Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9. 1. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Václav Pomma, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Omluveni: Program:
1. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů, kontrola úkolů
3. Podání členů rady
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byly jmenovány: JUDr. Dana Heřboltová, Jana Šrámková
ad 2)-3) 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 09. 01. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada nesouhlasí s umisťováním reklam či informací obchodních společností a soukromých firem
v budovách městského úřadu a na budovách městského úřadu, pokud nemají s městem uzavřenou
k tomu příslušnou smlouvu. Informovat o tomto usnesení rady všechny žadatele.
Průběžně

Ing. Kazda
Rada podle § 102 odst. 2 písm. g, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, na návrh tajemníka jmenovala
pana Ing. Jana Blechu vedoucím odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice
v souladu se zákonem č. 312 / 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, po
proběhlém výběrovém řízení. Rada pověřila tajemníka vyhotovením jmenovacího dekretu
s účinností od 1. 2. 2008.
21.1.2008
Ing. Kazda
Rada ukončila platnost veškerých plných mocí, pověření a zmocnění dříve vydaných členům
městského úřadu radou, starostou, nebo městským úřadem. Činnosti úředníků v samostatné
působnosti u nichž zákon nevyžaduje zmocnění zahrnout do pracovních náplní. Případné jednání
úředníků jménem města bude nově řešeno radou podle aktuální potřeby s časovým vymezením,
přičemž kopie zmocnění budou uloženy v personální evidenci.
Průběžně
Ing. Kazda
Zajistit prodej vyřazovaného auta Škoda Felicia zaměstnanci městského úřadu
nebo příspěvkové organizace obálkovou metodou.
4.2.2008
Ing. Pomma
Rada jmenovala Ing. Václava Pommu manažerem prevence kriminality města Hořovice.
Pan místostarosta jmenování přijal s tím, že přebírá zodpovědnost za zpracování
a realizaci programu prevence kriminality města v roce 2008.
10.12.2008
Ing. Pomma
Rada na základě žádosti základní organizace Českého svazu včelařů souhlasí s propagací činnosti
v městském periodiku s tím, že příspěvek na činnost bude řešen při schvalování
rozpočtu na rok 2008.
21.1.2008
Ing. Pomma
Rada žádá odbor výstavby a životního prostředí ve spolupráci s odborem technickým a dopravním
o zpracování mapy města s umístěním kontejnerů na tříděný odpad.
Doplnit i četnost svozu a informaci, jak jsou tato místa rozšiřována. Připravit do nejbližšího vydání
Hořovického měšťana tak, aby mapa byla umístěna přes celou vnitřní dvoustranu.
21.1.2008
Ing. Pomma
Za účelem umístění stavby trubní studny rada souhlasí s provedením průzkumného vrtu na ppč.
927 / 19 (572 /2) na náklady Základní kynologické organizace Hořovice. Sdělit stanovisko rady

žadateli.
21.1.2008
Ing. Šnajdr
Nakoupit dataprojektor a projekční plátno pro potřeby MěÚ v ceně do 40.000,- Kč.
21.1.2008
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které by měl pan Jaroslav Šimek
provádět odchyt holubů v Hořovicích. Smlouvy předkládat radě se všemi náležitostmi (podmínky
ukončení smluvního vztahu, doložky apod.) vždy po předchozí kontrole právním odborem.
Průběžně
Ing. Šnajdr
Rada prozatím souhlasí s uzavřením smlouvy číslo Z-S14-12-8120012150, na jejímž základě by
provedla ČEZ Distribuce a. s. přeložku kabelů na nám. Boženy Němcové včetně připojení nového
provozního objektu za cenu cca 1.425.000,- Kč, to vše v rámci rekonstrukce autobusového nádraží.
Podat přehlednou informaci o struktuře a celkové sumě všech nákladů spojených s rekonstrukcí
nádraží a o předpokládané výši dotace.
21.1.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním projektové dokumentace na osvětlení tříd, chodeb a ostatních prostor
2. ZŠ Hořovice tak, aby toto splňovalo současné normy u pana Tomáše Křečka, Králův Dvůr za
maximální cenu 148.000,- Kč vč. DPH. Tato cena bude uplatněna pouze v případě, že nebude
k dispozici projektová dokumentace k budově čp. 617.
21.1.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním inventarizace potenciálně nebezpečných dřevin v intravilánu města
Hořovice v ceně 100, Kč za jeden strom dle propozic komise životního prostředí.
21.1.2008
Ing. Šnajdr
Rada ukládá urychleně vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro
přestavbu a rozšíření mateřské školky Větrná na kapacitu minimálně 350 dětí.
21.1.2008
Ing. Šnajdr
Radní se seznámili s návrhem řešení nového přechodu pro chodce na sil. II/117 v Tyršově ulici
v Hořovicích a ukládají odboru technickému a dopravnímu zajistit dokumentaci ke stavebnímu
povolení dle návrhu v příloze originálu zápisu (varianta 2, číslo přílohy 3a) a to vč. následného
stavebního povolení a stanovení dopravního značení. Podat informaci o reálném termínu

dokončení akce.
21.1.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit provedení výběrového řízení na odkanalizování ulic Rpetská, Podlužská, Cihlářská,
U Koupaliště, Vilová (část) a sídliště Karla Sezimy a podat informaci o předpokládaných termínech
jednotlivých etap včetně žádostí o dotace, s cílem dokončit akce v roce 2008.
Úkol trvá, zadávací podmínky veřejné obchodní soutěže pro výběr dodavatele výstavby
kanalizačních řadů včetně veřejných částí kanalizačních přípojek připravit na základě smluvní
spolupráce s firmou Evord.
31.3.2008
JUDr. Maříková
Jednat o převodech pozemků mezi městem a Správou a údržbou silnic Kladno podle všech návrhů
odboru vnitřních věcí a právního v příloze originálu zápisu a v případě souhlasu SÚS zveřejnit záměr
a následně připravit pro jednání zastupitelstva. Úkol řešen, termín opět prodloužen.
18.2.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní Andrey Dostálové souhlasí s prodejem posledního dosud
neprodaného bytu v domě čp. 715 v ul. Obránců Míru, jehož je žadatelka od 1. 11. 2007 nájemcem
po provedené výměně s panem Rudolfem Umlaufem. A to za kupní cenu dle znaleckého posudku
a úhradu nákladů spojených s prodejem, vzhledem k tomu, že bylo požádáno v roce
2007 a žadatelka uhradila veškeré dluhy na nájemném a službách za bývalého nájemce p. Umlaufa.
Zveřejnit záměr prodeje a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
4.2.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 1 / 2008, o zřízení městské
policie. Připravit pro jednání zastupitelstva.
21.1.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se smlouvou o reklamě na dobu určitou do 1. 2. 2009, podle které město umístí
v prostorách plaveckého bazénu reklamu firmy Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Zajistit podpisy
smluvních stran.
4.2.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o skončení smlouvy o dílo s panem Ivanem Křenkem, týkající se
ukončení vydávání a distribuce měsíčníku "Občan" k 31. 12. 2007.
Zajistit podpisy smluvních stran.
21.1.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo s panem Vladimírem Štochlem, podle které jmenovaný
zrekonstruuje část oplocení městského hřbitova za cenu 100.000,- Kč včetně DPH do termínu
31. 5. 2008. Zajistit podpisy smluvních stran, úkol trvá.
21.1.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí, podle které město zaplatí
Středočeskému kraji 10.080,- Kč za zřízení věcného břemene pro stavbu kabelových rozvodů
sloužících k osvětlení náměstí Boženy Němcové. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.2.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem
Hořovice a společností AAA Media News, s. r. o., podle které město prodá stavební parcely 1442 /
1, 1442 / 2, 1442 / 4 a pozemkové parcely 1442 / 3 a 1443 v k. ú. Hořovice. Jedná se o pozemky
v areálu bývalých jatek, kde ostatní nemovitosti (budovy) jsou již ve vlastnictví společnosti.
Současně však bude připraven dodatek smlouvy, podle kterého se vyjme pozemek č. 1442 /
3 sloužící jako veřejná komunikace.
Rada navrhuje cenu 200,- Kč / m2 pro pozemek 1443 a pro ostatní plochy 400,- Kč / m2. Zveřejnit
a připravit návrh budoucí kupní smlouvy pro jednání zastupitelstva.
4.2.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zrušení věcného břemene, uzavřené dne 3. 1. 2008 se
společností Lidl Česká republika v. o. s. Doplnit doložky a zveřejnit na intranetu úřadu.
21.1.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasila se zněním smlouvy o budoucí smlouvě jako podkladu pro uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení "Přípojka PE 40 v délce 14 m pro
provozní objekt autobusového nádraží" s firmou STP NET, s. r. o. Po odborné kontrole a doplnění
zajistit podpisy smluvních stran.
4.2.2008
Mgr. Čížek
Dohodnout se společností Inform, v. o. s., narovnání dosavadního stavu, kdy smluvní vztah skončil
a majetek společnosti je bezúplatně umístěn na pozemcích města. K žádosti Městské akciové
společnosti, a. s., o umístění reklamy se rada vrátí na své příští schůzi.
21.1.2008

Mgr. Čížek
Na příští schůzi rady přizvat p. Kočárka. Organizačně zajistit.
21.1.2008
Mgr. Čížek
Rada schvaluje jednorázové, zkušební, kompletní vyčištění města, které provede firma Ekotech
Hořovice, s. r. o., dle dispozic pana starosty za cenu do limitu 200.000,- Kč včetně DPH.
3.3.2008
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s nákupem zvedáku SARA pro manipulaci s imobilními klienty Domova Na výsluní.
Náklady budou uhrazeny z finančních prostředků této příspěvkové organizace.
21.1.2008
MVDr. Urban
Rada pověřuje pana radního MVDr. Urbana jednáním ve věci realizace sítě cyklostezek v návaznosti
na společný projekt měst Žebrák a Beroun.
31.3.2008
p. Marek
Prověřit stav náhonu (zarůstá náletovými dřevinami, zanáší se náplavou, množství odpadků) za
lihovarem z hlediska vodohospodářského i životního prostředí. Rada opět vzala na vědomí, že bude
proveden vodoprávní dozor. Úkol navrhnout řešení stále trvá.
21.1.2008
p. Marek
Rada souhlasí s návrhem na změnu využití lokality Sklenářka dle podání p. Sekyrky a ukládá p.
Markovi návrh zapracovat do změny č. 5 územního plánu. Termín projednání bude po schválení
upraveného návrhu změny č. 4 ÚP.
Průběžně
p. Marek
Rada uložila pořídit digitální verze všech předchozích stupňů územního plánu města Hořovice.
21.1.2008
pí Hrachová
Rada jmenovala Mgr. Luboše Čížka, Ing. Václava Pommu a pí Yvettu Hájkovou členy redakční rady
periodika Hořovický měšťan. Vyhotovit jmenovací dekrety a předložit k podpisu panu starostovi.
21.1.2008
pí Hrachová
Rada stanovuje odměny svatebním obřadníkům, hudebníkovi a matrikářkám ve výši 200,- Kč za
jeden obřad. Uplatnit realizaci tohoto usnesení do praxe.

21.1.2008
pí Hrachová
Zopakovat výběrové řízení na městského zahradníka za stejných podmínek. Inzerát zveřejnit na
úřední desce, na internetových stránkách města, v Berounském deníku, v Mladé frontě Dnes
a použít i služeb odborné personální agentury.
21.1.2008
pí Šumerová
Po realizovaném prodeji automobilu Hyunday Santa Fe v prosinci minulého roku zajistit odeslání
dvou plateb po 254.597,- Kč za dva nakupované automobily Hyunday Getz 1.4 I na účet Auto
Palace Butovice, s. r. o., podle objednávek s tím, že rada souhlasí, aby tato investice byla součástí
rozpočtu roku 2008.
11.1.2008
pí Šumerová
Rada města Hořovice se seznámila s protokolem o předání a převzetí díla od firmy AIRCLIMA
service, s. r. o., o provedení oprav po havárii vzduchotechnického zařízení kuchyně 1. ZŠ Hořovice
a souhlasí s proplacením faktury ve výši 122.356,- Kč bez DPH.
21.1.2008
pí Šumerová
Rada na základě žádosti v příloze originálu zápisu rozhodla o poskytnutí příspěvku
pro letošní rok ve výši 50.000,- Kč na podporu reprezentanta a mistra České republiky
v badmintonu Petra Koukala, který se připravuje na Olympijské hry v Pekingu v roce 2008.
Zajistit odeslání příspěvku. Rada zároveň žádá p. Koukala, aby po ukončení olympijské přípravy
uspořádal sérii besed a publikaci svých výsledků v místním tisku.
21.1.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s uhrazením faktury Ing. Štochlovi ve výši 55.632,50 Kč za geodetické práce při
zaměření tzv. Knížecí cesty.
21.1.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury od Komunálních služeb Hořovice, s. r. o.,
za provedený úklid města v listopadu 2007 ve výši 141.667,- Kč.
21.1.2008
pí Šumerová
Rada ukládá zřídit zvláštní bankovní účet či podúčet pro platební transakce související s projektem
"Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích".
21.1.2008

Ověřovatelé:
Jana Šrámková, JUDr. Dana Heřboltová
Starosta: Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 2
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
23. 1. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Omluveni:
p. Václav Pomma, místostarosta
pí JUDr. Dana Heřboltová, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů, kontrola úkolů
2. Stanovisko rady k provozování plaveckého bazénu
3. Podání členů rady

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban, PhDr. Jiří Vlček
ad 2)-3) 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 23. 01. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kadlec
Rada se seznámila se žádostí o změnu územního plánu v lokalitě 40, předloženou
panem Ing. Lubošem Vondráčkem a žádá stavební komisi o stanovisko.
4.2.2008

Ing. Kazda
Dohodnout s Modrou pyramidou, stavební spořitelnou, a. s., která má provozovnu
v budově úřadu, podmínky přiměřeného označení dveří pro orientaci klientů v rámci
platné smlouvy.
4.2.2008
Ing. Kazda
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, stanovila
celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 76 a nad tento počet pověřila tajemníka
uzavírat dohody a pracovní poměry na dobu určitou.
Průběžně
Ing. Pelán
Rada na základě žádosti a provedeného sociálního šetření souhlasí s přidělením
uvolněného malometrážního bytu v ulici 1. Máje 699, slečně Aleně Soukupové.
4.2.2008
Ing. Pomma
Zajistit vyhlášení výběrového řízení na dodavatelskou firmu, která bude provádět
čištění městských komunikací a veřejných prostranství. Úkol průběžně plněn,
obeslat ještě Technické služby Beroun a firmu Capsela, s. r. o., Zbiroh (p. R. Hrabák).
4.2.2008
Ing. Šnajdr
Aktualizovat odhad nákladů na dokončení komunikace na Sklenářce dle platného
záměru a podat informaci.
4.2.2008
Ing. Šnajdr
Do ukončení výběrového řízení na úklid města tyto služby odebírat
u Komunálních služeb Hořovice, s. r. o., a proplácet podle skutečně odvedených výkonů, nikoliv
paušální platbou.
Průběžně
Ing. Šnajdr
Dokončit vybudování nového přechodu pro chodce na silnici II/117 v Tyršově ulici.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Prověřit stav komunikace (louže) v Komenského ulici před domem pí Slavíkové
a navrhnout technické řešení.
4.2.2008

Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice se seznámila se žádostí Sdružení rodičů, přátel a dětí školy
při 1. ZŠ Hořovice a ukládá technickému odboru zjistit možnosti nákupu
a technického zabezpečení provozu dvou kusů ukazatelů rychlosti, jejichž osazení
se předpokládá poblíž křižovatky ulic Pražská a Jiráskova. Značení přechodu tamtéž změnit na
červeno-bílé. Dále v souvislosti s poškozeným retardérem u I. ZŠ v ul. Komenského rada žádá
o zpracování návrhu na retardér ze žulových kostek podle vzoru sídliště Žebrák, po konzultaci
s panem starostou.
18.2.2008
Ing. Šnajdr
Rada neodsouhlasila rámcový rozpočet a trvá na předložení položkového rozpočtu
rekonstrukce II. NP budovy úřadu v zájmu dalšího jednání o 3. dodatku ke smlouvě
o dílo s firmou Otto David.
18.2.2008
Ing. Šnajdr
Rada posoudila žádost občanky Hořovic o zabezpečení svahu v Úzké ulici, který se
pomalu sesouvá a souhlasí s provedením opěrné zdi, která sesuv stabilizuje. Prověřit možnost
uplatnění záruky vůči zhotoviteli komunikace a podat informaci.
4.2.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s žádostí Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření
k udělení licence pro linku 210995 Hořovice - Mubea, firmě Probo Trans Beroun, a. s., a nemá
žádných námitek. Oznámit žadateli.
4.2.2008
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala podnětem pí Štefaňákové ohledně osvětlení ulice Na Kopečku a nepořádku
u závory do Obecního lesa. Rada žádá Ing. Šnajdra o vyčíslení nákladů na osvětlení této ulice. Úklid
před závorou bude řešen v rámci probíhajícího úklidu města.
4.2.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s tím, aby deratizace a odchyt holubů byl řešen průběžně podle potřeby
objednávkami.
4.2.2008
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí záporné stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR k žádosti
o osazení směrových sloupků na okraj chodníku před čp. 956 u křižovatky ulic Komenského a Dr.
Holého a žádá Ing. Šnajdra o zpracování technického návrhu rozšíření části chodníku tak, aby

mohlo být vyhověno stanovisku Policie ČR a směrový sloupek mohl být umístěn.
4.2.2008
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí zprávu o aktuálním stavu překopů a výkopů na místních komunikacích.
Ve spolupráci s JUDr. Maříkovou vypracovat systém uplatňování reklamací překopů a průběžném
sledování technického stavu. Úkol trvá, předložit postup, ve kterém budou zahrnuty i kvalitativní
podmínky (hutnění, podbetonování) a informování rady v intervalu jedenkrát za půl roku.
4.2.2008
Ing. Šnajdr
Radní nesouhlasí s posunutím termínu výstavby hřbitovní zdi podél Lipové ulice a žádá o nový
výběr dodavatele díla, který splní původně zadaný termín dokončení.
4.2.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat a udržovat kabelové vedení
nízkého napětí na pozemkových parcelách 2063, 2111 / 1 a 2112 / 4 , 2053 / 7, 2039 / 3, 2053 /1
a 2027 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za kupní cenu 80,- Kč / bm.
Zajistit podpisy smluvních stran.
18.2.2008
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s přidělením pozemku pí Marii Homonajové za pro postavení maringotky či
zahradního domku za účelem bydlení. Informovat žadatelku o rozhodnutí rady.
4.2.2008
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s výměnou bytu 1 + kk v domě čp. 699 za byt 2 +1 v domě čp. 751 v ul. 1. Máje
v Hořovicích a uložila vypovědět nájem bytu manželům Vrbovým a zahájit vymáhání dluhu manželů
Vrbových soudní cestou.
4.2.2008
JUDr. Maříková
Rada projednala návrh smlouvy o dílo na čištění městských komunikací a veřejných prostranství.
Zapracovat připomínky radních a úřadu do protinávrhů a předložit ke schválení s tím, že město
smlouvu uzavře s vítězem výběrového řízení. Úkol trvá, termín prodloužen.
4.2.2008
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy s Digitus, o. s., na zajišťování služby sociální péče pro

město. Smlouva bude přepracována podle připomínek p. radního Urbana a dalších radních.
Výsledek hlasování: 1 pro, 1 se zdržel z důvodů oznámení vztahu k věci a 3 proti.
4.2.2008
JUDr. Maříková
Rada revokovala své usnesení ze dne 9. 1. 2008 týkající se odměňování svatebních obřadníků,
hudebníka a matrikářek a nově stanovila příspěvek na úpravu zevnějšku při svatebních obřadech,
viz příloha originálu zápisu. Zajišťovat prokazatelné vedení evidence podle skutečnosti, jako
podklad pro výplatu.
Průběžně
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zrušení věcného břemene, uzavřené dne 3. 1. 2008 se
společností Lidl Česká republika, v. o. s. Doplnit doložky a zveřejnit na intranetu úřadu.
Úkol trvá, urgovat Lidl.
4.2.2008
JUDr. Maříková
Rada vyslechla podrobnou informaci p. Kočárka. Souhlasí se změnou splátek příspěvků na provoz
plaveckého bazénu na čtvrtletní cyklus při zachování původní výše celkového příspěvku.
Ve spolupráci s pí Šumerovou upravit nájemní smlouvu s firmou KOEKO.
4.2.2008
JUDr. Maříková
Rada žádá před podpisem Kupní smlouvy č. 07 / 2008, na základě které Hořovická teplárenská, s. r.
o., má dodat v r. 2008 městu Hořovice tepelnou energii a teplou užitkovou vodu do objektu
městského úřadu čp. 640 za kupní cenu ve výši 1,94 Kč/kWh včetně 9% DPH o stanovisko
Ing. Pelána. Pokud nebude mít ke smlouvě připomínky, rada se zněním po odstranění věcných chyb
souhlasí a v tom případě zajistit podpisy smluvních stran. Pokud bude smlouva upravována, znovu
předložit ke schválení.
18.2.2008
Mgr. Čížek
Dohodnout se společností Inform, v. o. s., narovnání dosavadního stavu, kdy smluvní vztah skončil
a majetek společnosti je bezúplatně umístěn na pozemcích města. K žádosti Městské akciové
společnosti, a. s., o umístění reklamy se rada vrátí na své příští schůzi.
Termín posunut.
4.2.2008
Mgr. Čížek
Projednat s nájemcem aktualizaci ceny nájemného ve Školní jídelně.
4.2.2008

Mgr. Čížek
Rada se zabývala stížnosti obyvatelů v ul. Valdecká a konstatuje, že jejich připomínky budou
projednány v rámci zpracování koncepce dopravy ve městě a zároveň rada jejich stížnost postupuje
Středočeskému kraji, jako vlastníku komunikace.
4.2.2008
Mgr. Čížek
Rada se zabývala stížností p. Beníška na hluk z provozu vinárny Hotelu Zelený strom a s politováním
konstatuje, že bohužel není oprávněna v této věci zasáhnout. Přesto pan starosta upozorní majitele
objektu na tento stav a požádá o nápravu.
4.2.2008
Mgr. Čížek
Rada se zabývala žádostí o příspěvek na pořádání maturitního plesu 4. C třídy
Gymnázia Václava Hraběte Hořovice a konstatuje, že tento příspěvek je již obsažen
ve snížené sazbě za odvod ze vstupného podle nové vyhlášky města. S dalším
příspěvkem jako nesystémovým krokem rada nesouhlasí.
4.2.2008
Mgr. Čížek
Rada žádá o změnu znění smlouvy č. 2230-26/2008-DO s PROBO TRANS BEROUN, s. r. o., o závazku
veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Hořovice formou městské hromadné
autobusové dopravy v roce 2008. Město uhradí veškeré náklady, čímž dojde k navýšení o cca
200.000,- Kč oproti roku 2007 s tím, že tato hromadná doprava na území města bude od podpisu
smlouvy pro všechny cestující zdarma.
4.2.2008
Mgr. Čížek
Ve spolupráci s Ing. Šnajdrem vyčíslit náklady na údržbu zeleně v majetku Správy a údržby silnic
(hlavně příkopy) a jednat o plné úhradě těchto nákladů. Úkol trvá, termín prodloužen.
4.2.2008
p. Marek
Rada se zabývala stížností pana Josefa Ambrose na navážení odpadu do ulice Dlouhé a žádá odbor
výstavby a životního prostředí o prošetření této stížnosti včetně návrhu na řešení.
31.1.2008
p. Marek
Ve spolupráci s právníkem připravit návrh smluv s podnikateli, kteří produkují odpad podobný
komunálnímu (kanceláře, malé prodejny apod.), aby jej mohli odkládat do nádob města.
31.1.2008

p. Šalena
Rada souhlasí s odpisem pohledávky na základě žádosti Městského kulturního centra v příloze
originálu zápisu.
18.2.2008
pí Hrachová
Prověřit množství odesílané pošty na doručovací adresy na území města Hořovice a předložit radě
informaci o nákladech na poštovné v porovnání se mzdovými náklady na uvažovaného městského
doručovatele.
3.3.2008
pí Hrachová
Při výběrovém řízení na zahradníka rada trvá i na personální agentuře. Připravit návrh smlouvy
4.2.2008
pí Hrachová
Rada schvaluje složení Komise pro strategický rozvoj ve složení: MVDr. Urban, Ing. Skopeček, p.
Vaculík, Ing. Vyhnal, Ing. Auterský, p. Taraba, MUDr. Jedlička, Ing. Mareš, Ing. Liprt, Ing. Jankovec,
Ing. Kalista, Ing. Koukal, Ing. Herrmann, p. Jílek, p. Hasman, Mgr. Vavřička, Doc. Jeřábek, Mgr.
Chvojková, p. Křížek, p. Šalena, pí Slavíková, p. Kreisinger, p. Kadlec, Ing. arch. Urbanová. Připravit
jmenovací dekrety dle dispozic pana radního Urbana.
4.2.2008
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města a příjemců veřejné finanční podpory, které byly provedeny ve 4. čtvrtletí
2007. Pokračovat v kontrolní činnosti podle plánu.
Průběžně
pí Šrámková
Ve spolupráci s PhDr. Vlčkem zorganizovat schůzku, na které budou projednány požadavky ředitelky
a zaměstnanců Městské mateřské školy v souvislosti s přístavbou a rekonstrukcí tohoto objektu.
4.2.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury od Komunálních služeb Hořovice, s. r. o., za provedený úklid
města v prosinci 2007 v paušální výši 141.667,- Kč
4.2.2008
pí Šumerová
Rada vzala na vědomí, že i přes používání sušičky vzduchu v kancelářích v suterénu radnice se stav
vlhkosti a plísní příliš nezlepšil. Rada si je vědoma, že je potřeba dokončit rekonstrukci budovy čp.
640.

