit podpisy smluvních stran, zveřejnit uzavřené smlouvy na úřední desce
a poslat je Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.
17.12.2010
pí Šumerová
Rada podle § 102 a § 102a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje
3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2010 doplněné o příspěvky v celkové výši 370 tis.
Kč.
3.12.2010
pí Šumerová
Rada projednala žádost pana Tho Dao Xuan o pronájem místa na náměstí Boženy Němcové na
prodej občerstvení z karavanu a s tímto záměrem nesouhlasí. Informovat žadatele.
3.12.2010
pí Šumerová Rada schvaluje podle § 102 a § 102a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle §
13 odst. 2 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, návrh rozpočtového provizoria na rok 2011. Připravit pro jednání zastupitelstva.
3.12.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku 1. základní škole ve výši 300 tis. Kč na úhradu tepla pro školu.
Tuto částku přesunout z kapitoly příspěvky společenským organizacím.
3.12.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost sportovního klubu gymnázia v roce 2010 ve výši
20 tis. Kč a současně souhlasí s poskytnutím příspěvku HC Cvočkaři ve výši 50 tis. Kč (jedná se
o organizace, které v letošním roce ještě příspěvek na činnost nedostaly).
3.12.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s provedením inventarizace majetku, pohledávek a závazků dle § 29 a § 30 zák. č.
563/1991 Sb., o účetnictví. K tomu ustanovuje inventarizační komisi ve složení: P. Hošková předsedkyně, A. Janoušková, M. Rážová, J. Šumerová.
3.12.2010

Mgr. Zdeňka Ulčová, Ing. Jiří Auterský

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 24
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9. 12. 2010

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Ing. Paťavová a Ing. Šnajdr
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5.Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Bohumil Taraba.
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 8. 12. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada ukládá panu tajemníkovi zajistit doplnění smlouvy o umístění přípojného místa
elektroinstalace do fasády domu čp. 939 v ulici Dr. Holého, aby bylo možno žádost paní
Drahovzalové o přesah zateplení rodinného domku odsouhlasit.
17.12.2010
Ing. Skopeček
Rada určuje pana Ing. Skopečka jako zástupce města do poroty soutěže Taneční školy Blanky

Vášové.
17.12.2010
Ing. Šnajdr
Posoudit projekt rekonstrukce autobusového nádraží a okolí a navrhnout co nejrychlejší úpravu
projektu tak, aby celkové náklady odpovídaly částce 20 mil. Kč bez DPH.
17.12.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 22. 11. 2010 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat. Pokud pan Mgr. L. Čížek neodkoupí mobil za cenu stanovenou
komisí do 17. 12. 2010, zajistit vrácení telefonu.
17.12.2010
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace pana Miroslava Jahnla, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí
přes pozemkovou parcelu 769 / 2 v k. ú. Velká Víska (v ul. Staré) v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 150 Kč / bm plus základní sazba DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
14.1.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dalším vedením soudního sporu s panem Otto Srpem o podíl z výsledku
hospodaření jeho stavební činnosti v Hořovicích.
průběžně
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město, resp. Městská
správa bytového a nebytového fondu Hořovice pronajme paní Janě Chvátalové nebytové prostory
v domě čp. 366 v Hořovicích o celkové výměře 129,70 m2 pro prodejnu květin. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou do 31. 12. 2015 za roční nájemné 155.640 Kč avšak po úpravě inflační doložky
v tom smyslu, že nájemné bude každoročně povinně podle inflace korigováno. Zveřejnit záměr
pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran upraveného znění smlouvy.
31.12.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které Národní památkový
ústav Praha, správa zámku v Hořovicích, poskytne městu nebytové prostory v objektu zámku
o celkové výměře 152 m2 ke konání svatebních obřadů. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od
1. 4. 2011 do 31. 10. 2011. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2010
JUDr. Maříková
V návrzích smluv města formulovat inflační doložky vždy jako kogentní ustanovení.
průběžně