18.2.2008
radní
Na základě předaných podkladů připravit návrh rozpočtu roku 2008.
4.2.2008
ředitelé škol
Rada žádá oba ředitele základních škol, aby trvale zajišťovali úklid pozemků v okolí
spravovaných budov.
4.2.2008
Ověřovatelé:
PhDr. Jiří Vlček, MVDr. Miloš Urban
Starosta: Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 3 ze schůze
Rady města Hořovice, která se konala dne
28. 1. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Václav Pomma, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
pí JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
Omluveni:
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů, kontrola úkolů
2. Stanovisko rady k investičnímu záměru "Oprava pomníku"
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban, PhDr. Jiří Vlček
ad 2)-2) 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 28. 01. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Mgr. Čížek
Rada schválila investiční záměr "Oprava symbolického pomníku obou světových válek
v Hořovicích". Celkový rozpočet akce je 2,314.669,- Kč, spoluúčast města za předpokladu přiznání
80% dotace je 462.933,- Kč. Realizace je plánována v roce 2009. Zajistit podání žádosti o státní
účelovou dotaci z Ministerstva obrany ČR na tuto akci.
30.1.2008
Ověřovatelé:
PhDr. Jiří Vlček, MVDr. Miloš Urban
Starosta: Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
6. 2. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
pí JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Omluveni: p. Václav Pomma, 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: Ing. Michal Palouš, 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. 4
Rady města Hořovice ze dne 06. 02. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada se seznámila se stanoviskem stavební komise k žádosti o změnu územního plánu v lokalitě
40 a rozhodla, že stanoviska k těmto změnám budou přijata po zpracování strategického plánu
města.
4.2.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkou firmy AŽD Praha, s.r.o., na dodávku a montáž dvou kusů ukazatelů
rychlosti vozidel RD-230 bez zvýrazňujícího panelu a se solárním panelem vč. dodání a osazení
sloupků. Ukazatele rychlosti budou umístěny v Pražské ulici poblíž křižovatky s Jiráskovou ulicí po
obou dvou stranách vozovky. Zajistit schválení jejich umístění DI Policie ČR a majetkovým správcem
SÚS Kladno a poté zrealizovat.
9.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada trvá na tom, aby každé rozhodnutí o výkopu na komunikacích obsahovalo podmínky hutnících
zkoušek, podbetonování a přizvání pracovníka úřadu k zahájení výkopu a k provedení konečné
úpravy povrchu. Současně rada trvá na informování jedenkrát za půl roku o stavu výkopů ve městě
v termínech konec března a konec září.
31.3.2008
Ing. Šnajdr
Rada uložila objednat projektovou dokumentaci, řešící problematiku rozšíření chodníku na
křižovatce ulic Komenského a Dr. Holého a problematiku zvýšeného přejezdového prahu
v Komenského ulici před budovou 1. základní školy Hořovice podle vzoru města Žebrák.
18.2.2008
Ing. Šnajdr
Rada uložila provést prořez stromů a pokácení nebezpečných a suchých stromů dle seznamu
zpracovaného odborem technickým a dopravním, rozšířeného o náletové dřeviny podél chodníku
v Masarykově ulici od lihovaru a uschlé stromy u objektu bývalé Alby, a náletové dřeviny ve stráňi
od viaduktu k Albě. Rada v této věci upozorňuje, že kácení musí být v souladu se šetřením, které
provedla komise životního prostředí.
31.3.2008
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci o Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích
Středočeského kraje a uložila zajistit žádosti města o granty na všechny akce zaměřené na snížení
rizik v silničním provozu, doposud schválené radou.
17.3.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá o dopracování projektové dokumentace na kanalizaci v Cihlářské ulici o kompletní
rekonstrukci povrchu této ulice.
26.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá o opravu komunikace před domem pí Slavíkové formou přeasfaltování. Zároveň rada

upozorňuje na propadání překopu po opravě sítí v Komenského ulici. Prověřit možnost reklamace.
9.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá o prověření možnosti dotačního titulu na obnovu rozhledny v Hořovicích.
18.2.2008
Ing. Šnajdr
Radní nesouhlasí s posunutím termínu výstavby hřbitovní zdi podél Lipové ulice a žádá o nový
výběr dodavatele díla, který splní původně zadaný termín dokončení. Úkol trvá, termín
prodloužen.
17.3.2008
Ing. Šnajdr
Zadat zpracování projektu na úpravu parkovací plochy v ulici Žižkova dle dispozic pana radního
Palouše.
3.3.2008
JUDr. Maříková
Rada města nesouhlasí s ustanovením města Hořovice opatrovníkem osobě neznámého pobytu.
Zajistit podání odvolání proti usnesení Okresního soudu v Berouně čj. 7 C 28/2006 ze dne
10. 1. 2008.
18.2.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Matouškových souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 500,- Kč dle konečného zaměření geometrickým
plánem po dokončení stavby (délka cca 5 bm) plynové přípojky přes pozemkovou parcelu č.
1583 k budoucímu rodinnému domku na pozemkové parcele 1595 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu
zaměření geometrickým plánem. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.2.2008
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s novým posouzením stavu bytové jednotky 752 / 1 v ul. 1. Máje a trvá na
schválené kupní ceně stanovené znaleckým posudkem za předmětný byt ve výši 662.310,- Kč
včetně úhrady nákladů spojených s prodejem. Informovat žadatelku pí Repkovou.
18.2.2008
JUDr. Maříková
Rada projednala návrh smlouvy o dílo na čištění městských komunikací a veřejných prostranství.
Zapracovat připomínky radních a úřadu do protinávrhů a předložit ke schválení s tím, že město
smlouvu uzavře s vítězem výběrového řízení. Úkol trvá, termín prodloužen.
18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada se seznámila s fakturou od firmy Viktora na částku 187.429,80 Kč bez DPH jako vyúčtování
prací za období 1. 1. 2007 až 26. 11. 2007. Rada prozatím nesouhlasí s úhradou a žádá JUDr.
Maříkovou, aby ve spolupráci s JUDr. Heřboltovou předložily právní analýzu této záležitosti.
18.2.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem bytu 2+1 s příslušenstvím, 2. kategorie v 1. podlaží domu čp. 751 v ul.
1. Máje v Hořovicích (byt č. 3) obálkovou metodou s tím, že rada stanovuje minimální cenu na
21.000,- Kč / m2 podlahové plochy. Termín pro podání obálek je stanoven nejpozději na
3. 3. 2008 do 17:00 h do podatelny
MěÚ.
3.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním smlouvy na dobu určitou, podle které bude Digitus, o. s.,
zajišťovat služby sociální péče pro město za cenu 729.332,- Kč ročně do 31. 12. 2010. Zajistit
podpisy smluvních stran. Výsledek hlasování: 5 pro, radní PhDr. J. Vlček se zdržel z důvodu
oznámení svého vztahu k věci.
18.2.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další
zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“
uzavřené dne 17. 4. 2006 se Státní tiskárnou cenin, s. p. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.2.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním budoucí kupní smlouvy se společností AAA Media News, s. r. o., podle
které město prodá stavební parcely 1442 / 1, 1442 /2 , 1442 / 4 a pozemkovou parcelu 1443 v k. ú.
Hořovice. Dále rada souhlasí se zněním dodatku k této smlouvě, dle kterého se z prodeje vyjímá
pozemková parcela 1442 / 3 v k. ú. Hořovice, sloužící jako veřejná komunikace. Zveřejnit, zajistit
podpisy smluvních stran a připravit pro jednání zastupitelstva.
18.2.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které Ekologické služby, s. r. o., jménem města
uskuteční úkony směřující k realizaci investiční akce "Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích". Cena
bude účtována dle skutečně provedených úkonů do limitu 35.000,- Kč včetně DPH a podílem
ve výši 3,5 % z prostředků obstaraných mandatářem. Po doplnění doložek a kontrole textu zajistit
podpisy smluvních stran.
18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy č. 2230-26/2008-DO s PROBO TRANS BEROUN, s. r. o., o závazku
veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Hořovice formou městské hromadné
autobusové dopravy v roce 2008. Město uhradí veškeré náklady ve výši 720 tis. Kč s tím, že tato
hromadná doprava na území města bude od 18. 2. 2008 pro všechny cestující zdarma.
Zajistit podpisy smluvních stran.
18.2.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy č. IV - 12- 6001965 - 003 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení
věcného břemene, podle které ČEZ Distribuce, a. s., uzavře s městem smlouvu na zřízení věcného
břemene na pozemcích č. 1007, 1016 / 2, 2282 / 3, 906 / 1, 2282 / 95, 1110 / 1, 1034 / 1 spočívající
v uložení kabelového vedení v ul. Na Radosti a Větrná.
Dohodnutá cena činí 9.600,- Kč (80,- Kč / bm). Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran.
3.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí, podle které město zaplatí Středočeskému
kraji 10.080,- Kč za zřízení věcného břemene pro stavbu kabelových rozvodů sloužících k osvětlení
náměstí Boženy Němcové. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, úkol prodloužen.
3.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí, podle které ČEZ Distribuce, a. s, uzavře
s městem smlouvu o připojení provozního objektu autobusového nádraží na náměstí Boženy
Němcové na elektrické rozvody. Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran a informovat
finanční odbor o potřebě včasného proplacení podílu na nákladech se zřízením přípojky ve výši
20.000,- Kč (500,- Kč x 40A jištění).
18.2.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasila se zněním smlouvy o budoucí smlouvě jako podkladu pro uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení "Přípojka PE 40 v délce 14 m pro
provozní objekt autobusového nádraží" s firmou STP NET, s. r. o. Po odborné kontrole a doplnění
zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá.
18.2.2008
JUDr. Maříková
Radní otevřeli obálky s nabídkovými cenami na odkup vyřazovaného automobilu Škoda Felicia (viz
příloha originálu zápisu) a souhlasí s prodejem zaměstnankyni M. Cajthamlové za cenu 20.000,- Kč.
Ve spolupráci s odborem technickým a dopravním zajistit všechny právní náležitosti spojené
s prodejem tohoto majetku města a podat informaci.

18.2.2008
JUDr. Maříková
Ve spolupráci s panem starostou a odborem výstavby připravit návrh nové vyhlášky o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem.
3.3.2008
Mgr. Čížek
Projednat s Hořovickou teplárenskou, s. r. o. dodávky tepelné energie a teplé užitkové vody
1. základní škole v roce 2008 podle podmínek loňského roku a předložit v tomto smyslu návrh
smlouvy pro rok 2008.
18.2.2008
Mgr. Čížek
Rada se seznámila se stížností občanů na rušení TV signálu údajně zařízením instalovaným na
objektu vodojemu. Rada v této souvislosti konstatuje, že nemá kompetence k řešení, poškozený
občan má možnost obrátit na Radiokomunikační úřad. Rada přesto pověřila pana starostu, aby
v této věci zmíněný úřad kontaktoval.
18.2.2008
Mgr. Čížek
Rada schválila znění smlouvy na zastoupení města za účelem vymáhání pohledávek, které městu
vznikly v letech 2003 - 2007 u podnikatele p. Otto Srpa. Rada pověřila pana starostu dojednáním
konečného znění smlouvy, informovat radu a zajistit podpisy smluvních stran.
18.2.2008
Mgr. Čížek
Rada stanovuje termín veřejného zasedání zastupitelstva na úterý 4. 3. 2008 v Klubu Labe.
Organizačně zajistit.
26.2.2008
Mgr. Čížek
Ve spolupráci s Ing. Šnajdrem vyčíslit náklady na údržbu zeleně v majetku Správy a údržby silnic
(hlavně příkopy) a jednat o plné úhradě těchto nákladů. Úkol trvá, termín prodloužen.
18.2.2008
Mgr. Čížek
Zajistit vyhlášení výběrového řízení na dodavatelskou firmu, která bude provádět čištění městských
komunikací a veřejných prostranství. Úkol průběžně plněn, obeslat ještě Technické služby Beroun
a firmu Capsela, s. r. o., Zbiroh (p. R. Hrabák).
18.2.2008

MVDr. Urban
Rada souhlasí s objednáním architektonické studie úpravy parku mezi novým zámkem a panskou
zahradou, celé panské zahrady včetně části ve vlastnictví Vojenských lesů a dále úpravy prostranství
před vstupem do panské zahrady z ulice Zámecké u pana architekta Velinského. Zároveň pověřuje
pana radního Urbana dalším jednání v této věci.
3.3.2008
pí Hrachová
Při výběrovém řízení na zahradníka rada trvá i na personální agentuře. Připravit návrh smlouvy.
Úkol trvá, termín prodloužen.
3.3.2008
pí Hrachová
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. 2009 podle seznamu v příloze originálu zápisu s výjimkou čtyř nájemníků, uvedených v této
příloze, kterým se prodlouží nájemní smlouva pouze do 31. 5. 2008 vzhledem ke špatné platební
morálce. Po zaplacení dluhu bude těmto čtyřem nájemníkům prodlužována nájemní smlouva
pouze krátkodobě a pouze v případě, že nebudou vznikat nové dluhy.
18.2.2008
pí Hrachová
Rada schválila členy hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
výběr dodavatele, který vypracuje studii pro rozvojový záměr Obnovy historické aleje – tzv. Knížecí
cesty a pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele stavby kanalizace v ulicích
Podlužské a Vilové a jmenovala je v tomto složení:
Členové - Mgr. Helena Chvojková, Ing. Milan Šnajdr, JUDr. Dana Heřboltová.
Náhradníci - Romana Weidlingová, Martina Cajthamlová, Eva Podubecká.
Prokazatelně informovat jmenované.
18.2.2008
pí Šumerová
Do návrhu rozpočtu zařadit:
1,8 mil. Kč na dokončení rekonstrukce silnic na Sklenářce dle schváleného projektu,
1 mil. Kč na pořízení geografického informačního systému,
250.000,- Kč na nákup kontejnerů pro tříděný odpad,
750.000,- Kč na opravu střechy a další práce na kulturním domě
a 750.000,- Kč na pořízení tepelné rekuperace v jídelně 1. základní školy.
18.2.2008
pí Šumerová
Rada schválila Program prevence kriminality města Hořovice na rok 2008 a navrhla za tím účelem
vyčlenit částku 500.000,- Kč z rozpočtu města. Připravit pro jednání zastupitelstva.

18.2.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s přijmutím kontokorentního úvěru do výše10 mil. Kč, ze kterého bude
předfinancována výstavba kanalizačních řadů na sídlišti Karla Sezimy, v ulicích Rpetské a Cihlářské
a v ulici Ke Koupališti. Kontokorentní úvěr bude čerpán pouze v případě, že město prokazatelně
obdrží dotaci z Operačního fondu Životního prostředí.
18.2.2008
vedoucí odborů MěÚ
Při řešení stížností občanů přizvat stěžovatele v dostatečném předstihu k místnímu šetření.
průběžně
Ověřovatelé:
Ing. Michal Palouš, JUDr. Dana Heřboltová
Starosta:Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
20. 2. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Omluveni: p. Ing. Václav Pomma, místostarosta
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Příprava veřejného zasedání zastupitelstva města
4. Podání členů rady
5. Podání radě, organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban, Jana Šrámková
ad 2)-5) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby,
což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 5
Rady města Hořovice ze dne 20. 02. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Kebrlová
Rada souhlasí s tím, aby Farní charitě Starý Knín byla bezplatně propůjčena místnost
ve Společenském domě na rozšíření sociálních služeb v oblasti péče o rodinu a děti. Informovat
charitu.
3.3.2008

Ing. Blecha
Rada přijímá pro rok 2008 administraci Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností. Zajistit, informovat Ministerstvo kultury a zveřejnit na internetových
stránkách města.
3.3.2008
Ing. Kazda
Ve spolupráci s právníkem prověřit kompetence příspěvkových organizací ke správě a údržbě
svěřeného majetku. V případě nutnosti navrhnout změny zřizovacích listin, nebo jiný organizační
postup rady v souvislosti s přesunem veškerých rozpočtovaných prostředků na údržbu z gesce
městského úřadu a Městské správy bytového a nebytového fondu do pravomocí ředitelů
příslušných organizací. Povinnost odborné spolupráce úřadu a příspěvkových organizací i oprávnění
úřadu k investičním činnostem zůstává nezměněna.
3.3.2008
Ing. Šnajdr
Na úkolu instalace dvou ukazatelů rychlosti poblíž křižovatky ulic Pražská a Jiráskova a změně
označení přechodu tamtéž na červeno-bílé a na retardéru u I. základní školy v ul. Komenského
ze žulových kostek je pracováno, podat informaci o předpokládaných termínech realizace.
3.3.2008
Ing. Šnajdr
Poptat u pana projektanta Ing. Šarmana nabídku na zpracování projektu rozhledny v Dražovce.
3.3.2008
Ing. Šnajdr
Předložit odhad nákladů na rekonstrukci ulice Strmá včetně informace o eventuální plánované
údržbě nebo rekonstrukci sítí v této ulici.
3.3.2008
Ing. Šnajdr
Rada nemá námitek k návrhu nového jízdního řádu linky č. 210009 MHD Hořovice s platností od
3.3.2008.
3.3.2008
Ing. Šnajdr
Rada nemá námitek proti instalaci odkládacích schránek podle žádosti České pošty, s. p. Informovat
žadatele s upozorněním, že ne všechna místa uvedená v žádosti jsou na pozemcích v majetku
města Hořovice.
3.3.2008

Ing. Šnajdr
Rada neodsouhlasila rámcový rozpočet a trvá na předložení položkového rozpočtu rekonstrukce II.
NP budovy úřadu v zájmu dalšího jednání o 3. dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Otto David.
Úkol trvá, termín prodloužen.
17.3.2008
Ing. Šnajdr
Rada schválila již dříve projednaný seznam investičních priorit, viz příloha originálu zápisu, a žádá
Ing. Šnajdra o přiřazení buď známých nákladů, nebo kvalifikovaných odhadů nákladů na pořízení
těchto investic.
3.3.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s doplněním dětského hřiště v sídlišti u ulice Anýžova o pružinovou houpačku,
minikolotoč a 2 ks laviček v celkové ceně 40.400,- Kč vč. DPH. Zajistit provedení.
26.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá o prověření možnosti získat dotaci na zbourání komína bývalé kotelny v sídlišti
Višňovka.
3.3.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá o vyjádření, jak byla splněna a realizována usnesení rady a související správní rozhodnutí
ve věci sporu Ing. Vošického a pí Fraitágové o místní komunikaci.
Radním zaslat elektronicky v co nejkratším termínu.
3.3.2008
Ing. Šnajdr
Radní posoudili nabídky tří uchazečů o veřejnou zakázku na akci "Výstavba hřbitovní zdi v Lipové
ulici" a vybrali Komunální služby Hořovice, s. r. o., jejíž nabídka byla nejlevnější. Objednat
provedení prací v ceně 81.158,- Kč vč. DPH.
3.3.2008
JUDr. Heřboltová
Rada vzala na vědomí stanovisko JUDr. Maříkové k faktuře od firmy Viktora na částku 187.429,80 Kč
bez DPH jako vyúčtování prací za období 1. 1. 2007 až 26. 11. 2007. Rada prozatím nesouhlasí
s úhradou, pověřuje JUDr. Heřboltovou dokončením prověrky této záležitosti a zároveň žádá
o součinnost komisi životního prostředí a odbor technický a dopravní.
3.3.2008
JUDr. Maříková
Jednat o převodech pozemků mezi městem a Správou a údržbou silnic Kladno podle všech návrhů

odboru vnitřních věcí a právního v příloze originálu zápisu a v případě souhlasu SÚS zveřejnit záměr
a následně připravit pro jednání zastupitelstva. Termín opět prodloužen na žádost SÚS. Písemně
urgovat kompetentní osobu a sdělit termín konečného vyřízení záležitosti.
17.3.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Ing. J. Srpa souhlasí s prodejem pozemkové parcely 1646 v k. ú. Hořovice
o výměře 19 m2 za cenu 300,- Kč / m2. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání
zastupitelstva.
3.3.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Matoušovských souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 500,- Kč dle konečného zaměření
geometrickým plánem po dokončení stavby (délka cca 5 bm) plynové přípojky přes pozemkovou
parcelu č. 1583 k budoucímu rodinnému domku na pozemkové parcele 1595 / 2 v k. ú. Hořovice.
Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá.
3.3.2008
JUDr. Maříková
Rada projednala návrh smlouvy o dílo na čištění městských komunikací a veřejných prostranství.
Zapracovat připomínky radních a úřadu do protinávrhů a předložit ke schválení s tím, že město
smlouvu uzavře s vítězem výběrového řízení. Úkol trvá, termín opakovaně prodloužen.
3.3.2008
JUDr. Maříková
Rada schvaluje znění dvou smluv o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit,
provozovat a udržovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemkových parcelách
72 / 1, 72 / 2, 72 / 8, 73 / 2 (v první smlouvě) a na stavební parcele 75 / 2 (v druhé smlouvě) v k. ú.
Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem za cenu 1.172,- Kč a 211,- Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
3.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemkových parcel 55 / 3, 65 / 4, 66 / 1,
66 / 21, 66 / 22, 66 / 23, 66 / 24 a 893 / 1 v k. ú. Velká Víska od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových Praha na město Hořovice. Podat písemnou žádost.
3.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 602 / 1 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 28 m2,
za cenu 300,- Kč / m2 manželům Křemenovým s věcným břemenem vedení vodovodních přípojek

přes uvedený pozemek ve prospěch majitelů těchto přípojek. Zveřejnit záměr prodeje a připravit
pro jednání zastupitelstva.
3.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení a studie proveditelnosti na akci "Hořovice - Červený potok ř. km 12,9 - 13,3 - ochrana
proti vybřežování velkých vod"". Dodatek upravuje termín odevzdání dokumentace a závazek
poskytnout objednateli pomoc při obstarávání vyjádření, která je v rámci Žádosti o posouzení
navrhovaného protipovodňového opatření Ministerstva zemědělství ČR nutno doložit, na
20. 3. 2008. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran.
17.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí, podle které ČEZ Distribuce, a. s, uzavře
s městem smlouvu o připojení provozního objektu autobusového nádraží na náměstí Boženy
Němcové na elektrické rozvody. Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran a informovat
finanční odbor o potřebě včasného proplacení podílu na nákladech se zřízením přípojky ve výši
20.000,- Kč (500,- Kč x 40A jištění).
17.3.2008
JUDr. Maříková
Rada žádá stavební komisi a odboru výstavby a životního prostředí o vyjádření k záměrům k žádosti
pana Jiřího Drože o výstavbu garáží na části pozemkové parcely 27 / 1 v k. ú. Velká Víska.
Informovat žadatele. Výsledek hlasování: 4 pro usnesení, 2 proti.
3.3.2008
Mgr. Čížek
Oslovit p. Zdeňka Samce st. ohledně vedení městské kroniky.
3.3.2008
Mgr. Čížek
Projednat s panem Vyštejnem opravu ulic Rpetská, Potoční, Lesní a spojky mezi Lochovickou
a K nemocnici s použitím recyklovaného materiálu.
3.3.2008
Mgr. Čížek
Rada nesouhlasí s odpuštěním dluhů pí Klímové. Informovat žadatelku.
3.3.2008
Mgr. Čížek
Rada schválila podklady odboru vnitřních věcí a právního v příloze originálu zápisu, avšak bez
vyhlášky o zřízení městské policie, jako materiál pro nejbližší jednání zastupitelstva.

3.3.2008
Mgr. Čížek
Radní souhlasí se závěrečným účtem města za rok 2007. Připravit pro jednání zastupitelstva.
3.3.2008
Mgr. Čížek
V souvislosti s žádostí o dotaci připravit pro jednání zastupitelstva souhlas s bezúplatným
převodem těch částí vybudovaných protipovodňových opatření, které nepřevezme do svého
majetku správce toku Povodí Vltavy, s. p., do majetku města.
3.3.2008
Mgr. Čížek
Zajistit vyhlášení výběrového řízení na dodavatelskou firmu, která bude provádět čištění městských
komunikací a veřejných prostranství. Úkol průběžně plněn, obeslat ještě Technické služby Beroun
a firmu Capsela, s. r. o., Zbiroh (p. R. Hrabák). Úkol trvá, termín znovu prodloužen.
3.3.2008
pí Hrachová
S ohledem na § 85, písm. b a § 102, odst. 3 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, rada rozhodla
o poskytnutí peněžního daru na alikvotní část volebního období matrikářce Věře Kebrdlové ve výši
4.500,- Kč. Ve spolupráci s finančním odborem zajistit po příslušných srážkách výplatu formou
vyzvednutí z pokladny.
3.3.2008
pí Šumerová
Rada města souhlasí s tím, aby z rozpočtu města na r. 2008 byla uvolněna částka 240.000,- Kč, se
kterou je počítáno na úhradu elektrické energie na zimním stadionu.
3.3.2008
pí Šumerová
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti souhlasí s instalací reklamy na informační
sloupky za podmínek dodržení městské vyhlášky o místních poplatcích. Informovat žadatele.
3.3.2008
pí Šumerová
Rada schvaluje zlepšený hospodářský výsledek příspěvkových organizací města a souhlasí
s rozdělením do fondů podle podkladů odboru finančního a školství v příloze originálu zápisu.
3.3.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s návrhem rozpočtu města na rok 2008. Zapracovat připomínky a připravit pro
jednání zastupitelstva.