Mgr. Bakule
Pan místostarosta seznámil radu s dopisem pana Lenera o možnosti zastřešení zimního stadionu.
V této souvislosti rada zrušila pověření pana Roberta Čecha a pověřila pana místostarostu, aby
ve spolupráci s panem Čechem jednal ve věcech zastřešení zimního stadionu. Výsledky jednání
předložit do úvahy radě při zpracování návrhu rozpočtu.
31.12.2010
Mgr. Bakule
Zmapovat situaci v oblasti doplňkového úklidu sněhu, zajištěného dalšími dodavateli.
17.12.2010
Mgr. Vavřička
Rada ukládá řediteli 2. základní školy dodat radním podklady pro případnou realizaci vestavby
mateřské školky v prostorách 2. ZŠ
17.12.2010
p. Vaculík
Rada projednala situaci vzniklou v důsledku neplnění uzavřené smlouvy se Společností Petra
Parléře. Pan tajemník rozešle všem radním smlouvu a pan starosta do termínu jednání příští schůze
rady projedná s představiteli společnosti další postup v dané věci.
17.12.2010
p. Vaculík
Rada projednala žádost firmy KOEKO o posouzení ekonomického stavu provozování městských
lázní. Rada uložila panu starostovi o toto posouzení požádat finanční výbor a pana Ing. Palouše.
Současně požádat pana Kočárka o analýzu ekonomické situace, a to k datu 31. 12. 2010.
17.12.2010
p. Vaculík
Rada se usnesla, že její příští schůze se bude konat 21. 12. 2010 od 13 hodin. Organizačně zajistit.
14.12.2010
pí Hrachová
Rada jmenovala komise v tomto složení (jména uváděná bez titulů, první jméno je předseda):
Životního prostředí - Žalud Ladislav, Hasman Josef, Jeřábek Martin, Vartýř Václav, Kočárek Miroslav.
Dopravní - Vyhnal Jaroslav, Sedláček Josef, Taraba Bohumil, Mrvík Miloslav, Koželuh Miloš, jun.,
Komise pro cestovní ruch, mikroregionální a přeshraniční spolupráci: Pavlovič Tomáš, Mecner
Jaromír, Opatrná Jitka, Havlíček Pavel, Mottl Michal,
Stavební: Grunt David, Pelikán Pavel, Pelikán Karel, Horák Jiří, Mareš Petr, Bláha Miroslav, Koželuh
Miloš, sen.,
Školská, kulturní a sportovní: Ulčová Zdeňka, Vlček Jiří, Veverka Miroslav, Vlčková Jana, Bakulová
Eva, Šumera Radek, Eklová Ivana, Šestáková Vaculíková Marta. Zajistit předání jmenovacích listin
s podpisem pana starosty.
7.1.2011
pí Hrachová
Rada na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (v platném znění) rozhodla, aby
odměny při skončení funkčního období dle § 75 odst. 1, 2 a 7 tohoto zákona, byly vyplaceny panu
Mgr. Luboši Čížkovi a panu Ing. Jiřímu Auterskému jednorázově, a to v prosincové výplatě.

17.12.2010
pí Hrachová
Rada navrhla výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva. Navrhuje odměny dle
maximálních výší jednotlivých složek daných příslušným předpisem platným v současné době,
snížených o 10 procent a v případě odměny za funkci neuvolněného místostarosty snížených
o 25 procent. Připravit pro jednání zastupitelstva.
7.1.2011
pí Hrachová
Rada s ohledem na § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, pověřila členy zastupitelstva PhDr. Jiřího
Vlčka, Mgr. Zdeňku Ulčovou a JUDr. Danu Heřboltovou 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, 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 pana starosty.
17.12.2010
pí Mračková
Rada vzala na vědomí rozhodnutí ředitelky mateřské školy o výluce ve dnech od 23. 12. do
31. 12. 2010 a žádá paní ředitelku o publikaci této skutečnosti na webových stránkách města.
17.12.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí s nenavyšováním odměňování při svatebních obřadech: obřadníci a matrikářky:
200 Kč za obřadní den ze sociálního fondu, matrikářky příplatek za přesčasové hodiny podle
platových předpisů platných v aktuálním čase (v současné době cca 200 až 240 Kč podle platu)
a hudebník podle dohody o pracovní činnosti 200 Kč za obřad. Rada poskytla jednorázový finanční
dar v souvislosti s výkonem svatebních a státoobčanských obřadů (příspěvek na ošacení pro volební
období) obřadníkům, tajemníkovi a matrikářkám ve výši 5.990 Kč. Ve spolupráci s odborem
vnitřních věcí a právním zajišťovat prokazatelné vedení evidence obřadů a zajistit výplatu.
17.12.2010
pí Šumerová
Uplatnit inflační doložku za rok 2010 u všech plateb městu podle všech smluv, kde je tato možnost
sjednána.
31.12.2010
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada rozhodla o výplatě mimořádné odměny všem ředitelům příspěvkových organizací ve výši
jednoho měsíčního platu sníženého o 10 procent za práce vykonané v roce 2010 nad rámec svých
pracovních povinností z vlastních prostředků organizace. Pan Mgr. Vavřička oznámil svůj vztah
k věci a zdržel se hlasování. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel.
31.12.2010
Jana Šrámková, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 25
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
21. 12. 2010

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizvána pí Šumerová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Petr Bakule a 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. 25
Rady města Hořovice ze dne 21. 12. 2010
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada se zabývala redukcí projektu rekonstrukce autobusového nádraží a jako kompromisní vybrala
variantu č. 2, viz příloha originálu zápisu. Projednat možnosti realizace se Středočeským krajem.