3.3.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury od Komunálních služeb Hořovice, s. r. o., za provedený úklid
města v lednu 2008 v paušální výši 141.667,- Kč.
21.2.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí se zaplacením příspěvku města ve výši 4.500,- Kč na konání chovatelské přehlídky
trofejí spárkaté zvěře odlovené v mysliveckém roce 2007/2008 pořádajícímu Okresnímu
mysliveckému sdružení Beroun.
3.3.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku na jeden oběd pro žáka ze 13,- na 14,50 Kč s účinností od
1. 3. 2008. Zohlednit v rozpočtu na rok 2008. Výsledek hlasování: 5 pro, 1 proti
3.3.2008
Ověřovatelé:
MVDr. Miloš Urban, Jana Šrámková,
Starosta: Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
5. 3. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Na část schůze byl přítomen p. Vladislav Cibulka
Omluveni:
p. Ing. Václav Pomma, místostarosta
p. 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: PhDr. Jiří Vlček, 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. 6
Rady města Hořovice ze dne 05. 03. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada žádá odbor výstavby a životního prostředí, aby ve spolupráci s odborem živnostenským
prověřil u podnikajících fyzických osob, které mají provozovnu na území města Hořovice, jakým
způsobem likvidují odpady ze své podnikatelské činnosti.
12.5.2008

Ing. Kadlec
Ke stanovisku odboru výstavby a životního prostředí (viz příloha originálu zápisu) ohledně záměru
pana Jana Drože postavit a pronajímat garáže na části pozemkové parcely 27 / 1 v k. ú. Velká Víska,
žádá rada ještě stavební komisi o vyjádření.
31.3.2008
Ing. Kazda
Rada projednala žádost pana A. Nechyby o povolení parkovat tahač s návěsem v horní části
autobusového nádraží na Nám. B. Němcové. Rada nesouhlasí. Informovat žadatele o stanovisku
rady.
17.3.2008
Ing. Kazda
Rada se zabývala stížností p. Petra Šindlera a konstatovala, že oprava ulice Cvočkařské je zařazena
v investičních prioritách schválených radou dne 20. 2. 2008. Informovat žadatele
o stanovisku rady.
17.3.2008
Ing. Šnajdr
Objednat průzkum podloží a následně zpracování projektu rozhledny v Dražovce
u pana projektanta Ing. Šarmana.
31.3.2008
Ing. Šnajdr
Označit vodorovným dopravním značením zákaz stání na křižovatce ulic v sídlišti Višňovka dle
dispozic pí místostarostky a v dolní části ulice Jiráskova dle dispozic pana radního dr. Vlčka.
17.3.2008
Ing. Šnajdr
Prověřit disproporci mezi dvěma měřeními osvětlení v budově 2. základní školy (zkonfrontovat obě
dodavatelské firmy).
17.3.2008
Ing. Šnajdr
Prověřit nevhodné vyústění okapových svodů na chodník u rozestavěné nemovitosti
- na křižovatce u Víseckého náměstí.
17.3.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkou ing. Jany Břicháčové na zpracování projektové dokumentace
pro akce:
1. " Rozšíření parkoviště v Žižkově ulici" za cenu max. 20.000,- Kč s termínem zpracování
studie proveditelnosti do 15. 5. 2008,

2. "Rozšíření chodníku na křižovatce ulic Komenského a Dr. Holého" za cenu 12.500,- Kč
s termínem zpracování studie dopravního řešení do 15. 5. 2008,
3. "Úprava přechodu pro chodce před školou v Komenského ulici" za cenu 46.000,- Kč s termínem
zpracování projektu pro povolení stavby do 15. 4. 2008.
Zajistit objednání jednotlivých dokumentací.
17.3.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se zpřesněnou nabídkou firmy AŽD Praha s.r.o., týkající se instalace dvou
ukazatelů rychlosti poblíž přechodu pro chodce v Pražské ulici, u ""UNI Marketu"" a rozhodla
o instalaci ve variantě RD 280 - 270.998,70 Kč. Zajistit vypracování smlouvy o dílo s termínem
instalace nejdéle do konce dubna 2008.
17.3.2008
Ing. Šnajdr
Rada schválila seznam investičních priorit doplněný o odhad nákladů na realizaci (viz příloha
originálu zápisu) a žádá technický a dopravní odbor o průběžnou, ale prioritní přípravu těchto
investic. Tento seznam po jazykové korekci zveřejnit na webových stránkách města a v periodiku
Měšťan. Rada zároveň děkuje panu Šnajdrovi za kvalitně zpracovaný materiál.
Průběžně
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou společnosti SEAP Rokycany, s. r. o., na vypracování projektové
dokumentace pro stavbu (rekonstrukci) komunikace v Cihlářské ulice za cenu 47.552,- Kč vč. DPH.
Zajistit objednání projektové dokumentace a její zpracování.
26.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá o provedení odborného průklestu keře v trojúhelníku na křižovatce Pražská - Vrbnovská.
17.3.2008
Ing. Šnajdr
V souvislosti s doplněním dětského hřiště na sídlišti v Anýžově ulici rada žádá o prověření možnosti
instalovat část mobiliáře i v přilehlém prostoru bývalého pískoviště. Zároveň rada ukládá, aby při
instalaci byl přítomen pracovník technického a dopravního odboru, který na místě vyloučí
případnou kolizi s vedením sítí apod.
17.3.2008
Ing. Šnajdr
Vzhledem k místním podmínkám v ulici Strmé objednat architektonické řešení a současně
prokazatelným způsobem jednat s provozovateli sítí s cílem ulici Strmou zrekonstruovat v roce
2009. Podat informaci o postupu.
14.4.2008

JUDr. Heřboltová
Rada vyslechla informaci JUDr. Heřboltové o jednání s p. Viktorou a Ing. Žaludem ohledně úhrady
faktury pí Viktorové. Požádat p. Viktoru o přepracování plnění této faktury tak, aby bylo
jednoznačně zřejmé, za které práce je účtoval. Úkol trvá, termín prodloužen.
17.3.2008
JUDr. Heřboltová
Rada vyslechla informaci pí JUDr. Heřboltové ohledně jednání s firmou Catania a souhlasí
s dohodnutými podmínkami plnění.
17.3.2008
JUDr. Maříková
Na každou schůzi rady předkládat nejméně tři návrhy s aktualizovaným zněním nájemních smluv.
Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou s povinným uplatňováním inflační doložky.
17.3.2008
JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které pan Radek Dolejš – DALMAT bude od
1. března 2008 v nákladu 4.500 ks zhotovovat a distribuovat zpravodaj města „Hořovický měšťan“
za cenu 30.660,- Kč vč. DPH měsíčně.
Zajistit podpisy smluvních stran.
31.3.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Matoušovských souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 500,- Kč dle konečného zaměření
geometrickým plánem po dokončení stavby (délka cca 5 bm) plynové přípojky přes pozemkovou
parcelu č. 1583 k budoucímu rodinnému domku na pozemkové parcele 1595 / 2 v k. ú. Hořovice.
Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín znovu prodloužen.
17.3.2008
JUDr. Maříková
Rada se seznámila s výší nájemného za pronájem nebytových prostor po započítání poslední míry
inflace ve výši 2,8% a souhlasí s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor dle
vzoru v příloze originálu zápisu, s výjimkou symbolických nájmů. Vyhotovit dodatky ke smlouvám
a zajistit podpisy smluvních stran.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada schvaluje znění dvou smluv o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit,
provozovat a udržovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemkových parcelách
72 / 1, 72 / 2, 72 / 8, 73 / 2 (v první smlouvě) a na stavební parcele 75 / 2 (v druhé smlouvě) v k. ú.

Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem za cenu 1.172,- Kč a 211,- Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
31.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemkových parcel 55 / 3, 65 / 4, 66 / 1,
66 / 21, 66 / 22, 66 / 23, 66 / 24 a 893 / 1 v k. ú. Velká Víska od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových Praha na město Hořovice.
Podat písemnou žádost. Úkol trvá, termín prodloužen.
17.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy č. 01/2008, podle které město přenechává společnosti
TEDOM- VKS, s. r. o., do nájmu část kotelny plaveckého bazénu za účelem provozování kogenerační
jednotky za nájemné 30.000,- Kč ročně.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 1. 1. 2018. Prověřit výpovědní lhůtu
v případě rekonstrukce budovy a poté zajistit podpisy smluvních stran.
31.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 1 / 2008
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Po konzultaci s technickým odborem a případných korekcích připravit
pro jednání zastupitelstva.
17.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které Ing. Vondřich do 31. 5. 2008
zpracuje pro město dopravní studii za cenu 114.000,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které Lukáš Lahoda, DiS.,
vytvoří do 14. 5. 2008 webové stránky města Hořovice za cenu 65.000,- Kč.
Odborně prověřit text, doplnit prezentaci radě a zajistit podpisy smluvních stran.
31.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí, podle které město zaplatí
Středočeskému kraji 10.080,- Kč za zřízení věcného břemene pro stavbu kabelových rozvodů
sloužících k osvětlení náměstí Boženy Němcové. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, úkol
znovu prodloužen.

28.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním upravené smlouvy s Hořovickou teplárenskou, s. r. o.,
podle které bude tento partner pro město rozúčtovávat platby za odběr tepla v budově úřadu čp.
640 jednotlivým nájemcům nebytových prostor. Doplnit povinnosti prodávajícího, vrátit dosavadní
fakturu a zajistit podpisy smluvních stran.
17.3.2008
JUDr. Maříková
S pomocí právní kanceláře nabídnout sl. Z. Rokové, která bydlí v budově úřadu č. p. 640, směnu za
byt 2+1 s příslušenstvím v domě čp. 751 v ul. 1. Máje s tím, že tento byt lze následně odkoupit do
osobního vlastnictví. Tato nabídka je mj. odůvodněna zastupitelstvem schválenou rekonstrukcí
budovy úřadu, která bude zahájena ještě letos.
31.3.2008
JUDr. Maříková
Ve spolupráci s tajemníkem aktualizovat zřizovací listiny příspěvkových organizací
města a následně připravit pro nejbližší jednání zastupitelstva.
17.3.2008
JUDr. Maříková
Vzhledem k pokračujícím stížnostem pí Freitágové připravit ve spolupráci s Ing. Šnajdrem uzavření
smlouvy s panem Vošickým, akceptující jeho návrh na technické řešení komunikace za kostelem sv.
Jiljí, které umožní příjezd k jeho obydlí. Povrch bude dlážděný, dle schválení Národního
památkového ústavu Stř. Čech. Rekonstrukce proběhne podle řádného stavebního řízení
a stavebníkem i investorem bude pan Vošický.
31.3.2008
Mgr. Čížek
Opětovně projednat s ředitelem Policie ČR častější kontroly dodržování silničního zákona na území
města (nesprávné parkování, jízda v protisměru).
17.3.2008
Mgr. Čížek
Oslovit p. Zdeňka Samce st. ohledně vedení městské kroniky. Úkol trvá, termín
prodloužen.
17.3.2008
Mgr. Čížek
Rada přijímá nabídku Úřadu práce na úhradu mzdových nákladů na pět pracovníků
vykonávajících veřejně prospěšné práce a jednoho vedoucího, kteří by byli zařazeni

do příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu. Projednat
s ředitelkou Úřadu práce Beroun.
17.3.2008
Mgr. Čížek
Rada se zabývala stížností na stav cesty ke kynologickému cvičišti. Po prověření
stavu bylo zjištěno, že stav je odpovídající tomuto typu komunikace (lesní cesta)
a navíc, že větší část je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Přesto rada do budoucna nevylučuje úpravu komunikace - například vyštěrkováním.
Průběžně
MVDr. Urban
Rada města souhlasí s podáním závazné přihlášky do soutěže o Cenu Petra Parléře a předkládá
námět "Hořovice - úprava Palackého náměstí". Zároveň bere na vědomí podmínky soutěže.
17.3.2008
MVDr. Urban
Rada souhlasí s objednáním architektonické studie úpravy parku mezi novým zámkem a panskou
zahradou, celé panské zahrady včetně části ve vlastnictví Vojenských lesů a dále úpravy prostranství
před vstupem do panské zahrady z ulice Zámecké u pana architekta Velinského. Zároveň pověřuje
pana radního Urbana dalším jednání v této věci.
Úkol trvá, termín prodloužen.
17.3.2008
PhDr. Vlček
Rada vyslechla informaci pana Vladislava Cibulky ohledně možnosti získat dotaci
na vybudování umělé travnaté plochy v areálu Pod Remízkem. Obě strany se dohodly na jednání za
účasti představitelů FC Hořovicko a k záležitosti se vrátí po tomto jednání.
17.3.2008
pí Mračková
Rada vzala na vědomí informaci vedoucí stravování Městské mateřské školy, že vzhledem ke stále
rostoucím nákladům na potraviny je nutné zvýšit stravné v mateřské škole od 1. 3. 2008 o 2,- Kč na
dítě a den celkem na 28,- Kč a současně se zvyšuje cena oběda dospělých o 2,- Kč na 26,- Kč.
17.3.2008
ředitelé příspěvkových organizací
Podle zřizovacích listin příspěvkových organizací města, konkrétně podle ustanoveních
o statutárním orgánu, rada vydává následující pokyn: V souvislosti s posílením rozpočtů
příspěvkových organizací na údržbu budou upraveny zřizovací listiny tak, že i revize hasicích
přístrojů a elektrorevize budou nedílnou součástí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a protipožární ochrany, což spadá do působnosti ředitele. Předat do konce března roční plán oprav
a plán investiční činnosti.

31.3.2008

Ověřovatelé:
PhDr. Jiří Vlček, JUDr. Dana Heřboltová
Starosta: Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19. 3. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Omluveni: p. Ing. Václav Pomma, 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: MVDr. Miloš Urban, Ing. Michal Palouš
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 19. 3. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Přeřadit pracovníky údržby městského osvětlení do organizace Městská správa bytového
a nebytového fondu.
7.7.2008
Ing. Kazda
Rada na základě stanoviska stavební komise a odboru výstavby zamítla žádost pana Drože
o odkoupení části pozemku č. 27 / 1 v k. ú. Velká Víska za účelem vybudování 6 garážových stání

k pronájmu občanům.
Rada zároveň sděluje, že problematika parkování na sídlišti Višňovka bude komplexně řešena
v rámci dopravní studie. Výsledek hlasování: 4 pro, 2 proti. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
31.3.2008
Ing. Kazda
Rada zamítla žádost pana Mandíka o umístění prodejního stánku. Sdělit stanovisko rady žadateli.
31.3.2008
Ing. Palouš
Na základě schváleného seznamu oceněných investičních priorit rada pověřuje Ing. Palouše
jednáním o komerčním úvěru v maximální výši povolené dluhovou službou. Připravit pro nejbližší
jednání zastupitelstva.
28.4.2008
Ing. Pomma
Rada nemá námitek proti konání krajské výstavy psů dne 24. 3. 2008 za podmínky, že tato akce byla
projednána s nájemcem sportovního areálu.
31.3.2008
Ing. Šnajdr
Označit vodorovným dopravním značením zákaz stání na křižovatce ulic v sídlišti Višňovka dle
dipozic pí místostarostky a v dolní části ulice Jiráskova dle dispozic pana radního dr. Vlčka. Úkol
řešen, realizovat v závislosti na počasí do konce dubna.
28.4.2008
Ing. Šnajdr
Prověřit disproporci mezi dvěma měřeními osvětlení v budově 2. základní školy (zkonfrontovat obě
dodavatelské firmy). Úkol řešen, auditor (p. Bernat) požádán o vyjádření.
28.4.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 17. 3. 2008 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
31.3.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá o provedení odborného průklestu keře v trojúhelníku na křižovatce Pražská – Vrbnovská.
Úkol trvá.
31.3.2008
Ing. Šnajdr
Radní se seznámili s návrhem položkového rozpočtu, zpracovaného panem Otto Davidem na

rekonstrukci 2. nadzemního podlaží budovy městského úřadu čp. 640 / 34 na Palackého náměstí.
Zpracovat návrh dodatku ke smlouvě o dílo z roku 2002 s termínem zahájení prací v září 2008 s tím,
že částka ve smlouvě nepřekročí příslušnou kapitolu v rozpočtu. Dále rada žádá, aby dodatek
ke smlouvě včetně položkového rozpočtu byl konzultován se smluvním stavebním dozorem.
14.4.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit včasné podání žádosti o grant z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích
Středočeského kraje na akce ukazatele okamžité rychlosti (a přechod v ulici Tyršova v nejbližším
možném termínu pro podání žádosti).
31.3.2008
Ing. Žalud
Prověřit zdravotní stav topolů mezi letním koupalištěm a přilehlými zahradami.
Podat informaci na příští schůzi rady.
31.3.2008
JUDr. Heřboltová
Rada se zabývala dotazem předsedy komise životního prostředí Ing. Žaluda
a pověřila JUDr. Heřboltovou, aby ve spolupráci s odborem technickým a dopravním
vypracovala odpověď ohledně kácení uschlých stromů.
31.3.2008
JUDr. Heřboltová
Rada vyslechla informaci JUDr. Heřboltové o jednání s p. Viktorou a Ing. Žaludem
ohledně úhrady faktury pí Viktorové. Požádat p. Viktoru o přepracování plnění této
faktury tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, za které práce je účtoval. Úkol trvá
termín prodloužen.
31.3.2008
JUDr. Maříková
Jednat o převodech pozemků mezi městem a Správou a údržbou silnic Kladno
podle všech návrhů odboru vnitřních věcí a právního v příloze originálu zápisu
a v případě souhlasu SÚS zveřejnit záměr a následně připravit pro jednání
zastupitelstva. Termín opět prodloužen na žádost SÚS. Písemně urgovat
kompetentní osobu a sdělit termín konečného vyřízení záležitosti.
Úkol trvá, termín znovu prodloužen.
31.10.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti GTT, a. s., zastupující Telefónicu O2 Czech Republic,
a. s., schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na

pozemkových parcelách 920 / 5, 920 / 1, 921 / 2, 66 / 7, 72 / 2 a 72 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem včetně umístění čtyř účastnických rozvaděčů za
celkovou cenu 12.900,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádostí Městské akciové společnosti Hořovice, a. s., souhlasí
s prodejem odpovídajícího podílu pozemkové parcely 75 / 2 v k. ú. Velká Víska
o výměře 281 m2 (zastavěná plocha pod bytovým domem ""D"" v ul. Na Okraji)
a s prodejem odpovídajících podílů pozemkové parcely 73 / 3 v k. ú. Velká Víska
o výměře 283 m2 (zastavěná plocha pod bytovým domem ""E"" v ul. Na Okraji)
budoucím kupujícím bytových jednotek v uvedených domech za ceny v příloze
originálu zápisu v návaznosti na souběžně probíhající prodej bytových jednotek
v těchto domech. Zveřejnit záměr prodeje pozemkové parcely 73 / 3 v k. ú.
Velká Víska a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
31.3.2008
JUDr. Maříková
Rada respektujíc výsledky obchodní soutěže pořádané na základě zákona č. 137 / 2006 Sb.
o veřejných zakázkách souhlasí se zněním smlouvy o dílo na studii obnovy historické aleje - Knížecí
cesty v Hořovicích, která byla součástí nabídky Ing. Martiny Vlnasové.
Cena díla dosáhne maximálně částky 390.000,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH).
Studie bude zhotovena do 17 týdnů od podpisu smlouvy. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada respektujíc výsledky obchodní soutěže pořádané na základě zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách souhlasí se zněním smlouvy o dílo na výstavbu kanalizačních řadů
a veřejných částí kanalizačních přípojek v ulicích Podlužská a Vilová, včetně vypracování projektové
dokumentace pro provedení stavby, která byla součástí nabídky firmy Novadus, s. r. o. Cena díla
dosáhne maximálně částky 1,443.261,- Kč včetně 19 % DPH. Doplnit do smlouvy termín zahájení
prací a termín dokončení díla do tří měsíců od zahájení a zajistit podpisy smluvních stran.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním následujících smluv o nájmu nebytových prostor:
- 1 místnosti v domě čp. 640 v Hořovicích, uzavřená s paní Naděždou Abrhámovou za účelem
zřízení kanceláře nájemce, do doby 1 měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě, za cenu
1.028,- Kč/m2 a rok.
- 2 místností v domě čp. 640 v Hořovicích, uzavřená s panem Borisem Bratitschevem za účelem
využití jako ateliér, do doby 1 měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě, za cenu 1.028,Kč/m2 a rok.
- 2 místností v objektu sportovní haly čp. 1385, uzavřená se společností Centrum integrovaných

služeb s. r. o. Příbram za účelem využívání pro kanceláře společnosti, do 31. 3. 2009, za cenu
1947,90 Kč/ m2 a rok.
Doplnit povinné uplatňování inflační doložky a zajistit podpisy smluvních stran u všech citovaných
smluv.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním zřizovacích listin příspěvkových organizací města ve znění
dle přílohy originálu zápisu:
1. Základní škola Hořovice; Základní škola, Jiráskova 617, Hořovice;
Středisko volného času - DOMEČEK HOŘOVICE;
Domov Na Výsluní, Hořovice;
Městské kulturní centrum Hořovice;
Městská mateřská škola Hořovice;
Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice.
Připravit pro nejbližší jednání zastupitelstva.
31.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 2 ke kupní smlouvě o převodu vlastnictví k bytové jednotce č.
754 / 6 v domě čp. 754 v Hořovicích, podle kterého se prodlužuje panu Janu Plimlovi lhůta
k úhradě kupní ceny za uvedenou bytovou jednotku do 30. 4. 2008. Zajistit podpisy smluvních
stran.
31.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním předběžné smlouvy o zřízení věcného břemene, dle kterého město
Hořovice umožní panu Miroslavu Weberovi vedení a údržbu kanalizační přípojky na pozemkové
parcele 1505 / 2 v k.ú. Hořovice, a to v rozsahu dle budoucího geometrického plánu za cenu 80,- Kč
za běžný metr. Po vyhotovení geometrického plánu upřesnit smlouvu a zajistit podpisy smluvních
stran.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které pan Petr Machálek zajistí pokácení 16 stromů
na území města, kromě jiného i v areálu Městského hřbitova, v termínech
31. 3. 2008 a 15. 5. 2008 za cenu 100.600,- Kč. Rada požaduje, aby před uzavřením smlouvy doložil
odpovídající profesní pojistku na škody způsobené svou činností. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.3.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou Raven EU Advisory na zpracování Projektu za účelem
obdržení dotace na akci Modernizace II. ZŠ V Hořovicích z Regionálního operačního programu

Střední Čechy. Cena se skládá ze zálohy 35.000,- Kč bez DPH, splatné po zpracování projektu
a doplatku 165.000,- Kč bez DPH, splatného pouze v případě schválení dotace. Doplnit do smlouvy
určení termínu předání díla a zajistit podpisy smluvních stran.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které společnost AŽD Praha s. r. o. dodá, nainstaluje
a zprovozní dva ukazatele okamžité rychlosti v místech poblíž křižovatky ulic Pražská a Jiráskova za
cenu 163.898,70 Kč vč. DPH a v termínu do 30. 4. 2008. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Radní souhlasili s výpovědí smlouvy o dílo ze dne 13. 12. 2000 na úklid městských komunikací
a veřejných prostranství v katastru města Hořovice, uzavřenou mezi městem Hořovice, jako
objednavatelem a Komunálními službami Hořovice s.r.o., jako zhotovitelem.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začne plynout dne 1. 4. 2008, a to v souladu s čl. IX. odst. 2) této
smlouvy. Odborně zajistit včasné odeslání výpovědi.
31.3.2008
Mgr. Čížek
Projednat s pí Břicháčkovou, aby v rámci zpracování projektu na přechod u 1. ZŠ zpracovala
i dopravní studii pro grantové řízení Středočeského kraje, a to v rámci již schválených finančních
prostředků.
31.3.2008
Mgr. Čížek
Rada projednala výsledky obchodní soutěže pořádané na základě zákona č. 137 / 2006 Sb.,
o veřejných zakázkách a pověřila pana starostu, aby s Technickými službami Beroun, s. r. o.,jakožto
předkladatelem nejvýhodnější nabídky, projednal naplnění podmínky dané § 77 téhož zákona.
31.3.2008
Mgr. Čížek
Rada se seznámila se stížností občanů z ulice 9. Května na porušování veřejného pořádku a uložila
panu starostovi obnovit jednání o zřízení kamerového systému včetně vyčíslení nákladů.
Odpovědět stěžovatelům a následně projednat na zastupitelstvu zařazení do prvního rozpočtového
opatření.
31.3.2008
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s poskytnutím reklamních předmětů základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu do tomboly na jejich ples podle rozhodnutí pana starosty.
31.3.2008

Mgr. Čížek
Radní se zabývali žádostí pana M. Kočárka o vyřešení náhrady vysloužilé řídící jednotky chemického
hospodářství a oběhových čerpadel v bazénu, jakož i o stanovisko k plánované celkové
rekonstrukci. Rada žádá nájemce bazénu o udržení provozuschopnosti krytého plaveckého bazénu
do konce sezony, vzhledem ke svému koncepčnímu rozhodnutí.
31.3.2008
MVDr. Urban
Rada žádá pana MVDr. Urbana o předložení cenové nabídky na zpracování návrhu využití Panské
zahrady. Radní vzali na vědomí návrhy stavební komise týkající se Panské zahrady. Budou
předloženy architektovi jako námět pro dispoziční řešení tohoto prostoru.
14.4.2008
pí Hrachová
Rada rozhodla o zvýšení platu ředitele příspěvkové organizace Domov Na výsluní,
viz příloha originálu zápisu. Zajistit vyhotovení a předání příslušných dokladů.
31.3.2008
pí Šrámková
Rada souhlasí s nákupem 150 ks dětských upomínkových bryndáčků za cenu 49,- Kč / ks včetně
DPH od firmy V. Kašpar, Přerov, pro potřeby vítání občánků.
31.3.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury od Komunálních služeb Hořovice, s. r. o.,
za provedený úklid města v únoru 2008 ve výši 141.139,- Kč podle zkontrolovaných prací
fakturovaných v cenách roku 2006.
31.3.2008
radní
Rada se usnesla, že o rozdělení příspěvků zájmovým organizacím rozhodne na své schůzi dne
2. 4. 2008.
2.4.2008
radní
Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele tržiště o změně správce. Novým správcem je paní
Světlana Červenková.
31.3.2008
Ověřovatelé:
MVDr. Miloš Urban, Ing. Milchal Palouš
Starosta:Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
2. 4. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Na část schůze byl přítomen Ing. Jaroslav Pelán, ředitel Městské správy bytového a nebytového
fondu
Omluveni:
p. Ing. Václav Pomma, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. MVDr. Miloš Urban, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Aktuální situace v příspěvkové organizaci městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: JUDr. Heřboltová, PhDr. Vlček
ad 2)-3) 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 2. 4. 2008
Ing. Kazda
Rada projednala žádost Společenství vlastníků bytů ze dne 25. března 2008. Město nesouhlasí
s vydáním územního souhlasu pro plynofikaci bytových jednotek v ul. Kosmonautů 705 708. Důvodem nesouhlasu je nevhodnost záměru z hlediska ochrany životního prostředí
a související ekonomika provozu Hořovické teplárenské s. r. o., ve které je město podílníkem.
Informovat žadatele o tomto rozhodnutí.
14.4.2008

Ing. Pelán
Projednat se zaměstnanci pečujícími o městské osvětlení a s vedoucí personálního odboru
podmínky, za jakých by Městská správa bytového a nebytového fondu převzala zaměstnance
pečující o městské osvětlení tak, aby neutrpěli finanční újmu před odchodem do důchodu a podat
informaci.
14.4.2008
Ing. Pelán
Rada pověřuje Ing. Pelána jednáním s SK Hořovice o aktualizaci podmínek nájemních smluv
a provozu na stadionu.
14.4.2008
Ing. Šnajdr
Podat informaci o postupu a termínech etap výstavby kanalizací v ulicích Podlužská, Vilová (část),
U Koupaliště, Cihlářská, Rpetská a sídliště Karla Sezimy s cílem dokončit akce v roce 2008.
26.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada na základě žádosti pana Jaroslava Škváry souhlasí s povolením průjezdu Dražovkou v nezbytné
míře po dobu péče o jeho včelstva. Informovat o rozhodnutí rady žadatele a nájemce lesa
ve spolupráci s úředníky životního prostředí, případně dohodnout s žadatelem podrobnosti.
14.4.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s opravou povrchů ulic Potoční za cenu 387 236,- Kč a Lesní za cenu 245 441,- Kč
včetně DPH firmou Ekotech Hořovice, s. r. o. Zajistit objednání.
14.4.2008
Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s technickým odborem VVP připravit smlouvu s projektantem Ing. Šarmanem na
zpracování projektu rozhledny v Dražovce s tím, že průzkum podloží a geodetické práce budou
objednány zvlášť.
12.5.2008
JUDr. Heřboltová
Rada se zabývala dotazem předsedy komise životního prostředí Ing. Žaluda
a pověřila JUDr. Heřboltovou, aby ve spolupráci s odborem technickým a dopravním vypracovala
odpověď ohledně kácení uschlých stromů. Úkol trvá, termín prodloužen.
14.4.2008
JUDr. Heřboltová
Rada vyslechla informaci JUDr. Heřboltové o jednání s p. Viktorou a Ing. Žaludem ohledně úhrady

faktury pí Viktorové. Požádat pana Viktoru o přepracování plnění této faktury tak, aby bylo
jednoznačně zřejmé, za které práce je účtoval. Úkol trvá, termín prodloužen.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které pan Radek Dolejš – DALMAT bude od
1. března 2008 v nákladu 4.500 ks zhotovovat a distribuovat zpravodaj města „Hořovický měšťan“
za cenu 30.660,- Kč vč. DPH měsíčně Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín
prodloužen.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní L. Zachové souhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 104 v k. ú.
Hořovice žadatelce za účelem majetkoprávního vypořádání a to za kupní cenu 500,- Kč / m2 , po
dokončeném projednání dědictví po paní R. Volšické. Zveřejnit záměr prodeje této pozemkové
parcely a následně po předložení pravomocného rozhodnutí o projednání dědictví po paní Volšické
připravit pro jednání zastupitelstva.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada s odkazem na platnou smlouvu nesouhlasí s navýšením ceny nájmu za pronájem pozemku na
skládce "Hrádek", který pronajímají za účelem ukládání komunálního odpadu pan J. Brotánek a pí
V. Štěpničková městu Hořovice. Informovat žadatele.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada se seznámila s návrhem smlouvy o pronájmu, podle které město Hořovice na jeden rok
pronajímá u paní Eugenie Sychrovské kotec pro zatoulané psy v Buštěhradě za cenu 25.500,- Kč.
Odborně upravit text tak, aby město nemuselo uzavírat ještě jednu identickou smlouvu na podzim,
doplnit data účinnosti smlouvy, výpovědní lhůtu apod.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada se seznámila se zdůvodněním nápadně nízké nabídkové ceny od Technických služeb Beroun,
s. r. o. v souvislosti s § 77, zákona 137 / 2006 Sb., o veřejných zakázkách a pověřuje právní odbor
ve spolupráci s technickým odborem zpracováním smlouvy podle podmínek výběrového řízení.
28.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním tří smluv o nájmu nebytových prostor s tím, že text bude
upraven tak, aby nepředjímal uzavírání dodatků:
1. o nájmu dvou nebytových jednotek v domě čp. 366, uzavřená s paní J. Chvátalovou za účelem
využívání pro prodejnu květin do 31. 12. 2010, za nájemné 133.331,- Kč ročně s inflační doložkou,

2. o nájmu tří místností v objektu čp. 808 do 31. 12. 2008, uzavřená s paní M. Hánovou za účelem
využití pro prodejnu potravin a sklady, za nájemné 21.097,- Kč ročně,
3. o nájmu části půdního prostoru v domě čp. 585, uzavřená s ČR - Ministerstvem vnitra za účelem
umístění spojovacího zařízení MV ČR, do 31. 12. 2010, za nájemné 3.084,- Kč ročně s inflační
doložkou. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemkových parcel 122 / 46, 1856 / 5,
1856 / 7 a 1856 / 9 v k. ú. Hořovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
město. Připravit pro jednání zastupitelstva a následně podat žádost ÚZSVM Praha.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy č. 01 / 2008, podle které město přenechává společnosti
TEDOM- VKS, s. r. o., do nájmu část kotelny plaveckého bazénu za účelem provozování kogenerační
jednotky za nájemné 30.000,- Kč ročně. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 1. 1. 2018. Prověřit
výpovědní lhůtu v případě rekonstrukce budovy a poté zajistit podpisy smluvních stran.Úkol trvá,
termín prodloužen.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme pí K. Cedivodové, panu K.
Sulkovi a pí H. Spáčilové část pozemkové parcely 307 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Hořovice za
účelem osázení tohoto pozemku okrasnými keři. Nájem se sjednává ode dne 1. 5. 2008 na dobu
neurčitou za symbolické nájemné ve výši 1,- Kč s podmínkou, že nájemní smlouva skončí v případě
neplnění účelu nájmu. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran.
14.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které Lukáš Lahoda, DiS., vytvoří do
14. 5. 2008 webové stránky města Hořovice za cenu 65.000,- Kč. Odborně prověřit text, doplnit
prezentaci radě a zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
14.4.2008
JUDr. Maříková
S pomocí právní kanceláře nabídnout sl. Z. Rokové, která bydlí v budově úřadu čp. 640, směnu za
byt 2+1 s příslušenstvím v domě čp. 751 v ul. 1. máje s tím, že tento byt lze následně odkoupit do
osobního vlastnictví. Tato nabídka je mj. odůvodněna zastupitelstvem schválenou rekonstrukcí
budovy úřadu, která bude zahájena ještě letos. Úkol trvá, termín prodloužen. 14.4.2008

Mgr. Čížek
Rada vyhovuje žádosti organizace Junák Hořovice a souhlasí s konáním závodu světlušek a vlčat
v sobotu 26. 4. 2008 v lesoparku Dražovka. Informovat žadatele a správce lesa.
14.4.2008
radní
Rada jednala o rozdělení příspěvků zájmovým organizacím a definitivně rozhodne na své schůzi dne
16. 4. 2008.
16.4.2008
Ověřovatelé:
JUDr. Dana Heřboltová, PhDr. Jiří Vlček
Starosta: Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16. 4. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Na část schůze byla přítomna pí Podubecká - odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice
Omluveni: p. Ing. Václav Pomma, 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: Ing. Michal Palouš, 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. 9
Rady města Hořovice ze dne 16. 04. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada souhlasí se zněním typové smlouvy o využívání systému zavedeného městem Hořovice pro
nakládání s komunálním odpadem, podle které město umožní původci odpadů (fyzické nebo
právnické osobě oprávněné k podnikání) využívat systém za roční úhradu 500,- Kč. Zajistit uzavření
smluv s původci odpadů.
12.5.2008

Ing. Pelán
Projednat se zaměstnanci pečujícími o městské osvětlení a s vedoucí personálního odboru
podmínky, za jakých by Městská správa bytového a nebytového fondu převzala zaměstnance
pečující o městské osvětlení tak, aby neutrpěli finanční újmu před odchodem do důchodu a podat
informaci. Úkol průběžně plněn, termín prodloužen.
28.4.2008
Ing. Pelán
Rada pověřuje Ing. Pelána jednáním s SK Hořovice o aktualizaci podmínek nájemních smluv
a provozu na stadionu. Do smluv zapracovat připomínky kontrolního výboru.
Úkol průběžně plněn, termín prodloužen.
28.4.2008
Ing. Šnajdr
Objednat dokumentaci pro územní řízení na rekonstrukci ulice Strmé podle nabídky Ing. Vondřicha
za cenu 66 tis. Kč bez DPH a příslušné geodetické zaměření.
28.4.2008
Ing. Šnajdr
Objednat geodetické zaměření Panské zahrady a přilehlých prostorů dle dispozic MVDr. Urbana za
cenu 27.500,- Kč + DPH u p. Heppnera. U Ing. Kaščákové objednat dendrologický průzkum za cenu
31.000,- Kč a u Ing. arch. Velinského studii revitalizace Panské zahrady a přilehlých prostorů za cenu
163.000,- Kč + DPH.
28.4.2008
Ing. Šnajdr
Rada po vyhodnocení kvality nabízených programů souhlasí s nákupem softwarového produktu
ArcEditor, pro potřeby úřadu územního plánování za cenu 332.500,- Kč bez DPH a to s přihlédnutím
k jeho kompatibilitě s programovým vybavením sousedících úřadů s rozšířenou působností
a krajského úřadu. V této souvislosti souhlasí s nákupem programového produktu KOMPAS 3 pro
potřeby samosprávy za cenu 300.000,- Kč bez DPH vč. zadatovaných pasportů komunikací,
dopravního značení, veřejného osvětlení apod. Zajistit objednání programů.
28.4.2008
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala žádostí o opravu oplocení hřiště 1. základní školy. Ve spolupráci s Ing. Paloušem
rada žádá o aktuální odhad nákladů na důkladné oplocení areálu.
28.4.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s použitím rozpočtové rezervy na pořízení kvalitního sedacího nábytku podle nabídky
v příloze originálu zápisu pro přízemí a první nadzemní podlaží budovy úřadu čp. 640 podle dispozic
pí JUDr. Heřboltové a p. Ing. Palouše.

9.6.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit do konce dubna dočasnou demontáž lešení okolo sochy Obětovaného a po ukončení
pietních obřadů opět postavit.
28.4.2008
JUDr. Heřboltová
Na základě stížností občanů rada žádá pí JUDr. Heřboltovou o poskytnutí právního výkladu, zda je
možno na území města regulovat počet výherních automatů včetně noční provozní doby
restauračních zařízení.
28.4.2008
JUDr. Heřboltová
Rada vyslechla informaci JUDr. Heřboltové ohledně kácení uschlých stromů. Úkol bude dokončen
po dodání dat technickým odborem na základě požadavku paní radní.
26.5.2008
JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které pan Radek Dolejš – DALMAT bude od
1. března 2008 v nákladu 4.000 ks zhotovovat a distribuovat zpravodaj města „Hořovický měšťan“
za cenu 30.660,- Kč bez DPH měsíčně. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín
prodloužen.
28.4.2008
JUDr. Maříková
Rada respektujíc výsledky obchodní soutěže pořádané na základě zákona č. 137 / 2006 Sb.
o veřejných zakázkách souhlasí se zněním smlouvy o dílo na výstavbu kanalizačních řadů
a veřejných částí kanalizačních přípojek v ulicích Podlužská a Vilová, včetně vypracování projektové
dokumentace pro provedení stavby, která byla součástí nabídky firmy Novadus, s. r. o. Cena díla
dosáhne maximálně částky 1,443.261,- Kč včetně 19 % DPH. Doplnit do smlouvy termín zahájení
prací a termín dokončení díla do tří měsíců od zahájení a zajistit podpisy smluvních stran.
28.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním smlouvy o nájmu jedné místnosti v domě čp. 640 za
účelem zřízení kanceláře pro stavební spořitelnu Modrá pyramida, do doby jeden měsíc před
zahájením rekonstrukčních prací v domě, za cenu 1.028,- Kč/m2 a rok. Zajistit podpisy smluvních
stran s novým nájemcem.
28.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním tří následujících smluv obsahujících zvýšení nájmu o míru

inflace za r. 2007:
- o nájmu jedné místnosti v domě čp. 2, uzavřená do 31. 12. 2010 s Krajskou veterinární správou
pro Středočeský kraj za účelem zřízení kanceláře, za nájemné 18.504,- Kč ročně,
- o nájmu dvou místností v objektu tribuny, uzavřená do 31. 12. 2010 s paní Zdeňkou Klimešovou za
účelem využívání pro provozování kiosku s občerstvením, za nájemné 4.934,- Kč ročně
- a o nájmu části střechy domu čp. 585 a části komínu u kotelny v sídlišti Višňovka, uzavřená do
31. 12. 2010 s panem Zdeňkem Jančím za účelem umístění antény Wifi a umístění vykrývače pro
šíření signálu internetu, za nájemné 10.280,- Kč ročně a 2.467,- Kč ročně.Zajistit podpisy smluvních
stran u všech citovaných smluv.
12.5.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem ke smlouvě o nájmu lesních pozemků Hořovic firmou LESOSPOL Zbiroh,
s. r. o., podle kterého je stanoveno nájemné pro rok 2008 ve výši 1,- Kč za jeden hektar lesního
pozemku čtvrtletně. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2002, podle které provede
pan Otto David rekonstrukci 2. NP objektu čp. 640 / 34 (bývalá zemědělská škola) pro potřeby MěÚ
Hořovice, a to včetně dodávky a instalace výtahu v budově, za cenu 8.821.979,- Kč bez DPH s tím,
že pro letošní rok rada rozhodla, že objem prací nepřekročí částku danou rozpočtem na r.
2008. Zajistit podpisy smluvních stran.
12.5.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá dva kotce
pro volně pobíhající psy za cenu 51.100,- Kč ročně u paní Eugenie Sychrovské, Buštěhrad.
Zajistit podpisy smluvních stran.
12.5.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá na dobu určitou do
31. 12. 2010 SK Hořovice nemovitosti v areálu městského stadionu za účelem využívání pro
sportovní činnost nájemce, za symbolické nájemné 1,- Kč ročně s tím, že SK Hořovice bude na svůj
náklad zajišťovat provoz, údržbu a úpravu sportovišť a údržbu ostatních pronajatých nemovitostí.
Dále rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá na dobu určitou do
31. 3. 2106 nemovitosti v areálu městského sportoviště za účelem využívání pro sportovní činnost
nájemce, za symbolické nájemné 1,- Kč ročně s tím, že TJ Spartak Hořovice bude zajišťovat svým
nákladem údržbu pronajatých nemovitostí.
Současně rada schvaluje podnájem tenisových kurtů, volejbalových kurtů a kurtu na plážový
volejbal TJ Spartak Hořovice třetím osobám. Zajistit podpisy smluvních stran u obou nájemních
smluv a podpis souhlasu města s pronájmem nemovitostí.

12.5.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním návrhu smlouvy o dílo, podle které pan Vošický vybuduje do konce
letošního roku na své náklady komunikaci za kostelem sv. Jiljí, která umožní příjezd k jeho obydlí.
Výsledek hlasování: 5 pro, 1 se zdržel. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 2 / 2008
- Požární řád města Hořovice. Připravit pro jednání zastupitelstva.
28.4.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které společnost AŽD Praha s. r. o. dodá, nainstaluje
a zprovozní dva ukazatele okamžité rychlosti v místech poblíž křižovatky ulic Pražská a Jiráskova za
cenu 163.898,70 Kč vč. DPH a v termínu do 30. 4. 2008. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá,
termín prodloužen.
28.4.2008
Mgr. Čížek
Rada se seznámila s vyhodnocením bezplatné městské hromadné dopravy předložené společností
PROBO TRANS, s. r. o., a s uspokojením konstauje, že ve sledovaném období došlo k nárůstu
přepravovaných osob o 70%.
28.4.2008
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s termínem konání příští schůze rady, a to v úterý 29. 4. od 15:00 h v kanceláři
starosty. Organizačně zajistit.
28.4.2008
Mgr. Čížek
Rada žádá v souvislosti s připravovanou žalobou na pana Otto Srpa o součinnost kontrolního
a finančního výboru zastupitelstva a ukládá panu starostovi a pí JUDr. Heřboltové tuto záležitost
s výbory projednat.
28.4.2008
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s použitím rezervního fondu 2. základní školy na nákup dvou interaktivních tabulí
v celkové hodnotě 120.000,- Kč.
23.6.2008

p. Šalena
Rada souhlasí s odprodejem nepohyblivých zásob knih podle přílohy originálu zápisu za cenu
71.509,- Kč Knihovně Jana Drdy Příbram s tím, že za tuto hodnotu získá Městské kulturní centrum
knihy do městské knihovny.
26.5.2008
pí Šrámková
Projednat s kynologickým klubem Hořovice možnost spolupráce při odchytu a umísťování
toulavých psů.
28.4.2008
pí Šumerová
Rada rozhodla o přidělení příspěvků na činnost zájmovým organizacím dle přílohy zápisu.
28.4.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s nákupem sekacího traktoru Kohler pro potřeby sportovního areálu
v ceně 105.800,- Kč včetně DPH a s uvolněním částky 250.000,- Kč na nákup
mantinelů na ledovou plochu. Navýšit příspěvek Městské správě bytového a nebytového fondu
a zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření.
28.4.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s úhradou nákladů na nezbytné opravy v plaveckém bazénu v celkové výši 55.400,- Kč
včetně DPH dle předložených kopií faktur.
28.4.2008
pí Šumerová
Ve spolupráci s panem radním Ing. Paloušem vypsat výběrové řízení na výběr banky poskytující
úvěr městu.
28.4.2008

Ověřovatelé:
Ing. Michal Palouš, Jana Šrámková
Starosta: Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29. 4. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Omluveni:
p. Ing. Václav Pomma, místostarosta
pí 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: MVDr. Miloš Urban, PhDr. Jiří Vlček
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 10
Rady města Hořovice ze dne 29. 04. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada se seznámila s požadavky zaměstnanců, kteří pečují o městské osvětlení a s podmínkami, za
kterých by je Městská správa bytového a nebytového fondu převzala. Rada souhlasí s převodem
zaměstnanců s tím, že tito neutrpí žádnou finanční újmu před odchodem do důchodu. Převod
zaměstnanců do příspěvkové organizace ve spolupráci s ředitelem MSBNF uskutečnit po skončení
a posouzení výsledků procesního auditu.

Průběžně
Ing. Kazda
Rada ukládá panu tajemníkovi, aby vstoupil do jednání se základní organizací kynologů Hořovice
a projednal smluvní podmínky postupu při odchytu toulavých psů.
12.5.2008
Ing. Kazda
Rada vzhledem k předchozím známým problémům s majetkoprávním narovnánáním dotčených
pozemků a investici do povrchové úpravy ulice Luční nesouhlasí s dokončením kanalizace v nejbližší
době. Informovat žadatelku.
12.5.2008
Ing. Šnajdr
Podat informaci o časovém plánu oprav výtluků vozovek ve městě a publikovat v periodiku Měšťan
termíny dokončení oprav jednotlivých ulic.
26.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada města revokovala své usnesení č. 8 ze dne 2. 4. 2008 a nesouhlasí s úpravou povrchu
komunikace v Lesní ulici ani recyklátem, ani asfaltobetonovvou směsí.
12.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s termínem svozu nebezpečného odpadu 17. 5. 2008, ale žádá o přesun na
červnový termín s tím, že dojde k informování občanů prostřednictvím periodika Měšťan.
28.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí manželů Palkových, týkající se souhlasu se zřízením placeného
parkovacího místa v Zámecké ulici a nemá námitek. Cena za parkovací místo bude účtována
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hořovice č. 2 / 2007. Oznámit žadatelům.
12.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí pí A. Hasmanové na provedení asfaltových povrchů v Potoční ulici
a v prostoru mezi garážemi přiléhajícími ke komunikaci v Potoční ulici. V této souvislosti rada
sděluje, že provedení nového asfaltového povrchu přímo v Potoční ulici je již objednáno a bude
dokončeno v průběhu května tohoto roku. O dalším rozšíření prací na prostor mezi garážemi město
neuvažuje. V současné době je nedostatečně dimenzovaná kanalizace. Oznámit stanovisko
žadatelce.
12.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, aby bylo po dobu výstavby nového autobusového nádraží
na nám. Boženy Němcové zřízeno provizorní autobusové nádraží ve Vrbnovské ulici
a v ulici K Nemocnici (podél zámecké zdi). Oznámit projektantům.
12.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada trvá na znění smlouvy o dílo, podle které pan Vošický vybuduje do konce letošního roku na
své náklady komunikaci za kostelem sv. Jiljí. V případě, že podmínky nebudou ze strany pana
Vošického do příští schůze rady akceptovány, předložit návrh na technická opatření zabraňující
vjezdu motorových vozidel do výše zmíněné komunikace.
12.5.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit zpracování projektové dokumentace na kompletní oplocení areálu 1. základní školy. Zadání
bude konzultováno s radním Ing. Paloušem.
12.5.2008
JUDr. Heřboltová
Na základě stížností občanů rada žádá pí JUDr. Heřboltovou o poskytnutí právního výkladu, zda je
možno na území města regulovat počet výherních automatů včetně noční provozní doby
restauračních zařízení. Úkol trvá, termín prodloužen.
12.5.2008
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s podáním žádosti o úplatný převod pozemkových parcel 1829 / 41, 1829 / 49,
1831 / 2, 1831 / 3, 1831 / 4, 1857 / 26, 1857 / 27, 1857 / 28, 1857 / 29 a 1857 / 30 v k. ú. Hořovice
od ÚZSVM Praha na Město Hořovice.
12.5.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Kostičových souhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 105 v k. ú.
Hořovice žadatelům za účelem majetkoprávního vypořádání a to za kupní cenu 500,- Kč / m2.
Zveřejnit záměr prodeje a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
12.5.2008
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem části pozemkových parcel 1331 / 22 a 2337 / 99 o výměře cca 230 m2
v k. ú. Hořovice panu Miroslavu Velvarskému pro rozpor s územním plánem města. Informovat
žadatele o rozhodnutí rady.
12.5.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním smlouvy o nájmu jedné místnosti v domě čp. 640 za
účelem zřízení kanceláře pro stavební spořitelnu Modrá pyramida, do doby jeden měsíc před
zahájením rekonstrukčních prací v domě, za cenu 1.028,- Kč/m2 a rok. Zajistit podpisy smluvních
stran s novým nájemcem. Úkol trvá, termín prodloužen.
14.5.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 3 ke kupní smlouvě o převodu vlastnictví k bytové jednotce č.
754 / 6 v domě čp. 754 v Hořovicích, podle kterého se prodlužuje panu Janu Plimlovi lhůta
k úhradě kupní ceny do 31. 10. 2008, což je poslední termín. Pokud nebude smlouva uzavřena
a zaplacena, město přistoupí k nabídce prodeje jinému zájemci. Doplnit doložky a zajistit podpisy
smluvních stran.
26.5.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dvou smluv o dílo, dle kterých dodá firma MK Consult, v. o. s., programové
vybavení Kompas 3.1 pro pasportizaci místních komunikací a veřejného osvětlení v ceně 47.000,-Kč
bez DPH. Následně firma systém zadatuje za cenu 251.000,- Kč bez DPH do termínu do
31. 10. 2008. Po doplnění doložek a odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
26.5.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo na úklid městských komunikací a veřejných prostranství
v zastavěném území Hořovic, podle které Technické služby Beroun, s. r. o., budou od 1. 7. 2008 do
31. 12. 2011 provádět pro město Hořovice pravidelné i mimořádné čištění, úklid městských
komunikací a veřejných prostranství v Hořovicích a úklid a odvoz odpadu z odpadkových košů
umístěných ve městě a v lesoparku Dražovka, a to za smluvní cenu 0,06 Kč za jeden m2 bez DPH
(běžné čištění městských komunikací a veřejného prostranství) a za 5,00 Kč za jeden koš bez DPH
(za úklid a odvoz odpadu z odpadkových košů). Zajistit podpisy smluvních stran. Ve spolupráci
s odborem technickým a dopravním vyhotovit ještě přílohu smlouvy, konkretizující podmínky na
rok 2008.
28.5.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které společnost EKO-KOM, a. s., zapůjčí městu
zdarma celkem 15 ks odpadových nádob na separovaný odpad (3 na papír, 8 na bílé sklo a 4 na
barevné sklo) s podmínkou, že město dokoupí další 2 ks nádob o minimálním objemu 1.100 l pro
některou z komodit. Po kontrole právníkem zajistit podpisy smluvních stran.
26.5.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním tří smluv se Středočeským krajem, podle kterých město přijímá za

stanovených podmínek dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2008, určené
pro restaurování božích muk (125.000,- Kč), kašny (50.000,- Kč) a sochy "Obětovaného" (60.000,Kč). Po kontrole právníkem zajistit podpisy smluvních stran.
28.5.2008
JUDr. Maříková
Radní prozatím nesouhlasí s aktualizovaným zněním čtyř smluv v příloze originálu zápisu, o nájmu
nebytových prostor. Rada žádá, aby JUDr. Maříková ve spolupráci s MVDr. Urbanem aktualizovala
cenovou mapu nájmů nebytových prostor.
12.5.2008
Mgr. Čížek
Rada žádá pana starostu, aby jednal se zástupci firem Lidl, Penny, Jednota a Plus o možnosti
umístění kontejnerů na separovaný odpad před jejich prodejnami.
12.5.2008
pí Mračková
Rada pověřuje ředitelku Městské mateřské školy, aby uskutečnila zápis nových dětí v dosud
obvyklém rozsahu.
12.5.2008
pí Šumerová
Rada revokovala své usnesení ze dne 16. 4. 2008 o navýšení příspěvku Městské správě bytového
a nebytového fondu takto: o výši příspěvku na nákup mantinelů bude rozhodnuto až po upřesnění
podmínek o dotaci Spartaku Hořovice. Nákup sekacího traktoru Kohler pro potřeby sportovního
areálu v ceně 105.800,- Kč včetně DPH bude uskutečněn z investičních prostředků města na
základě dodavatelské faktury.
12.5.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s uvolněním částky 267.520,- Kč na úhradu soudních výloh při podání žaloby na p.
Otto Srpa.
12.5.2008
pí Šumerová
Ve spolupráci s panem radním Ing. Paloušem vypsat výběrové řízení na výběr banky poskytující
úvěr městu. Úkol řešen, termín posunut.
26.5.2008
Ověřovatelé:
MVDr. Miloš Urban, PhDr. Jiří Vlček
Starosta: Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
14. 5. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Omluveni: Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Miloš Koželuh, Zdeňka Ulčová
ad 2)-3) 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 14. 5. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada žádá odbor výstavby a životního prostředí, aby dokončil prověřování podnikajících fyzických
osob, které mají provozovnu na území města Hořovice, jakým způsobem likvidují odpady ze své
podnikatelské činnosti, a uplatňoval schválenou typovou smlouvu o využívání systému zavedeného
městem Hořovice pro nakládání s komunálním odpadem.
8.12.2008