31.1.2011
Ing. Kazda
Navrhnout systém rozdělení finančních prostředků společenským, zájmovým
a sportovním organizacím včetně kontroly čerpání prostředků.
7.1.2011
Ing. Kazda
Rada prozatím nerozhodla o dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
2. 10. 2009, podle které Vojenské lesy a statky, s. p., pronajímají městu další nebytové prostory (2
místnosti) v přízemí budovy čp. 28 (areál Starého zámku Hořovicích) o výměře 49,45 m2 pro provoz
Mateřského centra Hořováček. Rada žádá o předložení zdůvodněných požadavků včetně podkladů
o činnosti Mateřského centra. Informovat Mateřské centrum o rozhodnutí rady.
31.12.2010
Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s žádostí o povolení stánkového prodeje na pozemkových p.č. 660, 661, 662,
663/1, 663/2, 663/3 a 664 a 668/6 v k.ú. Hořovice (proluka v Pražské ulici - parkoviště). Kromě jiného
brání v užívání prostranství ustanovení podnájemní smlouvy ze dne 26. 11. 2009. Oznámit usnesení
rady žadateli.
7.1.2011
Ing. Pelán
Rada se seznámila se žádostí manželů V. Jedličky a MUDr. J. Davidové a nesouhlasí s jimi navrženým
řešením, tj. odstranit blízké listnaté stromy z Dražovky a nahradit je jehličnany z důvodu
nadměrného spadu listí na pozemek žadatelů. Rada souhlasí s provedením drobného prořezu
blízkých stromů a s odstraněním náletových dřevin (keřů) za plotem žadatelů. Zajistit provedení
prací do 31. 3. 2011 a do příští schůze rady informovat žadatele o usnesení rady.
7.1.2011
Ing. Šnajdr
Doložit ocenění prací, které neobsahuje smluvně závazný ceník zimní údržby komunikací
a prostranství firmou AVE.
7.1.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 20. 12. 2010 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
21.1.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s úpravou pozemku u domu čp. 709-712 vedle již dokončeného parkoviště, tak aby
na něm mohl parkovat čtvrtý automobil za podmínky, že úpravu pořídí žadatelé na své vlastní

náklady a na své náklady se o něj budou v budoucnosti starat. V takovémto případě rada souhlasí
se zřízením parkování, dopravními značkami vyhrazeného žadatelům. V případě souhlasu žadatelů
s navrženým řešením ošetřit budoucí parkování u objektu čp. 709-712 smluvně (Smlouva o budoucí
smlouvě). Oznámit usnesení rady žadatelce. Výsledek hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi.
7.1.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., respektive dodavatele projektové
dokumentace firmy ŠINDY, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení veřejné
komunikační sítě přes pozemkovou parcelu 2282 / 19 v k.ú. Hořovice (v ul. U Školky) v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 150 Kč / bm plus základní
sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.1.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 008-II.-059-09, podle které provádí společnost
KAZIKO, a. s., zakázku nazvanou ""Modernizace 2. základní školy v Hořovicích"". Dodatek č.
1 upravuje cenu jedné části díla, školního hřiště u objektu školy na Víseckém náměstí, na
konečných 1.827.916 Kč bez DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
21.1.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy firmě PROBOBUS - informační kancelář v objektu čp. 808 na
autobusovém nádraží. Zveřejnit záměr pronájmu, připravit znění smlouvy.
7.1.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Anežce Krylové část
pozemkové parcely 1716 / 1 v k.ú. Hořovice o výměře cca 400 m2 na zahrádku a to od 1. 1. 2011 na
dobu neurčitou za nájemné 9 Kč/m2 za rok. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy
smluvních stran.
21.1.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město Hořovice
pronajme Ing. J. Lukavskému nebytové prostory v domě čp. 640 o celkové výměře 39 m2 pro
kancelář nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za roční nájemné 46.800 Kč. Zveřejnit
záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran.
7.1.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město, resp. Městská