Ing. Šnajdr
Na příští schůzi rady předložit přehled projektově připravených akcí, které je možno financovat
z komerčního úvěru.
26.5.2008
Ing. Šnajdr
Připravit investiční plán rekonstrukce komunikací (silnic a přilehlých chodníků) v Hořovicích
s přihlédnutím na stupeň poškození povrchu a s ohledem na rekonstrukce, přeložky a výstavbu
inženýrských sítí, které odbor zná nebo v budoucnu přepokládá.
21.7.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkami na zrestaurování Božích muk "Na Plantárně" a k dalšímu jednání
vybrala nabídku akademického sochaře a restaurátora, pana MgA. Jiřího Šlegla.
Zajistit objednání prací.
26.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s požadavkem skupiny občanů na opravu povrchu komunikace v Polní ulici
a rozhodla o variantě č. 1 dle přílohy originálu zápisu. Zajistit výběr dodavatele a následné
provedení prací.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s variantní nabídkou firmy JP-KONTAKT, s. r. o., na dodávku nábytku do hal
(čekáren) v 1. P. P. a v 1. N. P. budovy MěÚ, čp. 640 a souhlasí s dodávkou dle varianty č. 2 v ceně
135.874,- Kč vč. DPH. Zajistit objednání nábytku.
26.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala žádostí Svazu tělesně postižených v ČR, o. s. o, o pronájem místnosti v budově
úřadu čp. 640. Vzhledem k tomu, že v září t. r. bude zahájena rekonstrukce druhého nadzemního
podlaží pro odbor výstavby a životního prostředí i s pořízením výtahu v budově, není možné
pronajmout sdružení místnost v tomto podlaží. Informovat žadatelku a právní odbor za účelem
včasného podání výpovědí dotčeným nájemcům.
26.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s uskutečněním svozu objemového odpadu a železného šrotu v období od 2. 6. do
23. 6. 2008 a se svozem nebezpečného odpadu dne 12. 7. 2008. Obvyklým způsobem zveřejnit
ve spolupráci s firmou AVE CZ Hořovice, s. r. o.
26.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada trvá na znění smlouvy o dílo, podle které pan Vošický vybuduje do konce letošního roku na
své náklady komunikaci za kostelem sv. Jiljí. Úkol trvá, sloupky neosazovat do doby vydání
stavebního povolení.
9.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí zápis o jednání s firmou Novadus, s. r. o., ze kterého mj. vyplývá, že
zhotovitel provede přecenění podle vzorových skladeb vrstev pro uvedení ulic Vilová a Podlužská
do původního stavu po výstavbě kanalizačních řadů a přípojek a dojde tak ke korekci nákladů.
Podat informaci.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním připravit smlouvu s projektantem
Ing. Šarmanem na zpracování projektu rozhledny v Dražovce s tím, že průzkum podloží
a geodetické práce budou objednány zvlášť. Úkol řešen, termín posunut.
26.5.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit úklid odpadků a důkladnou opravu závory na Šibeničním vrchu.
26.5.2008
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem částí pozemkových parcel 2331 / 22 a 2337 / 99 o výměře cca 1300 m2
v k. ú. Hořovice žadatelce podle přílohy originálu zápisu (nesouhlasí se zveřejněním osobních
údajů), pro rozpor s územním plánem města. Informovat žadatelku o rozhodnutí rady.
26.5.2008
JUDr. Maříková
Rada se zabývala mailem pojednávajícím o nepořádku na hřbitově a na Šibeničním vrchu.
Ve spolupráci s odborem technickým zajistit odeslání odpovědi stěžovatelce
s podpisem pana starosty.
26.5.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním smluv o nájmu nebytových prostor:
a) o nájmu tří místností v domě čp. 640 na Palackého nám., uzavřená do doby
jeden měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě
s panem Ing. Jindřichem Lukavským za účelem využití jako kanceláře,
za nájemné 40.092,- Kč ročně,
b) o nájmu čtyř místností v domě čp. 366 v Pražské ul., uzavřená do 31. 12. 2010

s paní Hanou Matějkovou za účelem využívání pro prodej klenotů, hodinářské
a zlatnické práce, za nájemné 76.483,- Kč ročně,
c) o nájmu prodejny, skladů a kanceláře v přízemí domu čp. 733 a 734 v Palachově ul.,
uzavřená do 31. 12. 2010 s paní Marií Marešovou a paní Marcelou Chlustinovou
za účelem využívání pro prodejnu potravin, za nájemné 58.082,- Kč ročně,
d) o nájmu budovy čp. 1437 - smuteční obřadní síně v Hořovicích, uzavřená do
31. 12. 2013 s panem Josefem Lojínem za účelem provozování pohřebních služeb, za nájemné
94.463,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
9.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním návrhu dodatku č. 2 k pojistné smlouvě, dle které Kooperativa, a. s.,
připojišťuje k ostatnímu městskému majetku budovu veřejných WC na Palackého náměstí
a autobusovou čekárnu na Nám. B. Němcové a zároveň končí pojištění budovy čp. 1156 v Lipové
ulici, která přestala být majetkem města. Nová pojistná částka je o 40,- Kč ročně vyšší než stávající.
Zajistit podpisy smluvních stran.
9.6.2008
JUDr. Maříková
Rada žádá JUDr. Maříkovou, aby doplnila cenovou mapu nájmů nebytových prostor
a vypracovala osnovu, podle které budou další smlouvy na nebytové prostory uzavírány. (lokalita,
cena za m2 a pod.), to vše dle dispozic členů rady pí Šrámkové a dr. Urbana.
26.5.2008
JUDr. Maříková
Zajistit zpracování smlouvy se základní organizací kynologů Hořovice podle dispozic tajemníka
s tím, že kynologové budou zajišťovat odchyt zatoulaných psů v době mimo pracovní dobu úřadu
a za tím účelem zveřejní kontaktní telefon. Město uhradí náklady včetně pojistného.
26.5.2008
Mgr. Čížek
Připravit stanovení měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva, podle návrhu
v příloze originálu zápisu, na nejbližším zasedání zastupitelstva.
26.5.2008
Mgr. Čížek
Rada určila termín veřejného zasedání zastupitelstva města, a to na úterý 24. června 2008 od 18:00
h v Klubu Labe. Organizačně zajistit.
26.5.2008
Mgr. Čížek
Rada žádá pana starostu, aby jednal se zástupci firem Lidl, Penny, Jednota a Plus

o možnosti umístění kontejnerů na separovaný odpad před jejich prodejnami.
Úkol průběžně plněn, termín prodloužen.
26.5.2008
Mgr. Čížek
Zpracovat písemnou žádost na všechny správce sítí o sdělení termínu oprav sítí na území města
Hořovice.
26.5.2008
Mgr. Forejt
Rada se seznámila se žádostí manželů Dušičkových o umístění v DPS a žádost předává p. řediteli
Forejtovi, aby rozhodl ve své kompetenci a informoval žadatele.
26.5.2008
pí Hrachová
Rada nesouhlasí s vyplacením měsíční odměny za 15,5 dne nevyčerpané dovolené
za rok 2007 bývalému místostarostovi, který z funkce odstoupil. Informovat žadatele.
26.5.2008
pí Šumerová
Rada rozhodla o dodatečném rozdělení příspěvků společenským organizacím podle přílohy
originálu zápisu. Zajistit distribuci.
26.5.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s úhradou dalšího soudního poplatku ve výši 159.640,- Kč za podání
další žaloby, týkající se zaplacení zisku z prodeje domů panem Otto Srpem.
Současně schvaluje vyplacení jistiny na škodu ve výši 100.000,- Kč v případě
potřeby podání návrhu na vydání předběžného opatření (viz příloha originálu zápisu
- mail od advokátky JUDr. Vohradské). Zajistit ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním.
15.5.2008
radní
Zajistit zpracování projektové dokumentace na kompletní oplocení areálu 1. základní školy. Zadání
bude konzultováno s radním p. Koželuhem. Úkol řešen, termín posunut.
26.5.2008
Ověřovatelé:
Miloš Koželuh, Mgr. Zdeňka Ulčová
Starosta: Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
28. 5. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Omluveni: pí 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: MVDr. Miloš Urban, 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. 12
Rady města Hořovice ze dne 28.05. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Jednat s Ing. Marešem o opravě budovy Mohykán ve Dražovce.
9.6.2008
Ing. Auterský
Rada prozatím nesouhlasí se smlouvou o nájmu jedné místnosti v domě čp. 882 v Pražské ul.,
s panem Milanem Paškem za účelem využívání jako kanceláře, dílny a skladu nájemce. Prověřit

souvislosti, např. spotřebu energií a příspěvek do fondu oprav a pod. a navrhnout případnou
korekci nájmu.
9.6.2008
Ing. Blecha
Rada žádá o odborné posouzení žádosti Ing. Tomáše Vrbaty o změnu začlenění pozemků v majetku
žadatele do územního plánu.
9.6.2008
Ing. Kazda
Rada souhlasí s akcí "Pohádkový les", pořádanou příspěvkovou organizací Domeček Hořovice dne
31. 5. 2008. Informovat žadatele.
9.6.2008
Ing. Šnajdr
Na základě podkladů společnosti Prodin, a. s., zajistit v nejkratším možném termínu výběrové řízení
na rekonstrukci plaveckého bazénu v Hořovicích a podat informaci.
9.6.2008
Ing. Šnajdr
Objednat u firmy Radek Škvára odstranění plechové boudy v areálu 1. základní školy. Informovat
paní ředitelku.
9.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada předběžně souhlasí se zaplacením částky 289.000,- Kč za kompletní zajištění překládky
telefonních kabelů v rámci rekonstrukce autobusového nádraží na nám. B. Němcové. Jednat
o návrhu smlouvy.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s novým oceněním skladeb komunikací v Podlužské a Vilové ulici, spočítaných
firmou NOVADUS na základě požadavků majitelů komunikací, které by měly být prováděny po
zhotovení kanalizačních řadů v obou ulicích a souhlasí se změnou skladby a tedy i s navýšením ceny
prací o 92.084,- Kč vč. DPH pouze pro komunikaci v Podlužské ulici. Oprava komunikace ve Vilové
ulici bude provedena ve skladbě podle původního návrhu firmy NOVADUS s tím, že v případě
sedání komunikace v záruční době bude uplatněna reklamace.
9.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním projektové dokumentace na oplocení areálu 1. základní školy
u společnosti Seap Rokycany s tím, že částka nepřesáhne 30.000,- Kč včetně DPH.
9.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury z programu Podpora
obnovy kulturních památek na restaurování kašny ve spolupráci s odborem výstavby a životního
prostředí.
30.5.2008
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu o dotacích. Úkol čtvrtletně informovat je plněn a trvá.
18.8.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá o oslovení tří firem s poptávkou na cenu rekonstrukce střechy, elekroinstalace
a hydrantů ve Společenském domě.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá, aby odbor technický a dopravní zajišťoval pravidelnou opravu komunikací po zimním
období do konce měsíce dubna běžného roku.
Průběžně
Ing. Šnajdr
Zajistit nové oplechování výstupu šachty z kotelny před plakátovací plochou u 1. základní školy dle
dispozic MVDr. Urbana.
9.6.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit transparentní výběrové řízení na zpracování internetových stránek města, s tím, že na
podkladech pro výběrové řízení bude spolupracovat informatik úřadu p. Nový a pověřená
pracovnice Městského kulturního centra pí Hájková.
9.6.2008
Ing. Žalud
Rada žádá o posouzení zdravotního stavu kaštanů v lokalitě klubovny Mohykán
a o návrh na jejich případné pokácení.
9.6.2008
JUDr. Heřboltová
Rada vyslechla informaci JUDr. Heřboltové ohledně kácení uschlých stromů. Úkol bude dokončen
po dodání dat technickým odborem na základě požadavku paní radní. Úkol z důvodu dovolené paní
radní trvá.
9.6.2008

JUDr. Maříková
Prověřit možnosti regulace provozování výherních hracích automatů na Magistrátu
hl. města Prahy.
9.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním tří následujících smluv o nájmu nebytových prostor:
1. o nájmu dvou místností v objektu čp. 808 na Nám. B. Němcové, uzavřená
do 31. 12. 2008 se společností PROBO TRANS, s. r. o., Beroun,
za účelem využívání pro kanceláře nájemce, za nájemné 8.250,- Kč ročně
2. o nájmu prodejny, skladů a kanceláře v přízemí domu čp. 732 v Palachově ul.,
uzavřená do 31. 12. 2010 s paní Jiřinou Pyškovou za účelem využívání pro prodejnu
ovoce-zeleniny a smíšeného zboží, za nájemné 44.718,- Kč ročně,
3. o nájmu jedné místnosti ve 2. NP domu čp. 640 na Palackého nám., uzavřená do doby
jeden měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě čp. 640 s panem
Miroslavem Sojkou za účelem využívání jako kanceláře nájemce, za nájemné 18.093,- Kč ročně.
Zajistit podpisy smluvních stran.
23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod stavební parcely 1121 v k. ú. Hořovice (po
schválení zastupitelstvem) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město
Hořovice. Zajistit podpis smlouvy o nájmu nemovitosti. Připravit úplatný převod pozemku pro
jednání zastupitelstva a následně podat písemnou žádost ÚZSVM Praha.
23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 250
ve Smetanově ulici, podle které rodina Kebrdlových, pronajímá městu Hořovice
část nebytových prostor o výměře 360 m2 za roční nájemné ve výši 102.800,- Kč
s účinností od 1. 6. 2008 do 30. 6. 2022, za účelem umístění depozitáře hořovických muzejních
sbírek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo na úklid městských komunikací
a veřejných prostranství v zastavěném území Hořovic, podle které Technické služby Beroun, s. r. o.,
budou od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2011 provádět pro město Hořovice pravidelné i mimořádné čištění,
úklid městských komunikací a veřejných prostranství v Hořovicích a úklid a odvoz odpadu
z odpadkových košů umístěných ve městě a v lesoparku Dražovka, a to za smluvní cenu 0,06 Kč za
jeden m2 bez DPH (běžné čištění městských komunikací a veřejného prostranství) a za 5,00 Kč za
jeden koš bez DPH (za úklid a odvoz odpadu z odpadkových košů). Ve spolupráci s odborem

technickým a dopravním vyhotovit ještě přílohu smlouvy, konkretizující podmínky na rok
2008. Úkol trvá, termín prodloužen.
9.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které ing. Vladimír Šarman zpracuje za cenu
114.500,- Kč bez DPH projekt pro územní řízení a pro stavební povolení
na stavbu rozhledny v lesoparku Dražovka. Po odborné kontrole a doplnění doložek
zajistit podpisy smluvních stran.
23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nemovitosti, podle které Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových pronajímá městu Hořovice st. p. 1121 v k. ú. Hořovice (pod domem čp. 699)
o výměře 599 m2 za roční nájemné ve výši 5.391,- Kč s účinností od 1. 7. 2008 do dne převodu
vlastnického práva pozemku na město Hořovice, nejdéle však do 31. 12. 2013. Současně rada
souhlasí s náhradou za bezesmluvní užívání st.p. 1121 v k.ú. Hořovice za období od 1. 7. 2006 do
30. 6. 2008 ve výši 9.584,- Kč. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.
23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o užití státního mapového díla a smlouvy o předání a ochraně
datových sad, podle kterých zdarma poskytne Středočeský kraj městu Hořovice digitální mapové
podklady pro geografický informační systém. Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran.
23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které pan Jiří Šlégl, MgA zajistí restaurátorské práce na
kašně v částce do 529.010,- Kč do 30. 9. 2008. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit
podpisy smluvních stran.
23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které Prodin, a. s., do 31. 7. 2008 zpracuje realizační
projektovou dokumentaci stavby "Rekonstrukce školky v Hořovicích" za cenu 1,168.580,- Kč včetně
DPH. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. 23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním tří smluv se Středočeským krajem, podle kterých město přijímá za
stanovených podmínek dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2008, určené
pro restaurování božích muk (125.000,- Kč), kašny (50.000,- Kč) a sochy "Obětovaného" (60.000,Kč). Po kontrole právníkem zajistit podpisy smluvních stran. Úkol řešen, termín prodloužen.
23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada vzala na vědomí akceptační protokol, vypracovaný informatikem městského úřadu podle
uzavřené smlouvy na dodávku internetových stránek města. Vzhledem k tomu, že radní se
přesvědčili o nekvalitním zpracování zakázky, pověřili odbor vnitřních věcí a právní, aby zajistil
ukončení smluvního vztahu s panem Lukášem Lahodou, včetně vrácení vyplacené zálohy.
9.6.2008
JUDr. Maříková
Zajistit zpracování smlouvy se základní organizací kynologů Hořovice podle dispozic tajemníka
s tím, že kynologové budou zajišťovat odchyt zatoulaných psů v době mimo pracovní dobu úřadu
a za tím účelem zveřejní kontaktní telefon. Město uhradí náklady včetně pojistného. Úkol trvá,
termín prodloužen.
9.6.2008
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu jednáním s Národním památkovým ústavem a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových o participaci nákladů na údržbu zelených ploch v majetku
státu, umístěných na katastru města.
9.6.2008
Mgr. Čížek
Zajistit vstup města Hořovice do iniciativy "Města proti hazardu". Výsledek hlasování: 5 pro
usnesení, 1 se zdržel.
9.6.2008
pí Mračková
Rada vzala na vědomí, že na základě provedených kalkulací reálných nákladů ředitelka Městské
mateřské školy stanovila podle § 6 a násl., vyhlášky č. 14 / 2005 o předškolním vzdělávání, měsíční
výši úplaty za pobyt dítěte ve školce ve školním roce 2008/2009 na 350,- Kč (jedná se o navýšení
o 50 Kč,- / měsíc).
9.6.2008
pí Šumerová
Rada na základě žádosti Městské správy bytového a nebytového fondu (viz příloha originálu zápisu)
souhlasí se zvýšením letošního příspěvku této organizaci o 600.000,- Kč. Zajistit a připravit pro
jednání zastupitelstva.
9.6.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením částky ve výši 6.915,- Kč za potahy výstavních panelů.
9.6.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem ve výši 15.000,- Kč na program primární prevence kriminality pro Mgr.
Jiřho Sixtu.
9.6.2008
pí Šumerová
Rada ve smyslu svého předchozího usnesení ze dne 29. 4. 2008 upřesňuje podmínky přidělení
dotace TJ Spartak Hořovice takto: Rada souhlasí s tím, aby grant od Středočeského kraje určený
k údržbě zimního stadionu město doplnilo o příspěvek ve výši 200 tis. Kč. Zajistit převod na účet TJ
Spartak a zahrnout do prvního rozpočtového opatření.
30.5.2008
pí Šumerová
Ve spolupráci s panem radním Ing. Paloušem vypsat výběrové řízení na výběr banky poskytující
úvěr městu. Úkol řešen, termín posunut.
9.6.2008
pí Šumerová
Zařadit zvýšení nákladů na poklop kašny o 35.000,- Kč do prvního rozpočtového opatření. 9.6.2008
Ověřovatelé:
MVDr. Miloš Urban, Jana Šrámková
Starosta:Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11. 6. 2008

Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni: paní Jana Šrámková
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů, kontrola úkolů
2. Prezentace dopravní studie ing. Vondřichem
3. Projednání podmínek úvěru (přítomni ing. Palouš a pí Šumerová)
4. Podání radě, organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní JUDr. Heřboltová, Mgr. Ulčová
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 13
Rady města Hořovice ze dne 11. 6. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada souhlasí s příspěvkem FK Hořovicko ve výši 118.800,- Kč na úhradu mzdových nákladů ředitele
Městského sportovního stadionu Hořovice s tím, že rada pověřuje pana místostarostu
dopracováním pracovní náplně této funkce včetně mechanismu kontroly této činnosti.
23.6.2008

Ing. Blecha
Rada vzala na vědomí žádost občana Kladna o změnu územního plánu ze dne 23. 5. 2008 (viz
příloha originálu zápisu). Informovat žadatele, že v současné době probíhá schvalovací proces
změny č. 4, v němž jeho žádost již nelze uplatnit. Zařadit do evidence požadavků na další změny
ÚP.
23.6.2008
Ing. Kazda
Rada revokovala své usnesení ze dne 5. 3. 2008 a 29. 4. 2008 a rozhodla prozatím nepřevádět
pracovníky údržby městského osvětlení do příspěvkové organizace Městská správa bytového
a nebytového fondu.
Průběžně
Ing. Kazda
V souvislosti s realizovanými organizačními změnami v příspěvkové organizaci Městská správa
bytového a nebytového fondu rada vyjmula z povinností technického a dopravního odboru péči
o městskou zeleň.
Technický odbor bude uvolněnou pracovní kapacitu věnovat mj. náročné přípravě dotačních titulů.
Provést příslušné organizační změny v městském úřadu (organizační řád, pracovní náplně apod).
23.6.2008
Ing. Pelán
Racionálně opravit byt v čp. 751, nabízený k výměně, a poté ve spolupráci s právním odborem
zajistit podepsání nové nájemní smlouvy.
21.7.2008
Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy jedné místnosti v domě čp. 882 v Pražské ul.
a ukládá řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu, aby předložil odboru vnitřních věcí
a právnímu doklady o dosavadním vymáhání dlužného nájemného a ve spolupráci s tímto odborem
zajistil ukončení nájemní smlouvy a neprodleně vymohl dlužné nájemné. Podat informaci
o postupu a o předpokládaném termínu uvolnění pronajímané místnosti včetně jejího uvedení do
původního stavu.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Město jako účastník řízení souhlasí s vybudováním vyhrazeného parkoviště v ulici Na Radosti dle
nákresu zaslaného zdravotně postiženým žadatelem (viz příloha originálu zápisu). Informovat
žadatele a správní orgán, který bude o žádosti rozhodovat.
23.6.2008

Ing. Šnajdr
Objednat u firmy Ateliér Genesis zadávací dokumentaci pro výběrové řízení I. etapy rekonstrukce
bazénu v Hořovicích.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s nabídkou společnosti SEAP Rokycany, s. r. o., dle které společnost zpracuje za
cenu 55.700,- Kč bez DPH projekt pro stavební povolení na nové oplocení areálu 1. ZŠ Hořovice a to
včetně geodetického zaměření a výkazu výměr. Zajistit objednání.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada na žádost společnosti PROBO TRANS BEROUN souhlasí s prořezáním křovin po celé délce
Tíhavské silnice, tak, aby byl zajištěn řádný provoz veřejné linkové dopravy po této silnici. Objednat
u odborné firmy provedení prací.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s osazením odvodňovacích tvárnic na jižní straně obytných domů čp. 725-727
a 729-731, které jsou v soukromém vlastnictví. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 2. 6. 2008 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
7.7.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním restaurátorských prací na soše Obětovaný u akademického sochaře
pana Jana Bradny v částce do 98.100,- Kč vč. DPH. Restaurování sochy bude dokončeno v září
2008. Zajistit objednání prací.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zakoupením redakčního systému firmy Galileo v nezadatované podobě pro tvorbu
nových internetových stránek města v hodnotě 45.500,- Kč bez DPH s individuální grafikou
a následným ročním aktualizačním poplatkem ve výši 10.000,- Kč bez DPH a s Registrem oznámení
dle zákona č. 159 / 2006 Sb., o střetu zájmů v ceně 9.990,- Kč bez DPH. Zajistit objednání.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada vzhledem k připravované rekonstrukci sportovního hřiště u Vísecké školy prozatím

nepožaduje úpravu komunikace za kostelem sv. Jiljí a to do dokončení staveních prací na tomto
hřišti. Informovat o stanovisku Rady zúčastněné strany.
9.6.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá o stanovisko k umístění měřiče rychlosti na vjezdu do Hořovic od Žebráku včetně
možnosti propojení tohoto měřiče se semafory.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s p. radním Koželuhem a místostarostou Ing. Auterským prověřit technický stav
prostoru po bývalých tancích kotelny I. základní školy a navrhnout případné technické úpravy na
jejich využití jako skladové prostory.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit projekt pro stavební povolení na výstavbu kruhového objezdu u čerpací stanice Merkur
včetně rekonstrukce silnice až po stávající kruhový objezd u prodejny Lidl.
23.6.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit zbourání nepotřebných výstupů šachet z kotelny před plakátovací plochou u 1. základní
školy.
1.9.2008
Ing. Žalud
Rada žádá o posouzení zdravotního stavu kaštanů v lokalitě klubovny Mohykán a o návrh na jejich
případné pokácení. Úkol trvá, termín prodloužen.
23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Bemont, s. r. o., Beroun, zastupující Telefónicu O2 Czech Republic, a. s.
Praha, schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a uložit,
provozovat, údržovat a opravovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemkových
parcelách 44 / 1 a 44 / 5 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za
jednorázovou cenu 475,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
7.7.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti GTT, a. s., Praha, zastupující Telefónicu O2 Czech Republic, a. s., Praha,
schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění
zřídit, uložit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na

pozemkové parcele 462 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem
za jednorázovou cenu 13.800,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
7.7.2008
JUDr. Maříková
Rada pověřuje JUDr. Maříkovou, aby ve spolupráci s radním MVDr. Urbanem připravila návrh
Vyhlášky na regulaci počtu výherních automatů na území města Hořovice
23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy o spolupráci, podle které Základní kynologická
organizace Hořovice bude zajišťovat pro město Hořovice na jeho náklady odchyt zatoulaných psů
v době mimo pracovní dobu městského úřadu. Projednat změnu smlouvy ve spolupráci s p.
místostarostou a p. radním Urbanem.
7.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním tří následujících smluv o nájmu nebytových prostor:
a) o nájmu dvou místností v objektu čp. 1385 - budovy tělocvičny v ul. U potoka, uzavřená do
31. 12. 2010 se společností STER metal, s. r. o., za účelem využívání pro kanceláře nájemce, za
nájemné 23.091,- Kč ročně,
b) o nájmu budovy čp. 723 v Klostermannově ul. - letní restaurace na koupališti, uzavřená do
30. 6. 2009 s panem Miroslavem KOČÁRKEM - KOEKO výhradně za účelem provozování restaurace
na koupališti, za nájemné 77.100,- Kč ročně,
c) o nájmu části nebytových prostor o celkové výměře 257,80 m2 ve 3. nadzemním podlaží domu
čp. 640 na Palackého nám., uzavřená do 31. 8. 2009 s Pedagogicko-psychologickou poradnou
Středočeského kraje za účelem využívání pro činnost nájemce, resp. pro činnost odloučeného
pracoviště nájemce v Hořovicích, za symbolické nájemné 1.124,- Kč ročně.
Zajistit podpisy smluvních stran.
7.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nájem bytu 1+1, 4. kategorie paní Petře Soukupové, na Sklenářce. Zajistit
zpracování znaleckého odhadu tržní ceny bytu.
23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely 2347 / 1 o výměře 48 m2 v k. ú. Hořovice žadateli (viz
příloha originálu zápisu) za účelem majetkoprávního vypořádání a to za navrhovanou kupní cenu
200,- Kč / m2. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva. Rada současně
nesouhlasí s prodejem pozemkové parcely 799 / 14 o výměře 13 m2 v k. ú. Hořovice. Informovat
žadatele o rozhodnutí rady.
23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene
o převodu vlastnictví k rozestavěnému rodinnému domu se stp. 174 a pozemkové parcele
175 v Hořovicích, podle kterého se prodlužuje panu Miroslavu Rýdlovi lhůta k úhradě kupní ceny za
uvedené nemovitosti do 30. 9. 2008. Zajistit podpisy smluvních stran na předmětném dodatku.
23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o zrušení smlouvy o dílo, podle které zhotovitel Lukáš Lahoda
ukončí práce na zpracování webových stránek města z důvodu neakceptování kvality odevzdané
práce. Vyplacená záloha nebude po zhotoviteli požadována. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou ADVICE.CZ na dobu dvou let na zpracování informační
koncepce a provozní dokumentace softwarového a hardwarového vybavení MěÚ Hořovice v částce
20.400,-Kč bez DPH za jeden rok. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
7.7.2008
Mgr. Čížek
Rada projednala své programové priority a stanovila, že je podepíše dne 2. 7. 2008 a následně
zveřejní v periodiku Měšťan a na webových stránkách.
2.7.2008
Mgr. Čížek
Rada se seznámila se žádostí Svazu tělesně postižených o zřízení autobusové zastávky u stacionáře
Digitus a pověřuje pana starostu jednáním s Probotransem v této věci.
23.6.2008
Mgr. Čížek
Rada se zabývala aktuálním stavem příspěvkové organizace Městské správy bytového a nebytového
fondu. Pověřila pana starostu a pana místostarostu jednáním s ředitelem ing. Pelánem
o uvažovaných organizačních změnách.
23.6.2008
Mgr. Čížek
Zajistit doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového
fondu o správu a údržbu městské zeleně a projednat na zastupitelstvu změnu rozpočtu.
24.6.2008
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s nákupem majetku podle žádosti příspěvkové organizace Domov Na Výsluní

Hořovice v příloze originálu zápisu a k tomu potřebným převodem finančních prostředků ve výši
330.000,- Kč z rezervního do investičního fondu této organizace. Rada souhlasí i s převodem
finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč z rezervního do investičního fondu k posílení zdrojů
určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který
organizace používá pro svou činnost.
Současně rada souhlasí s bezplatným zapůjčením velkého sálu radnice, kde Domov Na Výsluní
Hořovice uspořádá dne 4. 12. 2008 předvánoční setkání hořovických seniorů.
23.6.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku organizaci Městské kulturní centrum o účelové prostředky
v celkové výši 160 tis. Kč. Připravit pro jednání zastupitelstva.
23.6.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženým návrhem 1. rozpočtového opatření města na rok 2008 včetně
komentáře. Doplnít dílčí změny podle dispozic pana starosty a připravit pro jednání zastupitelstva.
17.6.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města za rok 2008 provedl Krajský úřad
Středočeského kraje. Zajistit odeslání žádosti.
23.6.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s uvolněním částky 3000,- Kč pro soutěžící na výstavě Flora - člověk - fantazie
Hořovice 2008.
23.6.2008
pí Šumerová
Ve spolupráci s panem Ing. Paloušem a společností Raven Advisory vypsat výběrové řízení na výběr
banky poskytující úvěr městu. Úkol řešen, podat další informace.
23.6.2008
vedoucí odborů
MěÚ Rada požaduje, aby v elektronickém podání radě byl v předmětu jednoznačně a stručně
uveden obsah e-mailu.
23.6.2008
Ověřovatelé:
Mgr. Zdeňka Ulčová, JUDr. Dana Heřboltová
Starosta: Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 6. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů, kontrola úkolů
2. Podání členů rady
3. Podání radě, organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: pan MVDr. Urban a pan místostarosta Ing. 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. 14
Rady města Hořovice ze dne 25. 6. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada souhlasí s navýšením příspěvku TJ Sokol Hořovice o 200 tisíc Kč na spoluúčast k dotaci Obce
sokolské na dokončení opravy sokolovny v Hořovicích. Informovat žadatele.
7.7.2008
Ing. Kazda
Rada schválila aktualizované znění organizačního řádu městského úřadu s účinností od
1. 7. 2008. Současně tím podle § 102 odst. 2 písm. j, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, stanovila
celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 74. Zároveň vzala na vědomí, že v souladu

se svým usnesením z 11. 6. 2008, kterým byla svěřena péče o městskou zeleň Městské správě
bytového a nebytového fondu, byly upraveny pracovní náplně v odboru technickém a dopravním
městského úřadu, který uspořil jednoho zaměstnance.
7.7.2008
Ing. Šnajdr
Dokončit vybudování nového přechodu pro chodce na silnici II/117 v Tyršově ulici. Úkol řešen, závisí
na vyjádření rady kraje k záboru pozemku.
29.9.2008
Ing. Šnajdr
Oslovit ještě další firmy z oboru vzduchotechniky (např. Sorex Hostomice) za účelem výběru
klimatizační jednotky do kanceláře pana starosty.
7.7.2008
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla, na základě žádosti občanů, o umístění jednoduchých, bytelných dřevěných laviček
v Remízku.
18.8.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s opravou střechy Společenského domu podle došlé nabídky s tím, že při
rekonstrukci bude vykonávat stavební dozor pan Lizec. Současně rada souhlasí s opravením
hydrantů a odložením opravy elektroinstalace do příštího roku.
Průběžně
Ing. Šnajdr
Zajistit projekt u ing. Vondřicha pro stavební povolení na výstavbu kruhového objezdu u čerpací
stanice Merkur včetně rekonstrukce silnice až po stávající kruhový objezd u prodejny Lidl. Podat
informaci o termínu dodání.
7.7.2008
Ing. Šnajdr
Zpracovat projekt rekonstrukce veřejných záchodků na Palackého náměstí.
12.7.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti For Tel, s. r. o., zastupující Telefónicu O2 Czech Republic, a. s., schvaluje
znění smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a uložit, provozovat,
údržovat a opravovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemkových parcelách
66 / 22, 66 / 23, 66 / 24 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem za
jednorázovou úhradu 9.600,- Kč, tj. 80,- Kč / bm. Po převedení předmětných pozemků na město
Hořovice na Katastrálním pracovišti Beroun zajistit podpisy smluvních stran.

18.8.2008
JUDr. Maříková
Rada pověřuje JUDr. Maříkovou, aby ve spolupráci s radním MVDr. Urbanem připravila návrh
vyhlášky na regulaci počtu výherních automatů na území města Hořovice. Úkol trvá, termín
prodloužen.
7.7.2008
JUDr. Maříková
Rada schvaluje smlouvu o roznášce informačních materiálů mezi Českou poštou, s. p., a městem
Hořovice, upravující distribuci měsíčníku Hořovický měšťan do 31. 12. 2008 za cenu dle platného
poštovního ceníku. Zajistit podpisy smluvních stran.
7.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které firma GEOREAL, s. r. o., Plzeň pořídí do
15. 9. 2008 v souladu se stavebním zákonem pro Úřad územního plánování MěÚ Hořovice územně
analytické podklady za cenu 416.500,- Kč vč. DPH a to pro území všech 37 obcí správního obvodu.
Náklady jsou částečně kryty zvýšeným příspěvkem na výkon státní správy a položka bude zahrnuta
do druhého rozpočtového opatření. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy
smluvních stran.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Centrem integrovaných služeb, s. r. o.
od 1. července 2008 na dobu neurčitou o poskytování úklidových prací a dalších
služeb v budově MěÚ Hořovice, Palackého nám. 640 za cenu 16.590,- Kč včetně DPH. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 250
ve Smetanově ulici, podle které rodina Kebrdlových, pronajímá městu Hořovice část
nebytových prostor o výměře 360 m2 za roční nájemné ve výši 102.800,- Kč
s účinností od 1. 6. 2008 do 30. 6. 2022, za účelem umístění depozitáře hořovických muzejních
sbírek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
18.8.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o zrušení smlouvy o dílo, podle které zhotovitel
Lukáš Lahoda ukončí práce na zpracování webových stránek města z důvodu
neakceptování kvality odevzdané práce. Vyplacená záloha nebude po zhotoviteli
požadována. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.

7.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které pan Josef Hrdina (firma EVORD) provede
a zajistí přípravu a průběh veřejné zakázky:
"Odstranění havarijního stavu - 1. etapa rekonstrukce bazénu v Hořovicích"
v ceně 45.000,- Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme pí Ďurišové část
pozemkové parcely 1111 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 20 m2 za účelem
zřízení zahrádky. Nájem se sjednává ode dne 1. 8. 2008 na dobu neurčitou
za nájemné 5,- Kč / m2 ročně. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních
stran.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci se Základní kynologickou organizací Hořovice, podle
které se tato organizace zavazuje zajišťovat odchyt zatoulaných psů za smluvenou úplatu 500,- Kč
za odchyceného psa a další s tím spojené náklady, mimo pracovní dobu městského úřadu ve všední
dny od 16:00 do 21:00 hod., v sobotu a v neděli od 8.00 do 21:00 hod. Kontaktní osobou bude paní
Hana Brejníková, která je k zastižení na tel. č. 776 683 801. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy se Základní kynologickou organizací Hořovice,
podle které město přenechává nájemci pozemkovou parcelu 927 / 19 v k. ú. Velká Víska o výměře
6.840 m2 do nájmu za účelem využívání pro výcvik psů ve sportovní kynologii. Nájem se sjednává
ode dne 1. 7. 2008 na dobu určitou 50 let, tj. do 1. 7. 2058 za symbolické nájemné 1.000,- Kč ročně
s tím, že bude změněn článek 6 dle dispozic pí radní JUDr. Heřboltové. Zajistit podpisy smluvních
stran.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které fima Prodin, a. s., provede do 31. 7. 2008 studii
odstranění havarijního stavu střešní konstrukce městského bazénu za cenu 119 tisíc Kč včetně DPH.
Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které firma Galileo zprovozní na adrese
http://horovice.centralni-adresa.net deset dnů od podpisu smlouvy registr oznámení

dle zákona č. 159 / 2006 Sb., o střetu zájmů v ceně 9.990,- Kč bez DPH.
Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv:
a) o nájmu budovy čp. 455 v ul. Svatopluka Čecha s přilehlými pozemkovými parcelami, uzavřená
do 31.12. 2013 se Středočeským krajem Praha za účelem provozování Základní školy Hořovice,
Svatopluka Čecha 455, za nájemné 136.446,- Kč ročně,
b) o nájmu budovy čp. 617 v Jiráskové ul. - Gymnázium Václava Hraběte,
uzavřená do 31. 12. 2013 se Středočeským krajem Praha za účelem provozování gymnázia, za
nájemné 292.788,- Kč ročně.
21.7.2008
Mgr. Čížek
Prověřit vlastníky pozemku u kruhového objezdu a okolí ulice Fügnerovy. Zajistit vysekání
náletových dřevin na městských pozemcích a vstoupit v jednání se státním podnikem Povodí Vltavy,
příp. s dalšími vlastníky, za stejným účelem.
7.7.2008
Mgr. Čížek
Rada pozve na příští zasedání pí Korlovou, městskou zahradnici, s cílem projednat údržbu veřejné
zeleně v Hořovicích. Do té doby bude údržba zeleně řešena jednorázovými objednávkami. Rada
rozhodla, že do doby odstranění nedostatků provedených prací při sekání trávy, nebudou
proplaceny faktury.
21.7.2008
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s rekonstrukcí plynových rozvodů v bytových jednotkách 707/3 a 707/4, hrazených
z fondu oprav. Informovat žadatele.
7.7.2008
Mgr. Forejt
Rada na základě žádosti ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Hořovice souhlasí
s pronájmem jedné místnosti v Domově Na Výsluní v Hořovicích pro poskytování poradenské
činnosti žadatele. Nájemní smlouvy uzavírat v rámci své kompetence, dané článkem č. 4 zřizovací
listiny.
21.7.2008
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem sálu radnice pro Svaz tělesně postižených na
28. 11. 2008.
28.11.2008

pí Šrámková
Rada se seznámila s dopisem Svazu tělesně postižených a vítá iniciativu zřídit na území města
Hořovic půjčovnu kompenzačních pomůcek. Rada pověřuje paní místostarostku dalším jednáním
v této věci.
7.7.2008
pí Šrámková
Rada se zabývala stížností na rušení nočního klidu v okolí restaurace Srub
a pověřuje pí místostarostku Šrámkovou stížnost projednat s provozovatelem.
7.7.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem na činnost organizace Junák v roce 2008 ve výši 20 tis. Kč. Vyplatit
příspěvek a zahrnout do 2. rozpočtového opatření.
7.7.2008
pí Šumerová
Ve spolupráci s panem Ing. Paloušem a společností Raven Advisory vypsat výběrové řízení na výběr
banky poskytující úvěr městu. Úkol řešen, podat další informace.
7.7.2008
radní
Do konce roku s konečnou platností rozhodnout o využití Společenského domu, aby mohly být
provedeny rekonstrukční práce v r. 2009
8.12.2008
Ověřovatelé:
Ing. Auterský a MVDr. Urban
Starosta: Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9. 7. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni: p. Miloš Koželuh, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů, kontrola úkolů
2. Přizvána pí Korlová s informací o městské zeleni
3.Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní 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. 15
Rady města Hořovice ze dne 9. 7. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada nerevokovala své předchozí usnesení o příspěvku Podbrdským novinám. Informovat
žadatele.
21.7.2008
Ing. Auterský
Rada pověřuje pana místostarostu jednáním s řediteli obou základních škol, provozovatelem

městských lázní a plavecké školy o využití školního bazénu po dobu rekonstrukce městského
bazénu. Požádat firmu Koeko o podrobnou ekonomickou rozvahu provozu městských lázní po dobu
rekonstrukce s tím, že rada souhlasí s úhradou prokázaných nákladů na energie.
21.7.2008
Ing. Auterský
Rada souhlasí s uveřejňováním inzerátů třetích sujektů v periodiku Měšťan. Informovat redakční
radu a navrhnout ceník inzerce.
21.7.2008
Ing. Blecha
Město Hořovice souhlasí s dočasným využitím části pozemku pro zařízení staveniště dle výkresu
Thermo-Holding při realizaci zateplení fasád bytových domů č. p. 1231 a 1232 v ul. Višňová za
podmínky, že po ukončení stavby bude pozemek bez zbytečného prodlení uveden do původního
stavu a bude provedena oprava případných poškození trávníků či porostů.
21.7.2008
Ing. Blecha
Město Hořovice souhlasí se zateplením fasád domů č. p. 1231 a 1232 v ul. Višňová a s přesahem
zateplené fasády do pozemku č. 941 / 1 v k. ú. Velká Víska, který je ve vlastnictví města.
21.7.2008
Ing. Kazda
Rada rozhodla, že nepodá návrh na změnu svého zástupce ve společnosti VaK Beroun a zároveň
pověřuje pana tajemníka pozváním předsedy představenstva VaK na jednání rady.
18.8.2008
Ing. Pelán
Prověřit povinnost údržby Panské zahrady (Lidl) a zaurgovat její údržbu. Zároveň oba vchody do
této zahrady osadit informační cedulkou "zákaz volného pobíhání psů".
21.7.2008
Ing. Pelán
Rada vzala na vědomí výpověď paní Jiřiny Pyškové ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě
čp. 734 ke dni 30. 9. 2008. Ve spolupráci s právním odborem zveřejnit záměr pronájmu těchto
nebytových prostor s účinností od 1. 10. 2008 na úřední desce, na internetu a v časopisu Hořovický
měšťan a podat informaci o převzetí majetku od nájemce.
21.7.2008
Ing. Šnajdr
Rada nemá k předloženému návrhu jízdních řádů Českých drah na období 2008 / 2009 žádné
připomínky. Informovat Krajský úřad Středočeského kraje. Radní žádají firmu Probotrans
o koordinaci odjezdových a příjezdových časů s jízdním řádem ČD. Informovat oba dopravce

o usnesení rady.
21.7.2008
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala stížností na stékání vody na pozemek Ing. M. Paťavové. Informovat stěžovatelku,
že město nemůže vstupovat do dodavatelských vztahů mezi jinými právními subjekty a současně
požádat o provedení terénních úprav Správu a údržbu silnic.
21.7.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem technického řešení oplocení areálu 1. základní školy dle návrhu
technického odboru. Informovat projektanta.
21.7.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem úprav komunikace v Komenského ulici, který rozpracovala ing. Břicháčová
pod názvem NAVRH1, týkající se zúžení vozovky před vstupem do objektu 1. základní školy, stavby
přejezdového prahu s přechodem pro chodce a stavebních úprav na kraji mostu, po kterém se
vstupuje do objektu školy. Sdělit stanovisko rady projektantce.
21.7.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo na akci "Odstranění havarijního stavu - 1. etapa rekonstrukce
bazénu v Hořovicích". Po odborné kontrole odborem vnitřních věcí a právním uplatnit jako součást
zadávací dokumentace pro veřejnou obchodní soutěž na výběr dodavatele stavby.
21.7.2008
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí výpověď pana Vlastimila Bakule z nájemní smlouvy uzavřené dne
21. 12. 2006 mezi městem Hořovice a panem Bakulem na pronájem pozemku p. č. 701 / 3 v k. ú.
Velká Víska ke dni 30. 9. 2008 a pověřila MVDr. Miloše Urbana jednáním s panem Bakulem v této
věci.
29.9.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit instalaci stojanů na kola u budov radnice a úřadu dle dispozic pana radního MVDr. Urbana.
18.8.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě opakované žádosti pana J. Brotánka a pí. V. Štěpničkové souhlasí s navýšením ceny
nájmu za pronájem pozemku na skládce ""Hrádek"", který žadatelé pronajímají za účelem ukládání
tuhého komunálního odpadu městu Hořovice o 1.000,- Kč za každý měsíc od 1. 7. 2008. Projednat
s majiteli nový nájemní vztah včetně nabídky na odprodej pozemku městu Hořovice.
21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat a udržovat distribuční soustavy elektrizační
soustavy energetického zařízení na pozemkových parcelách 831 / 25, 832 a 678 / 1 v k. ú. Velká
Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 673-90/2007 za jednorázovou úplatu 5.500,- Kč
v ulici Rpetská. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.8.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní Petry Soukupové souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na odkoupení bytové jednotky č. 669 / 3 na Sklenářce, jejíž je nájemce, za kupní cenu dle
znaleckého posudku, úhradu nákladů spojených s prodejem a úhradu dlužných částek na
nájemném a službách za bývalé nájemce. Zajistit vyhotovení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
mezi městem Hořovice a paní Petrou Soukupovou.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem nebytových prostor v domě čp. 366 v Pražské ulici (prodejna klenotů)
žadatelce paní Haně Matějkové. Informovat žadatelku.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada pověřuje JUDr. Maříkovou, aby ve spolupráci s radním MVDr. Urbanem připravila návrh
vyhlášky na regulaci počtu výherních automatů na území města Hořovice. Úkol trvá, termín
prodloužen.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada revokovala své rozhodnutí o smlouvě na roznášku informačních materiálů s odkazem na jinou
platnou smlouvu, kde je distribuce občanům již ošetřena.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada revokovala své usnesení ze dne 25. 6. 2008 a ke stávající smlouvě se Středočeským krajem
o nájmu nebytových prostor (Gymnázium Václava Hraběte, Jiráskova 617) schválila dodatek č. 1,
podle kterého je nájemné sjednáno ve výši 292.788,- Kč ročně s inflační doložkou, ostatní
ustanovení smlouvy ze dne 26. 3. 2007 zůstávají v platnosti. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.8.2008
JUDr. Maříková
Rada revokovala své usnesení ze dne 25. 6. 2008 a ke stávající smlouvě se Středočeským krajem
o nájmu nebytových prostor (Základní škola, Svatopluka Čecha 455) schválila dodatek č. 1, podle

kterého je nájemné sjednáno ve výši 136.446,- Kč ročně s inflační doložkou, ostatní ustanovení
smlouvy ze dne 22. 3. 2007 zůstávají v platnosti. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.8.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním následujících smlouvy o nájmu nebytových prostor:
o nájmu budovy čp. 723 v Klostermannově ul. - letní restaurace na koupališti, uzavřená do
30. 6. 2009 s panem Miroslavem KOČÁRKEM - KOEKO výhradně za účelem provozování restaurace
na koupališti, za nájemné 32.000,- Kč ročně, s tím, že v nájemní smlouvě budou ošetřeny náklady
na zazimování objektu a to na vrub nájemce. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s proplacením částky 15.000,- Kč panu Ing. Ondřeji Fáberovi za konzultační činnost
v oblastí cykloturistiky a dotací EU. Za tím účelem připravit návrh smlouvy dle dispozic radního
MVDr. Urbana.
18.8.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o zrušení smlouvy o dílo, podle které zhotovitel Lukáš Lahoda
ukončí práce na zpracování webových stránek města z důvodu neakceptování kvality odevzdané
práce. Vyplacená záloha nebude po zhotoviteli požadována. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol
trvá, termín prodloužen.
21.7.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou Raven EU Advisory na zpracování Projektu za účelem
obdržení dotace na akci Modernizace gymnázia z Regionálního operačního programu Střední
Čechy. Cena se skládá ze zálohy 33.000,- Kč bez DPH splatné ve dvou splátkách a doplatku ceny
projektu ve výši stanoveném procentem z objemu schválené dotace, splatného pouze v případě
schválení dotace. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran.
4.8.2007
JUDr. Maříková
Ve spolupráci s odborem technickým a dopravním připravit návrh smlouvy na zhotovení
projektových dokumentací na výstavbu kruhového objezdu u čerpací stanice Merkur včetně
rekonstrukce silnice až po stávající kruhový objezd u prodejny Lidl s tím, že termín předání rada
požaduje do 30. 9. 2008
21.7.2008
Mgr. Čížek
Prověřit vlastníky pozemku u kruhového objezdu a okolí ulice Fügnerovy. Zajistit vysekání

náletových dřevin na městských pozemcích a vstoupit v jednání se státním podnikem Povodí Vltavy,
příp. s dalšími vlastníky, za stejným účelem. Úkol trvá, termín prodloužen.
21.7.2008
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu jednáním s majitelem pozemkové parcely 109 v k.ú. Hořovice ve věci
případného odprodeje části této parcely.
21.7.2008
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu, aby ve spolupráci s Mgr. Janem Hájkem předložil radě koncepci
městského muzea.
18.8.2008
Mgr. Čížek
Rada vzala na vědomí schválení finančního příspěvku ve výši 1.078.261,- Kč na odkanalizování ulic
Podlužské a Vilové z Fondu životního prostředí Středočeského kraje a souhlasí se zněním příslušné
smlouvy.
21.7.2008
MVDr. Urban
Rada pověřuje MVDr. Urbana jednáním s Ing. Blechou a Ing. Valečkovou o zadávání změn územního
plánu města Hořovice.
18.8.2008
MVDr. Urban
V rámci zpracování dopravní studie rada ustanovila priority jednotlivých druhů dopravy ve městě
a to v pořadí: pěší, cyklisté, MHD, osobní, nákladní…
průběžně
pí Šrámková
Rada pověřuje paní místostarostku, aby projednala s přednostou železniční stanice Hořovice
možnost otevření nádražní čekárny i v nočních hodinách.
18.8.2008
pí Šrámková
Rada se zabývala žádostí pí Bělohlávkové o zřízení úseku veřejné kanalizace v Tyršově ulici
a pověřila paní místostarostku, aby informovala stěžovatelku o zákonných postupech v případě
realizace veřejné kanalizace
v této lokalitě.
21.7.2008

pí Šumerová
Ve spolupráci s panem Ing. Paloušem a společností Raven Advisory vypsat výběrové řízení na výběr
banky poskytující úvěr městu. Úkol řešen, podat další informace.
21.7.2008
Jana Šrámková, JUDr. Dana Heřboltová
Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
23. 7. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. 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: paní Mgr. Zdeňka Ulčová a pan 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. 16
Rady města Hořovice ze dne 23. 7. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
pí Šumerová
Rada souhlasí s uzavřením druhého dodatku smlouvy ke smlouvě uzavřené dne 10. 7 2006, podle
níž Ateliér Genesis s.r.o. zhotoví zadávací dokumentaci první etapy rekonstrukce krytého
plaveckého bazénu za cenu 269.892,- Kč včetně DPH. Zahrnout do druhého rozpočtového opatření
na rok 2008
18.8.2008

Mgr. Čížek
Rada si dovoluje požádat finanční výbor zastupitelstva a firmu Koeko, aby navrhly způsob
financování provozu bazénu po dobu rekonstrukce.
31.8.2008
Ing. Pelán
Prověřit povinnost údržby Panské zahrady (Lidl) a zaurgovat její údržbu. Zároveň oba vchody do
této zahrady osadit informační cedulkou "zákaz volného pobíhání psů". Úkol trvá, termín
prodloužen.
18.8.2008
Ing. Pelán
Racionálně opravit byt v čp. 751, nabízený k výměně, a poté ve spolupráci s právním odborem
zajistit podepsání nové nájemní smlouvy. Úkol trvá, termín prodloužen.
18.8.2008
Ing. Pelán
Rada vzala na vědomí výpověď paní Jiřiny Pyškové ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě
čp. 734 ke dni 30. 9. 2008. Ve spolupráci s právním odborem zveřejnit záměr pronájmu těchto
nebytových prostor s účinností od 1. 10. 2008 na úřední desce, na internetu a v časopisu Hořovický
měšťan a podat informaci o převzetí majetku od nájemce.
18.8.2008
Ing. Šnajdr
Připravit investiční plán rekonstrukce komunikací (silnic a přilehlých chodníků) v Hořovicích
s přihlédnutím na stupeň poškození povrchu a s ohledem na rekonstrukce, přeložky a výstavbu
inženýrských sítí, které odbor zná nebo v budoucnu přepokládá. Úkol trvá, zahrnout i úpravu
komunikací v okolí bazénu.
18.8.2008
Ing. Šnajdr
Na úkolu zajistit zpracování projektu rekonstrukce veřejných záchodků na Palackého náměstí je
pracováno, termín prodloužen.
1.9.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní Petry Soukupové souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na odkoupení bytové jednotky č. 669 / 3 na Sklenářce, jejíž je nájemce, za kupní cenu dle
znaleckého posudku, úhradu nákladů spojených s prodejem a úhradu dlužných částek na
nájemném a službách za bývalé nájemce. Zajistit vyhotovení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
mezi městem Hořovice a paní Petrou Soukupovou. Rada zároveň rozhodla o prominutí úroků

z dluhu s tím, že toto její rozhodnutí musí být potvrzeno rozhodnutím zastupitelstva. Zároveň rada
navrhla úpravu stávající smlouvy dle dispozic paní JUDr. Heřboltové
18.8.2008
JUDr. Maříková
Rada pověřuje JUDr. Maříkovou, aby ve spolupráci s radním MVDr. Urbanem připravila návrh
vyhlášky na regulaci počtu výherních automatů na území města Hořovice. Úkol trvá, termín
prodloužen.
29.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o zrušení smlouvy o dílo, podle které zhotovitel Lukáš Lahoda
ukončí práce na zpracování webových stránek města. Vyplacená záloha nebude po zhotoviteli
požadována. Zajistit podpisy smluvních stran. Radní hlasovali pro návrh poměrem 3:3. Úkol trvá,
termín prodloužen.
18.8.2008
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu jednáním s majitelem pozemkové parcely 109 v k.ú. Hořovice ve věci
případného odprodeje části této parcely. Úkol trvá, termín prodloužen.
18.8.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby,
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
18.8.2008
Ing. Auterský
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s Národním institutem dětí
a mládeže při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jehož znění umožňuje městu Hořovice
zažádat o stavební povolení na výstavbu nového pavilonu v areálu mateřské školy ve Větrné ulici.
Ve spolupráci s právním odborem zajistit podpisy smluvních stran.
18.8.2008
Ing. Kazda
Rada schválila vnitřní předpis městského úřadu o účetních dokladech, podpisovém oprávnění,
majetku, inventarizaci, sociálním fondu a cestovních náhradách. Zajistit jeho uplatnění v praxi.
Průběžně
Ing. Pelán
Rada nemá námitek proti projektu k instalaci nové přípojky záložního zdroje pro operátora Vodafon
na objektu Špejchar. Podat informaci o termínu realizace a o případných vlivech na dosavadní
smluvní vztah.