správa bytového a nebytového fondu pronajme paní Haně Matějkové nebytové prostory v domě
čp. 366 o celkové výměře 74,40 m2 pro prodejnu klenotů. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do
31. 12. 2015 za roční nájemné 89.280 Kč. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy
smluvních stran.
21.1.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých budou orgány města Hořovice
vykonávat za konkrétní obce ve správním obvodu Hořovic přenesenou působnost podle § 53 odst.
1, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Příspěvek obcí se smluvně stanovuje na
1.000 Kč za jedno dokončené přestupkové řízení. Smlouvy se uzavírají na dobu jednoho roku ode
dne právní moci udělení souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje, a to s obcemi: Běštín,
Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina,
Komárov, Kotopeky, Lážovice, Libomyšl, Lochovice, Malá Víska, Neumětely, Olešná, Osek, Osov,
Otmíče, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Tlustice, Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov,
Záluží, Žebrák. Zajistit podpisy smluvních stran, zveřejnit uzavřené smlouvy na úřední desce
a poslat je Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení. Úkol trvá, zaurgovat všechny dosud
nereagující obce.
31.12.2010
Mgr. Kebrlová
Rada žádá sociální odbor o prošetření stížnosti obyvatelky sociálního bytu (viz příloha originálu
zápisu) a o návrh rozhodnutí rady ve spolupráci s Městskou správou bytového a nebytového fondu.
27.1.2011
p. Šalena
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem Společenského domu občanskému sdružení Sedmikrásky
za podmínky, že se tím Městskému kulturnímu centru nenavýší nákladové položky. Informovat
žadatele.
7.1.2011
p. Vaculík
Rada navrhuje Mgr. Luboše Čížka jako člena kontrolního výboru. Předložit na jednání zastupitelstva.
27.1.2011
p. Vaculík
Rada projednala situaci vzniklou v důsledku neplnění uzavřené smlouvy se Společností Petra
Parléře. Pan tajemník rozešle všem radním smlouvu a pan starosta do termínu jednání příští schůze
rady projedná s představiteli společnosti další postup v dané věci. Úkol projednat další postup trvá,
termín prodloužen.
7.1.2011

p. Vaculík
Rada se seznámila s žádostí o prodloužení pronájmu restaurace na koupališti a v té věci
nerozhoduje, dokud nebude seznámena s analýzou provozu plaveckého areálu od firmy KOEKO.
Informovat žadatele.
7.1.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s doplněním jednacího řádu zastupitelstva o kontrolu úkolů z usnesení
předcházejícího jednání. Předložit návrh takto aktualizovaného jednacího řádu zastupitelstvu
ke schválení.
27.1.2011
pí Hrachová
Rada jmenuje Mgr. Luboše Čížka členem komise životního prostředí a pana Ing. Václava Liprta ml.
členem stavební komise.
7.1.2011
pí Hrachová
Rada potvrdila stávající složení likvidační komise: J. Šrámková - předsedkyně, A. Janoušková, L.
Kazda.
7.1.2011
pí Hrachová
Ve spolupráci s technickým odborem zajistit provedení výběrového řízení na poskytovatele
úklidové služby pro budovy městského úřadu.
31.1.2011
pí Mračková
Rada se seznámila s projektem adaptace prostor 2. základní školy za účelem zřízení mateřské školky
a záměr vítá jako přínosný. Pro kompetentní rozhodnutí v této věci žádá paní ředitelku Mračkovou
ve spolupráci s odborem finančním a školským o demografický vývoj následujících 10 až 20 let
a o zjištění podílu dětí s trvalým bydlištěm v Hořovicích a v jiných obcích. Zainteresovat do
problému školskou komisi.
7.1.2011
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dalších dotací v roce 2010 s tím, že odbor finanční a školství
upozorní žadatele p. Sedláčka na původně schválenou nevyzvednutou dotaci. O případném
navýšení dotace pro HC Cvočkaře bude uvažováno až z rozpočtu na rok 2011.
7.1.2011
pí Šumerová
Rada projednala návrh 4. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2010 a doporučuje jeho

schválení. Připravit pro jednání zastupitelstva.
7.1.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem 2.000 Kč Slavoji Osek na sportovní akci Běh partyzánskou stezkou.
31.12.2010
pí Šumerová
Rada souhlasí se zaplacením poplatku z hrobového místa Karla Sezimy z rozpočtu města. Zajistit
ve spolupráci s technickým odborem a správcem hřbitova.
7.1.2011

Mgr. Petr Bakule, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