18.8.2008
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem pozemkové parcely 2331 / 99 o výměře 2541 m2 v k. ú. Hořovice
manželům Sekyrkovým a to do doby, než bude zpracována zástavbová studie této lokality.
Informovat žadatele.
18.8.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat plynovodní přípojky na pozemkových parcelách 103 / 2 a 112 / 2 v k. ú. Hořovice (ke
Společenskému domu) v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 500,Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.8.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby rozpočet Městské správy bytového a nebytového fondu byl posílen
o částku 850 tis.Kč. O stejnou finanční částku bude snížen rozpočet města u údržby veřejné zeleně.
Zahrnout do 2. rozpočtového opatření.
15.9.2008
Ing. Auterský
Rada pověřuje pana místostarostu Ing. Auterského přípravou návrhu smlouvy na údržbu zeleně
v období 1. 8. - 31. 12. 2008 s panem Machálkem.
18.8.2008
pí Šumerová
Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření města za první pololetí a v této souvislosti rozhodla
o posunutí obměny vozového parku úřadu do příštího roku a ušetřené prostředky použít jako
příspěvek na úhradu nárůstu cen poštovného a tepla. Zahrnout do návrhu 2. rozpočtového
opatření.
15.9.2008
JUDr. Maříková
Rada projednala žádost TJ Spartak Hořovice na uzavření darovací smlouvy a žádá o doplnění
informace, jak byla stanovena cena daru a k jakému datu se tato cena vztahuje.
18.8.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s místem pro konání svatebních obřadů v budově radnice čp. 2, ve druhém patře,
kancelář č. 210.
18.8.2008

Mgr. Čížek
Rada na základě dopisu pánu Ing. Štochla, RNDr. Chalupy a Ing. Mareše navrhuje přizvat na příští
zasedání rady Ing. Pelána, ředitele MSBNF Hořovice k podání vysvětlení dosavadní spolupráce
s původními majiteli. Přizvat též zástupce navrhovatelů.
18.8.2008
Ing. Auterský
Rada se zabývala stížností obyvatel domu čp. 699 na hlučný provoz restauračního zařízení
a pověřuje pana místostarostu Ing. Auterského jednáním v této věci.
18.8.2008
Mgr. Čížek
Rada se zabývala nabídkou firmy AVE.CZ na provozování skládky pro město Hořovice. Zároveň rada
navrhuje pozvat zástupce AVE na jednání rady 3. 9. 2008.
3.9.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku II. ZŠ o 90.000,- Kč na opravu budovy. Zahrnout do druhého
rozpočtového opatření.
18.8.2008
Mgr. Čížek
Projednat s AVE.CZ zvýšení četnosti svozů biologického odpadu.
18.8.2008
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s udělením výjimky z § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích
na využívání území a udělení souhlasu s provedením stavby společenství vlastníků jednotek
Hořovice 762.
18.8.2008
Mgr. Čížek
Rada se seznámila s informací pí Vaculíkové o vydání druhého dílu knihy Proměny a příběhy
Hořovic a souhlasí s nákupem těchto publikací pro potřeby města Hořovice do výše 20 000 Kč.
18.8.2008
pí Šumerová
Rada děkuje LS Na holou za úspěšnou reprezentaci města na celostátní přehlídce Chrudim
2008 a souhlasí s navýšením příspěvku na činnost o 5000 Kč. Začlenit do druhého rozpočtového
opatření.
18.8.2008

Ing. Blecha
Rada projednala žádost o změnu územního plánu u pozemku KN 2282/189 a KN 2282/190,
k.ú.Hořovice o výměře 1335 m2 a 465 m2 z plochy technické infrastruktury na plochu pro zástavbu
bytových domů.
18.8.2008
Mgr. Zdeňka Ulčová, Miloš Koželuh
Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
1. 8. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
p. MVDr. Miloš Urban, radní
pí JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
pí Jana Šrámková, místostarostka
pí Mgr. Zdeňka Ulčová
p. 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: pan Ing. Jiří Auterský, pan 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. 17
Rady města Hořovice ze dne 1. 8. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
JUDr. Dana Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které zpracuje ing. Vondřich projektovou
dokumentaci na okružní křižovatku u autoservisu a na rekonstrukci komunikace v Masarykově ulici
v úseku mezi Fügnerovou a Plzeňskou ulicí za celkovou cenu 435.000,- Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
18.8.2008

JUDr. Dana Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním následujících smluv o nájmu nebytových prostor:1.
smlouva o nájmu části nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu domu čp. 640 na Palackého
náměstí, uzavřená do doby 1 měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě čp. 640 se
společností IKEP s.r.o. za účelem využívání pro sjednávání neživotního pojištění, za nájemné
12.336,- Kč ročně,
2. smlouva o nájmu nebytových prostor v budově čp. 617 v Jiráskově ulici, uzavřená do
31. 12. 2010 se společností INet Home Cz s.r.o., za účelem umístění anténního systému
nadzemního telekomunikačního vedení, za nájemné 2.467,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních
stran.
18.8.2008

Ing. Jiří Auterský, MVDr. Miloš Urban
Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
20. 8. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. p. Miloš Koželuh, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. 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: paní Jana Šrámková, 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. 18
Rady města Hořovice ze dne 20. 8. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada ukládá vedoucímu OVŽP žádosti o změny územního plánu evidovat a sdělit žadatelům, že tyto
návrhy budou zařazeny do projednání změny ÚP č. 5 po projednání a schválení změny č. 4 ÚP
města Hořovic. Zatím byly evidovány 3 žádosti na změnu ÚP, týkající se KN 2165/11 a 2165/9
v lokalitě Na Koruně, dále lokality KN 769 v lokalitě Dražovka a KN 2282/189 a KN 2282/180
v lokalitě U Školky.

1.9.2008
Ing. Kazda
Rada souhlasí s tím, aby se setkání radních s předsedou představenstva VaK Beroun, a. s.,
uskutečnilo při příležitosti schůze představenstva v Hořovicích. V předstihu informovat
o organizačním zajištění.
15.9.2008
Ing. Pelán
Rada žádá o průklest křovin před nemocnicí a u kruhového objezdu Lidl.
1.9.2008
Ing. Pelán
Rada žádá o posouzení havarijního stavu rozvodu teplé vody ve sportovní hale. Předložit radě návrh
řešení.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu o dotacích. Úkol čtvrtletně informovat je plněn a trvá.
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit instalaci stojanů na kola u budov radnice a úřadu dle dispozic pana radního MVDr. Urbana.
Úkol trvá, termín prodloužen.
15.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá o odhad nákladů opravy a případného rozšíření dětského hřiště na sklenářce.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá zpracovat seznam třetích osob ve vztahu k projektové dokumentaci na rekonstrukci
Masarykovy ulice v úseku Masarykova, Plzeňská.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí zprávu dopravní komise a ukládá Ing. Šnajdrovi k vypracování
stanoviska pro radu.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem části obyvatel sídliště Sklenářka na zachování druhého vjezdu do tohoto

sídliště. Zajistit provedení této změny oproti schválené projektové dokumentaci.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o výpůjčce 2008 - 47, podle které zapůjčilo
Ministerstvo vnitra ČR výpočetní techniku, vč. příslušenství Městskému úřadu Hořovice pro potřeby
informačního systému správních evidencí a registru silničních vozidel.
Zajistit podpisy smluvních stran.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním návrhu smlouvy o dílo, podle které provede společnost Telefónica
02 Czech Republic, a.s. prostřednictvím svých dodavatelů přeložení telekomunikačních kabelů na
nám. Boženy Němcové do kabelové rýhy za cenu celkem 288.385,- Kč. Zajistit podpisy smluvních
stran.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalováním dopravních značek V 12c - zákaz zastavení na komunikaci na Husově
náměstí a to takovým způsobem, aby byl zajištěn bezproblémový příjezd a odjezd automobilů
občanů Hořovic zde bydlících od a ke svým nemovitostem. Zajistit provedení v nejbližším možném
termínu.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návratem k původnímu záměru OTD změnit parkování v Žižkově ulici u Komerční
banky na podélné, s tím, že zde zůstanou 2 nebo 3 parkovací místa.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s navrženou změnou jízdního řádu MHD, podle které bude večerní spoj č. 35 odjíždět
ze stan. Hořovice, Cintlovka o 5 minut dříve (ve 22.25 hod). Důvodem je lepší návaznost na spoj č.
210045 Hořovice - Zadní Třebáň, při přestupu na Nám. B. Němcové. Informovat provozovatele.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s rekonstrukcí plynárenského zařízení v Hořovicích dle rozpisu. Informovat firmu
Středočeská plynárenská, Net s.r.o.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 20211/2007,
podle které poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí v průběhu let 2006 a 2007 odboru

sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice výpočetní techniku a její příslušenství v celkové
hodnotě 523.180,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které do 31. 12. 2008 dokončí firma STRABAG a.s.
komunikační systém na sídlišti Sklenářka za celkovou cenu 2.760.436,60 Kč vč. DPH. Návrh smlouvy
s firmou STRABAG a.s. je výsledkem nabídkového řízení, kdy město Hořovice vybralo dodavatele
stavby ze tří uchazečů. Zajistit podpisy smluvních stran.
1.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pronájmem prostranství na Palackého náměstí firmě HARMONIE GROUP, a.s.
z Berouna dne 21. 9. 2008 za účelem propagační moderované akce, za standardních podmínek.
Oznámit rozhodnutí rady žadateli.
1.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s p. Machálkem na údržbu zeleně do konce roku 2008.
Zajistit podpisy smluvních stran dle dispozic JUDr. Heřboltové.
1.9.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat a udržovat distribuční soustavy elektrizační
soustavy energetického zařízení na pozemkových parcelách 831 / 25, 832 a 678 / 1 v k. ú. Velká
Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 673-90/2007 za jednorázovou úplatu 5.500,- Kč
v ulici Rpetská.Úkol trvá, termín prodloužen.
1.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním následujících smluv o nájmu nebytových prostor:
1. smlouva o nájmu části nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu domu čp. 640 na
Palackého náměstí, uzavřená do doby 1 měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě čp.
640 se společností IKEP s.r.o. za účelem využívání pro sjednávání neživotního pojištění, za nájemné
12.336,- Kč ročně,
2. smlouva o nájmu nebytových prostor v budově čp. 617 v Jiráskově ulici, uzavřená
do 31. 12. 2010 se společností INet Home Cz s.r.o., za účelem umístění anténního
systému nadzemního telekomunikačního vedení, za nájemné 2.467,- Kč ročně.
Úkol trvá, termín prodloužen.
1.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje Ing. Vondřich projektovou
dokumentaci na okružní křižovatku u autoservisu a na rekonstrukci komunikace v Masarykově ulici
v úseku mezi Fügnerovou a Plzeňskou ulicí za celkovou cenu 435.000,- Kč.
Úkol trvá, termín prodloužen.
1.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 250 ve Smetanově
ulici, podle které rodina Kebrdlových, pronajímá městu Hořovice část nebytových prostor o výměře
360 m2 za roční nájemné ve výši 102.800,- Kč s účinností od 1. 6. 2008 do 30. 6. 2022, za účelem
umístění depozitáře hořovických muzejních sbírek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
15.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou Raven EU Advisory na zpracování Projektu za účelem
obdržení dotace na akci Modernizace gymnázia z Regionálního operačního programu Střední
Čechy.
Cena se skládá ze zálohy 33.000,- Kč bez DPH splatné ve dvou splátkách a doplatku ceny projektu
ve výši stanoveném procentem z objemu schválené dotace, splatného pouze v případě schválení
dotace. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín
prodloužen.
1.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy uzavřené s panem Ing. Ondřejem Fáberou, dle které město
vyplatí panu Ing. Fáberovi částku 15.000,- Kč za konzultační a poradenskou činnost v oblasti
cykloturistiky a dotací EU. Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran.
15.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upravenou nájemní smlouvou na pronájem pozemků na skládce "Hrádek", podle
které pronajímatelé pan J. Brotánek a paní V. Štěpničková pronajímají městu pozemky za účelem
ukládání TKO za nájemné ve výši 62.825,- Kč ročně s tím, že výše nájemného může být každoročně
zvýšena s ohledem na inflační růst oficiálně vyhlášený ČSÚ k 31. 12. předchozího roku, avšak pouze
za podmínky, že nájemní smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2020.
Zajistit podpisy smluvních stran.
15.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení bytové jednotky č.
751/3 v ul. 1. máje v Hořovicích za kupní cenu dle znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených

s prodejem. Zajistit vyhotovení smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Hořovice a paní
Zuzanou Rokovou.
1.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp.
734 v Hořovicích, kterou paní Jiřina Pyšková podala ke dni 30. 9. 2008. Rada revokuje své usnesení
ze dne 9. 7. 2008 s tím, že město nebude zveřejňovat záměr pronájmu těchto nebytových prostor.
Současně rada souhlasí se snížením nájemného za pronájem uvedených nebytových prostor na
5.000,- Kč měsíčně. Informovat žadatelku.
1.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město Hořovice - Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice pronajímá na dobu neurčitou FK Hořovicko nemovitosti v areálu
městského sportoviště a to poz. parcelu 122/4 (fotbalové hřiště), stp. 121/1 (okolí obou hřišť) za
účelem využívání pro sportovní činnost nájemce, za symbolické nájemné 1,- Kč ročně s tím, že FK
Hořovicko bude zajišťovat provoz, údržbu a úpravu sportovišť a údržbu ostatních pronajatých
nemovitostí. Další dispozice dle JUDr. Heřboltové. Zajistit podpisy smluvních stran.
1.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním následujících smluv: 1. smlouva o nájmu části nebytových
prostor v přízemí a v 1. patře budovy 1. ZŠ v Komenského ulici 1245, uzavřená do 30. 6. 2010 se
Školní jídelnou Hořovice, s.r.o. za účelem provozování činnosti nájemce spojených se zajišťováním
stravování školní mládeže základních škol, za nájemné 174.760,- Kč ročně (aktualizovat dle dispozic
p. Koželuha), 2. smlouva o nájmu Veřejného pohřebiště v Hořovicích, uzavřená do
31. 12. 2013 s panem Vladimírem Matějkou za účelem správy a údržby městského hřbitova, za
nájemné 18.893,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
15.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem části pozemkových parcel 1928/1, 1928/2 A 1927/1 o výměře cca 150 m2
v k.ú. Hořovice včetně lesního porostu žadatelům (viz příloha originálu zápisu) s tím, že v kupní
smlouvě bude zakotveno věcné břemeno průchodu a průjezdu automobilů přes pozemkové parcely
1927/1 a 1928/2 a to za navrhovanou kupní cenu 500,- Kč/m2, úhradu nákladů spojených
s prodejem a úhradu ceny porostu. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
1.9.2008
Mgr. Čížek
Rada děkuje Ing. Šnajdrovi za předložený plán rekonstrukce komunikací (silnic a přilehlých
chodníků) v Hořovicích. Materiál bude použit při sestavování rozpočtu na rok 2009.

15.9.2008
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s návrhem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení
pozemků (Lázeňský rybník) za cenu 90 tisíc Kč (po schválení zastupitelstvem). Informovat
navrhovatele.
1.9.2008
Mgr. Čížek
Rada vzala na vědomí informaci VaK Beroun o řešení tlakových poměrů Pod Dražovkou. Jednání
s touto firmou proběhne v září t. r.
5.9.2008
Mgr. Čížek
Rada se zabývala stížností pí J. Šauflové na firmu AVE.CZ. Stížnost byla předána vedení této firmy
k vyřešení.
1.9.2008
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s návrhem, že se příští veřejné zasedání Zastupitelstva Města Hořovice bude konat
v úterý 23. září 2008 v 18.00 hodin v Klubu Labe. Pozvat členy zastupitelstva a občany Hořovic.
15.9.2008
Mgr. Krištufová
Rada souhlasí s výměnou okna v I. ZŠ - školní jídelna. Hlasováno 5 pro a 1 se zdržel hlasování (pan
radní Koželuh vysvětlil svůj vztah k věci a zdržel se hlasování).
13.10.2008
MVDr. Urban
Rada pověřuje MVDr. Urbana jednáním Ing. Blechou a Ing. Valečkovou o zadávání změn územního
plánu města Hořovice. Úkol trvá, termín prodloužen.
1.9.2008
p. Šalena
Rada souhlasí se žádostí o bezplatné využívání městských výlepových ploch pro FK Hořovicko
v počtu 10 kusů. Informovat žadatele.
1.9.2008
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb do
zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 17. a 18. října 2008.
1.9.2008

pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí.
1.9.2008
pí Šumerová
Rada revokovala své rozhodnutí ze dne 9. 7. 2008 a schvaluje příspěvek Podbrdským novinám
ve výši 50 tisíc Kč.
1.9.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 17266,- Kč za laky a barvy, které byly použity na
podlahu ve sportovní hale.
1.9.2008
Jana Šrámková, JUDr. Dana Heřboltová
Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
3. 9. 2008
Přítomni:
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Omluveni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Miloš Koželuh, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizvána ředitelka MMŠ pí Mračková
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5.Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Jana Šrámková a Mgr. Zdeňka Ulčová
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 19
Rady města Hořovice ze dne 3. 9. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada pověřuje Ing. Auterského jednáním o možnosti vybudování toalet v nákupní zóně.
1.10.2008

Ing. Kazda
Rada se usnesla, že na setkání radních s předsedou představenstva VaK Beroun, a. s., dne
23. 9. bude jednáno zejména o tlakových poměrech při distribuci dodávek vody hořovickým
občanům a o vybudování kanalizace přes bývalou skládku ČKD „Stareč“ ve spojitosti
s nedostatečným odkanalizováním ulice Závodní v úseku pod schody na Sklenářku (Alba, viadukt)
kde se odpadní vody dostávají na povrch. Informovat VaK.
4.9.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit provedení rekonstrukce sportovní haly dle zpracovaného projektu tak, aby kolaudace
proběhla nejdéle do 31. 8. 2009. Podat informaci o organizaci výběrového řízení na dodavatele
stavby a zajišťování stavebního povolení.
27.10.2008
Ing. Šnajdr
Na úkolu zajistit zpracování projektu rekonstrukce veřejných záchodků na Palackého náměstí je
pracováno, termín prodloužen.
27.10.2008
Ing. Šnajdr
Instalovat dopravní značky zákaz zastavení na komunikaci na Husově náměstí a zajistit změnu
parkování v Žižkově ulici u Komerční banky na podélné.
27.10.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s navýšením ceny akce nazvané "Dostavba komunikačního systému na sídlišti
Sklenářka" o 86.266,40 Kč vč. DPH. Navýšení ceny vzniklo v důsledku schválení požadavku obyvatel
sídliště na zřízení dalšího (respektive úpravu stávajícího) vjezdu do areálu sídliště, což původní
nabídka firmy Strabag, a. s., neobsahovala.
15.9.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit zbourání nepotřebných výstupů šachet z kotelny před plakátovací plochou u 1. základní
školy. Na úkolu pracováno, vzhledem k výskytu ekologicky nebezpečných látek termín prodloužen.
27.10.2008
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s výstavbou co největšího počtu parkovacích míst se štěrkovým povrchem
v ulici 1. máje (umístěných v prostorách mezi bytovými domy) v roce 2009 v částce do 250.000,- Kč.
Zařadit do rozpočtu na rok 2009.
15.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada principiálně nesouhlasí s osazováním vzdušného vedení kabelových sítí na sloupy veřejného
osvětlení, jež jsou v majetku města Hořovice. O tomto stanovisku rady informovat žadatele.
15.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se studií proveditelnosti, týkající se rozšíření chodníku a změn v dopravě na
křižovatce ulic Komenského a Dr. Holého a k dalšímu řešení vybrala variantu ing. Šnajdra.
Pokračovat v přípravě investičního záměru a informovat o dalším postupu prací.
13.10.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 25. 8. 2008 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
29.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zpracování studie a projektové dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí části cyklostezky Kotopeky-Hořovice-Osek, vedoucí na k.ú. Hořovice
a Velká Víska, z grantu Krajského úřadu Středočeského kraje - Podpora projektů budování
cyklostezek, in-line drah a tras pro terénní cyklistiku. Odhadované náklady na zpracování studie
a dokumentace pro územní řízení činí 400.000,-Kč. Spoluúčast žadatele by měla být minimálně 20%
z celkových nákladů.
15.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním dopravního zrcadla v ulici Sklenářka (poblíž trafostanice) dle návrhu
místních obyvatel. Po schválení Policií ČR zajistit instalaci.
13.10.2008
Ing. Šnajdr
Prověřit původce navážky materiálu na pozemcích města č. 1671/2 (v lokalitě Fügnerova) a zajistit
odstranění.
15.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada ukládá ing. Šnajdrovi podat informaci o zajištění výběrového řízení na nástavbu mateřské
školky.
15.9.2008
Ing. Vyhnal
Rada žádá dopravní komisi o stanovisko k zamýšlenému řešení okružní křižovatky

Masarykova, Plzeňská i ve vztahu zásahům na pozemky třetích osob.
Viz příloha – seznam.
15.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním následujících smluv o nájmu nebytových prostor:
1. smlouva o nájmu části nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu domu čp. 640 na
Palackého náměstí, uzavřená do doby jeden měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě
čp. 640 se společností IKEP s.r.o. za účelem využívání pro sjednávání neživotního pojištění, za
nájemné 12.336,- Kč ročně,
2. smlouva o nájmu nebytových prostor v budově čp. 617 v Jiráskově ulici,
uzavřená do 31. 12. 2010 se společností INet Home Cz s.r.o., za účelem
umístění anténního systému nadzemního telekomunikačního vedení,
za nájemné 2.467,- Kč ročně. Úkol trvá, termín prodloužen.
15.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Hořovice
a paní Zuzanou Rokovou na odkoupení bytové jednotky č. 751 / 3 v ul. 1. máje v Hořovicích.
Zajistit podpisy smluvních stran, následně zveřejnit záměr prodeje a připravit
pro jednání zastupitelstva.
29.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje Ing. Vondřich projektovou
dokumentaci na okružní křižovatku u autoservisu a na rekonstrukci komunikace v Masarykově ulici
v úseku mezi Fügnerovou a Plzeňskou ulicí za celkovou cenu 435.000,- Kč. Úkol trvá, termín
prodloužen.
15.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou Raven EU Advisory na zpracování Projektu za účelem
obdržení dotace na akci Modernizace gymnázia z Regionálního operačního programu Střední
Čechy. Cena se skládá ze zálohy 33.000,- Kč bez DPH splatné ve dvou splátkách a doplatku ceny
projektu ve výši stanoveném procentem z objemu schválené dotace, splatného pouze v případě
schválení dotace. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. Úkol
trvá, termín prodloužen.
15.9.2008
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) budoucímu kupujícímu bytové jednotky

v uvedeném domě panu Liborovi Kůtovi za kupní cenu 32.780,- Kč v návaznosti na souběžně
probíhající prodej bytové jednotky v tomto domě. Připravit pro jednání zastupitelstva.
15.9.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s., souhlasí s prodejem
odpovídajících podílů pozemkové parcely 75 / 2 v k. ú. Velká Víska (zastavěná plocha pod bytovým
domem ""C"" v ul. Na Okraji) budoucím kupujícím bytových jednotek v uvedeném domě panu
Michalu Šilhavému za kupní cenu 30.396,- Kč a panu Jaromíru Uhrinovi a paní Marianně Kováříkové
za kupní cenu 45.296,- Kč v návaznosti na souběžně probíhající prodej bytových jednotek v tomto
domě. Připravit pro jednání zastupitelstva.
15.9.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s., souhlasí se zněním smlouvy
o nájmu nebytových prostor, dle které město Hořovice pronajímá žadateli jednu místnosti
v suterénu domu č.p. 640 na Palackého náměstí v Hořovicích pro zřízení kanceláře a to do
31. 12. 2008 za nájemné ve výši 1.542,- Kč měsíčně. Zajistit podpisy smluvních stran.
29.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabytím majetku - darováním následujících pozemků z vlastnictví SÚS Kladno na
Město Hořovice: v k. ú. Hořovice - 7/1, 7/3, 21/1, 30, 32, 33, 45/1, 58/2, 219/4, 219/19, 417/1, 417/3,
876/28, 888/8, 1506/7, 1541/3, 1543/2, 1543/3, 1613/1, 1671/3, 1672/1, 1673/1, 1950/2, 2061/4,
2061/9, 2129/1, 2320/1 + pozemky po zaměření GP 1671/6, 1670/1, 1670/ 2, 1670/3, 1670/4 a v k. ú.
Velká Víska - 47/7, 79/1, 80, 249, 284, 307/1, 316, 867/44. Jedná se vesměs o chodníky nebo části
místních komunikací, které jsou již v péči města. Rada souhlasí s převodem - darováním pozemků
31/18, 31/21, 31/22, 799/14 a 799/7 v k. ú. Hořovice z vlastnictví Města Hořovice na SÚS Kladno.
Jedná se o části hlavních komunikací vedoucích přes město. Přijetí daru a darování výše uvedených
nemovitostí (po projednání na SÚS Kladno a v případě jejich souhlasu) připravit pro jednání
zastupitelstva města.
29.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely 1872 o výměře 772 m2 v k. ú. Hořovice včetně
porostu žadatelce za cenu 300,- Kč / m2 a úhradu s tím spojených nákladů. Zveřejnit záměr prodeje
a připravit pro jednání zastupitelstva. Informovat žadatelku o rozhodnutí rady.
15.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo s HMS, s. r. o., podle které společnost opraví do
31. 12. 2008 střechu společenského domu a část střechy knihovny za cenu 1,071.316,30 Kč vč.
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.

29.9.2008
Mgr. Čížek
Rada se zabývala nabídkou firmy AVE.CZ na provozování skládky pro město Hořovice. Pozvat
zástupce firmy na příští schůzi rady. Úkol trvá, termín prodloužen.
15.9.2008
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s návrhem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení
pozemků (Lázeňský rybník) za cenu 90 tisíc Kč (po schválení zastupitelstvem). Informovat
navrhovatele.
15.9.2008
Mgr. Čížek
Na základě telefonické urgence informovat stěžovatele (dopis zastupitelstvu z 12. 12. 2007, urgující
mail z 13. 6. 2008) o řešení stížností na údajné průsaky kanalizace a problémy s ostatními starými
sítěmi v ulici Valdecká.
15.9.2008
Mgr. Čížek
Rada bere na vědomí informaci o činnosti sportovního oddílu Eagle´s TJ Spartak Hořovice
a podporu činnosti tohoto oddílu projedná s předsedou TJ Spartak na příští schůzi rady.
15.9.2008
MVDr. Urban
Rada pověřuje MVDr. Urbana jednáním s Ing. Blechou a Ing. Valečkovou o zadávání změn územního
plánu města Hořovice. Úkol trvá, termín prodloužen.
15.9.2008
pí Šumerová
Rada podle § 23, odst. 3, zák. č. 561 / 2004 Sb., Školský zákon, povoluje výjimku z počtu dětí
ve speciální třídě Městské mateřské školy a souhlasí s tím, že ve třídě bude 16 dětí. Informovat
žadatelku o usnesení rady.
15.9.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s roční platbou 10.000,- Kč + DPH po dobu 6ti let pro společnost
Kompakt s. r. o., která poskytla darem sociální automobil Renault Kangoo občanskému sdružení
Digitus. Kompenzací bude umístění reklamy města Hořovice na kapotě uvedeného
automobilu. 29.9.2008
Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová
Ing. Jiří Auterský

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17. 9. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Omluveni: JUDr. Dana Heřboltová
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni zástupci firmy AVE.CZ
3. Přizván p. Sedlák z TJ Spartak Hořovice
4. Kontrola úkolů
5. Podání členů rady
6. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: pan MVDr. Miloš Urban a pan 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 17. 9. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada žádá Ing. Pelána o vypracování harmonogramu úklidu sportovního areálu, jeho kontroly
a okamžitou opravu teplé vody ve sportovní hale.
1.10.2008

Ing. Pelán
Zajistit provedení prořezu a zarovnání křovin včetně posekání trávy po obou stranách komunikace
Rpetská v úseku od křižovatky s Lipovou ulicí po můstek přes vodoteč mezi rybníky Cihlářský
a Nohavice a podél cesty vedoucí od nemocnice k bažantnici. V této souvislosti rada požaduje
harmonogram prací na prořezávce křovin u městských komunikací na rok 2009.
13.10.2008
Ing. Šnajdr
Město Hořovice nemá námitek k udělení licencí společnosti PROBO TRANS BEROUN, s. r.o.,na
provozování veřejné osobní linkové dopravy pro linky 210021 (C21) Hořovice-Zdice-Praha
a 210049 a (C49) Hořovice-Lochovice. Informovat krajský úřad o rozhodnutí rady.
29.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala provedením barevného ztvárnění webových stránek města Hořovice a ze čtyř
nabízených variant nevybrala žádnou a rozhodla objednat u pana Ludvíka Řeřichy výtvarné řešení.
29.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem Městské akciové společnosti na rozdělení nákladů mezi město Hořovice,
Městskou akciovou společnost Hořovice, a.s., a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., potřebných
ke kompletnímu zrekonstruování komunikace a chodníků v Dolní ulici v úseku od nám. Boženy
Němcové po křižovatku s ulicí Větrnou (vč. překřížení Lidické). Podíl města na této investici bude
přibližně 1.360.000,- Kč vč. 19% DPH. Zajistit ve spolupráci s právním odborem zpracování návrhu
smlouvy o dílo s termínem dokončení ještě v letošním roce, informovat stěžovatele o řešení
a finanční odbor o potřebě úpravy rozpočtu.
29.9.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá Ing. Šnajdra o opravu okapů a díry ve střeše u domku pro zahradníka v Panské zahradě
a zároveň o jeho důkladné zabezpečení proti vandalům.
27.10.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit dokumentaci zadání stavby a předložit časový harmonogram předpokládaných etap
realizace nástavby mateřské školy včetně výběrového řízení a termínu kolaudace.
13.10.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit instalaci stojanů na kola u budov radnice a úřadu dle dispozic pana radního MVDr. Urbana
po konzultaci s Ing. Fáberou. Úkol trvá, termín prodloužen.
13.10.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit provedení oprav výtluků na Rpetské silnici v úseku od křižovatky s Lipovou ulicí po můstek
přes vodoteč mezi rybníky Cihlářský a Nohavice.
27.10.2008
Ing. Vyhnal
Rada žádá dopravní komisi o stanovisko k zamýšlenému řešení okružní křižovatky Masarykova,
Plzeňská i ve vztahu zásahům na pozemky třetích osob. Úkol trvá, termín prodloužen.
1.10.2008
JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním dodatku č. 1 k servisní smlouvě, uzavřené mezi městem Hořovice
a firmou Inisoft, s. r. o., podle které je městskému úřadu poskytován software sloužící k evidenci
odpadů, evidenci správních řízení o odpadech ap. Schválením dodatku se město zavazuje platit
firmě Inisoft za poskytnutí software roční paušální poplatek 17.860,- Kč bez DPH. Po kontrole
a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran.
13.10.2008
JUDr. Maříková
Rada revokovala svoje usnesení ze dne 3. 9. 2008 o prodeji pozemkové parcely 1872 v k. ú.
Hořovice a doporučila zastupitelstvu neprojednávat jej dne 23. 9. 2008. Znovu zveřejnit záměr
prodeje a připravit pro další zasedání zastupitelstva prodej za nejvyšší nabídnutou cenu obálkovou
metodou s tím, že minimální cena bude 500,-Kč / m2. Informovat dosavadní žadatele o rozhodnutí
rady.
29.9.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upravenou nájemní smlouvou na pronájem pozemků na skládce "Hrádek", podle
které pronajímatelé pan J. Brotánek a paní V. Štěpničková pronajímají městu pozemky za účelem
ukládání TKO za nájemné ve výši 62.825,- Kč ročně s tím, že výše nájemného může být každoročně
zvýšena s ohledem na inflační růst oficiálně vyhlášený ČSÚ k 31. 12. předchozího roku, avšak pouze
za podmínky, že nájemní smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2020. Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá, termín prodloužen.
13.10.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp.
250 ve Smetanově ulici, podle které rodina Kebrdlových, pronajímá městu Hořovice část
nebytových prostor o výměře 360 m2 za účelem umístění depozitáře hořovických muzejních sbírek.
Dohodnout navýšení od 1. 1. 2009 s tím, že rozdíl v nájemném za období od 1. 6. 2008 do 31. 12.
2008 uhradí město Hořovice ze svého rozpočtu.
13.10.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy uzavřené s panem Ing. Ondřejem Fáberou, dle které město
vyplatí panu Ing. Fáberovi částku 15.000,- Kč za konzultační a poradenskou činnost v oblasti
cykloturistiky a dotací EU. Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín
prodloužen
13.10.2008
Mgr. Čížek
Rada projednala stížnost paní Dany Šlapákové na hluk z objektu Pavon a ukládá panu starostovi
projednat s policejním ředitelem zvýšené kontroly Policie ČR. Zároveň požádat pana policejního
ředitele o účast na schůzi rady města.
1.10.2008
Mgr. Čížek
Rada projednala žádost pana Ing. Martina Rösche a nesouhlasí s pronájmem části městského
pozemku parcelní číslo 66 / 23. Informovat žadatele.
1.10.2008
Mgr. Čížek
Rada rozhodla o veřejném projednávání Dopravní studie dne 6. 10. 2008 v 19 hod v klubu Labe,
v jehož rámci bude projednána i petice občanů z ulic Vrchlického a Milinovského.
1.10.2008
Mgr. Krištufová
Rada žádá paní Mgr. Krištufovou, aby na základě energetického auditu I. ZŠ, po konzultaci
s Ing. Šnajdrem a příp. Mgr Pelikánem, předložila radě přehled závad na budově školy, které by šly
řešit z finančních prostředků Evropské unie.
15.10.2008
MVDr. Urban
Rada pověřuje MVDr. Urbana jednáním s Ing. Blechou a Ing. Valečkovou o zadávání změn územního
plánu města Hořovice. Úkol trvá, termín prodloužen.
27.10.2008
MVDr. Urban
Rada souhlasí s prodloužením termínu odevzdání projektu Panské zahrady do 31. 1. 2009.
Informovat zpracovatele.
1.10.2008
p. Šalena
Rada žádá doplnění přehledu budov v majetku města o jejich provozní náklady a návrh redukce
počtu budov.
1.10.2008

pí Hrachová
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, rozhodla o platu ředitele
2. základní školy s účinností od 1. 10. 2008, viz příloha originálu zápisu. Zajistit předání příslušných
dokladů.
29.9.2008
pí Šumerová
Rada v souvislosti s žádostí oddílu florbalu Eagle´s souhlasí s navýšením příspěvku
Spartaku Hořovice o 8 tisíc Kč.
1.10.2008
MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh
Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
1. 10. 2008

Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
pí Jana Navrátilová
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Omluveni:
p. Miloš Koželuh, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: RNDr. Hošek, Mgr. Hájek a p. Šalena
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5.Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 21
Rady města Hořovice ze dne 1. 10. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Kebrlová
Rada schválila pořadník na přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Hořovicích podle
návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví v příloze originálu zápisu. Informovat žadatele.

13.10.2008
Ing. Auterský
Rada pověřuje Ing. Auterského jednáním o možnosti vybudování toalet v nákupní zóně, úkol trvá,
termín prodloužen
10.11.2008
Ing. Křížková
Rada se seznámila se zněním návrhu vyhlášky na regulaci počtu výherních automatů v Hořovicích
a žádá Ing. Křížkovou o stanovisko k tomuto návrhu.
13.10.2008
Ing. Pelán
Rada se seznámila s harmonogramem úklidu sportovní haly a postrádá ze strany ředitele Městské
správy bytového a nebytového fondu pravidelnou a důslednou kontrolu. Dále rada žádá o úpravu
pracovní náplně správce tak, aby z ní bylo jednoznačně zřejmé, které části haly a jak často budou
uklízeny, jak bude hala kontrolována před uzamčením včetně vedení záznamů o těchto úkonech.
13.10.2008
Ing. Pelán
Rada souhlasí s proplacením faktury Ekologickým službám, s. r. o. za údržbu rekultivované skládky
Lom v roce 2008 ve výši 186.830,- Kč a připravit výběrové řízení na rok 2009 na údržbu skládky Lom
v rozsahu daném kolaudačním rozhodnutím.
13.10.2008
Ing. Šnajdr
Dokončit vybudování nového přechodu pro chodce na silnici II/117 v Tyršově ulici. Úkol řešen, závisí
na vyjádření rady kraje k záboru pozemku.
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s žádostí paní Magdaleny Sedláčkové a nesouhlasí s přidělením vyhrazeného
parkovacího místa na sídlišti Višňovka pro žadatelku, resp. pro firemní vozidlo, které užívá. Rada
trvá na svém předchozím rozhodnutí, že vyhrazená parkování na sídlišti budou povolována pouze
vážně tělesně postiženým obyvatelům sídliště. Informovat žadatelku o tomto usnesení.
13.10.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s konečnou verzí webových stránek dle návrhu pana Řeřichy s tím, že schvaluje jejich
úvodní stránku za předpokladu, že budou dodrženy určité standardy na správnou čitelnost textu v daném případě v menu a ukládá stránky zprovoznit v co nejkratší době.
13.10.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem Městské akciové společnosti na rozdělení nákladů mezi město Hořovice,
Městskou akciovou společnost Hořovice, a. s., a Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., potřebných
ke kompletnímu zrekonstruování komunikace a chodníků v Dolní ulici v úseku od Nám. Boženy
Němcové po křižovatku s ulicí Větrnou (vč. překřížení Lidické). Podíl města na této investici bude
přibližně 1.360.000,- Kč vč. 19% DPH. Zajistit ve spolupráci s právním odborem zpracování návrhu
smlouvy o dílo s termínem dokončení ještě v letošním roce, informovat stěžovatele o řešení
a finanční odbor o potřebě úpravy rozpočtu. Úkol řešen, termín posunut.
13.10.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Petra Štefana souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit, provozovat a udržovat podzemní
vodovodní přípojky na pozemkových parcelách 1637 a 1653 v k. ú. Hořovice v rozsahu pozdějšího
zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm s tím, že vodovodní přípojka
bude provedena technologií, která nenaruší nový povrch ulice Potoční a zároveň smlouva ošetří na
dobu pěti let případné závady na povrchu ulice způsobené vybudováním této přípojky. Zajistit
podpisy smluvních stran.
27.10.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Vladimíra Stolze souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit, provozovat a udržovat vodovodní
přivaděč na pozemkových parcelách 2346 / 84 a 2346 / 87 v k. ú. Hořovice v rozsahu pozdějšího
zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm s tím, že vodovodní přípojka
bude provedena technologií, která nenaruší povrch komunikace a zároveň smlouva ošetří na dobu
pěti let případné závady na povrchu ulice způsobené vybudováním této přípojky. Zajistit podpisy
smluvních stran.
27.10.2008
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem části pozemkové parcely 1968 / 3 v k.ú. Hořovice. Informovat
žadatelku (nesouhlasí se zveřejněním osobních údajů) o rozhodnutí rady.
13.10.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené s firmou PRODIN, a. s. na
zpracování projektové dokumentace nazvané ""Rekonstrukce školky v Hořovicích"". Dodatek
upřesňuje termíny dodání jednotlivých etap projektové dokumentace a způsob fakturace.
K podpisům smluvních stran doplnit příslušnou doložku.
13.10.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město Hořovice pronajme panu F. Lukešovi
část pozemkové parcely 1112 / 42 v k. ú. Hořovice o výměře cca 30 m2 za účelem zřízení zahrádky.
Nájem se sjednává ode dne 1. 11. 2008 na dobu neurčitou za nájemné 9,- Kč / m2 ročně. Zveřejnit
záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran.
27.10.2008
JUDr. Maříková
Rada v souvislosti s žádostí podnikatele pana Jeřábka připravit návrh změny tržního řádu po
konzultaci s pí radní JUDr. Heřboltovou a Ing. Křížkovou.
13.10.2008
Mgr. Čížek
Projednat s firmou Hoffman, s. r. o. (bývalá Alba) údržbu schodiště přiléhajícího k areálu
společnosti.
13.10.2008
Mgr. Čížek
Rada pověřuje Mgr. Čížka, JUDr. Maříkovou a RNDr. Hoška jednáním o podmínkách nové nájemní
smlouvy na skládku Hrádek s firmou AVE, s .r .o.
13.10.2008
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana Mgr. Čížka a pana MVDr. Urbana jednáním ve věci případného odkupu parcely
č. p. 701 / 3 v k. ú. Velká Víska, zároveň žádá pí JUDr. Maříkovou o přípravu návrhů alternativních
řešení tohoto problému.
13.10.2008
Mgr. Čížek
Rada se opětovně zabývala stížností pí Fraitágové a v této věci nerevokovala žádné své předchozí
usnesení. Informovat stěžovatelku.
13.10.2008
Mgr. Čížek
Rada vyslechla informaci pana Mgr. Hájka a pana Šaleny ohledně jednání se Středočeským krajem
ve věci městského muzea a souhlasí s variantou muzea zřizovaného Středočeským krajem
v prostorách města Hořovice. Informovat Středočeský kraj.
13.10.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost Klubu filatelistů v roce 2008 v částce 2.000,- Kč.
Následně zahrnout do třetího rozpočtového opatření.
13.10.2008

pí Šumerová
Rada vzala na vědomí havárii teplovodního potrubí mezi radnicí a kinem. Zrezivělé potrubí bude
nahrazeno novým, předizolovaným. Hrubý odhad nákladů 100 tis. Kč. Zařadit do nejbližšího
rozpočtového opatření.
13.10.2008
Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová
Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 22
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15. 10. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Omluveni:
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
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: pan Koželuh, MVDr. 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. 22
Rady města Hořovice ze dne 15. 10. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
V rámci uzavřené smlouvy mezi společností Lidl a společností Eden Brno urgovat pravidelnou
údržbu zeleně vysazenou na základě této smlouvy.
27.10.2008

Ing. Kazda
Rada rozhodla, aby z částky účelových prostředků, motivujících kvalitu práce podle aktuálního
rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy byla ředitelům škol vyplacena odměna dle
přílohy originálu zápisu. Informovat ředitele škol o rozhodnutí rady.
27.10.2008
Ing. Pelán
Rada se seznámila s provozním řádem Městské sportovní haly a žádá jeho doplnění o úklidový
režim a denní záznamy úklidu.
27.10.2008
Ing. Šnajdr
Rada města nemá námitek k udělení licence společnosti PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o. na
provozování veřejné osobní linkové dopravy pro linku 210031 (C31) Hořovice-Příbram.
27.10.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se studií proveditelnosti, týkající se rozšíření chodníku a změn v dopravě na
křižovatce ulic Komenského a Dr. Holého a k dalšímu řešení vybrala variantu Ing. Šnajdra.
Pokračovat v přípravě investičního záměru a informovat o dalším postupu prací. Úkol trvá, termín
posunut.
27.10.2008
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala vyjádřením pí. Pražákové k rekonstrukci ulice Dolní a ukládá ing. Šnajdrovi zadat
vypracování takového technického řešení rekonstrukce ulice, aby nebyla dotčena vlastnická práva
manželů Pražákových.
27.10.2008
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala žádostí paní Ďurišové a souhlasí s rekonstrukcí dětského hřiště na Západním
sídlišti (mezi ulicemi Kosmonautů a Palachovou). Zajistit vhodné nabídky a cenové kalkulace, tak
aby částka na rekonstrukci mohla být zahrnuta do rozpočtu na rok 2009.
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem Městské akciové společnosti na rozdělení nákladů mezi město Hořovice,
Městskou akciovou společnost Hořovice, a. s., a Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., potřebných
ke kompletnímu zrekonstruování komunikace a chodníků v Dolní ulici v úseku od nám. Boženy
Němcové po křižovatku s ulicí Větrnou (vč. překřížení Lidické). Podíl města na této investici bude
přibližně 1.360.000,- Kč vč. 19% DPH. Zajistit ve spolupráci s právním odborem zpracování návrhu
smlouvy o dílo s termínem dokončení ještě v letošním roce, informovat stěžovatele o řešení
a finanční odbor o potřebě úpravy rozpočtu. Úkol řešen, termín posunut.

27.10.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 13. 10. 2008 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
27.10.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit dokumentaci zadání stavby a předložit časový harmonogram předpokládaných etap
realizace nástavby mateřské školy včetně výběrového řízení a termínu kolaudace. Úkol trvá, termín
prodloužen.
27.10.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit instalaci stojanů na kola u budov radnice a úřadu dle dispozic pana radního
MVDr. Urbana po konzultaci s Ing. Fáberou. Úkol trvá, termín prodloužen.
10.11.2008
JUDr. Maříková
Rada schválila znění nájemních smluv (vzor v příloze originálu zápisu) s tím, že souhlasí se zvýšením
nájemného u všech pronájmů pozemků města občanům z 5,- Kč / m2 na 9,- Kč / m2 dle Cenového
výměru č. 1/2008 (regulované ceny) a s vyhotovením nových nájemních smluv s účinností od
1. 1. 2009. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.11.2008
¨
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upravenou nájemní smlouvou na pronájem pozemků na skládce "Hrádek", podle
které pronajímatelé pan J. Brotánek a paní V. Štěpničková pronajímají městu pozemky za účelem
ukládání TKO za nájemné ve výši 62.825,- Kč ročně s tím, že výše nájemného může být každoročně
zvýšena s ohledem na inflační růst oficiálně vyhlášený ČSÚ k 31. 12. předchozího roku, avšak pouze
za podmínky, že nájemní smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2020. Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá, termín prodloužen.
24.11.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 329/2007, uzavřené s firmou Kadlec K. K.
Nusle, spol. s.r.o., na zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu města Hořovice. Předmětem
dodatku je Vyhodnocení vlivu Návrhu změny č. 4 ÚP města Hořovice na udržitelný rozvoj území za
cenu 107.100,- Kč. Doplnit příslušnou doložku a zajistit podpisy smluvních stran.
10.11.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého obchodní firma Georeal,
s.r.o. pořídí územně analytické podklady pro správní obvod Městského úřadu Hořovice za cenu
416.500,- Kč. Doplnit příslušnou doložku.
27.10.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Nařízení města Hořovice č. 1 / 2008, kterým se vydává tržní řád.
Po doplnění údajů od žadatele o nové prodejní místo zveřejnit na úřední desce města a poslat na
Krajský úřad Středočeského kraje.
27.10.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 250
ve Smetanově ul. v Hořovicích, podle které rodina Kebrdlových pronajímá městu
Hořovice část nebytových prostor o výměře 360 m2 za účelem umístění depozitáře
hořovických muzejních sbírek a to s účinností od 1. 1. 2009. Doplnit doložku
a zajistit podpisy smluvních stran.
10.11.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce popelnic na biologický odpad mezi
městem Hořovice a obcí Tlustice (přesun Zaječov - Tlustice). Zajistit podpisy smluvních
stran.
10.11.2008
JUDr. Maříková
Rada vzala na vědomí informaci živnostenského odboru, podle které živnostenský úřad nemá
žádné kontrolní kompetence k provozování výherních automatů. Do znění návrhu městské vyhlášky
o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje uvést výčet
všech míst a aktuálních názvů provozoven, které vyhláška
povoluje.
27.10.2008
Mgr. Čížek
Projednat s firmou Hoffman, s. r. o. (bývalá Alba) údržbu schodiště přiléhajícího k areálu
společnosti. Úkol trvá, termín prodloužen
27.10.2008
Mgr. Čížek
Projednat se Státním zdravotním ústavem Kolín, územní pracoviště Beroun možnost provedení
hlukové studie v ulici 9.května.
27.10.2008

Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana Mgr. Čížka a pana MVDr. Urbana jednáním ve věci případného
odkupu parcely č. p. 701 / 3 v k. ú. Velká Víska, zároveň žádá pí JUDr. Maříkovou
o připravu návrhů alternativních řešení tohoto problému.
27.10.2008
Mgr. Čížek
Rada se seznámila se zápisem komise životního prostředí ohledně stavu kaštanů
u klubovny Mohykán a ukládá panu starostovi projednat s Ing. Marešem údržbu
stromů a přilehlé louky podle závěrů komise ŽP.
27.10.2008
Mgr. Čížek
Rada ukládá Mgr. Čížkovi provést poptávkové řízení na provozovatele skládky Hrádek od 1.1.2009
s tím, že výsledky poptávkového řízení budou zveřejněny na webových stránkách města. Dále rada
ukládá panu starostovi nabídky předložit finančnímu výboru města Hořovice k vyjádření.
27.10.2008
p. Šalena
Rada se seznámila s předloženým materiálem ředitele Městského kulturního centra. Rada žádá
o doplnění provozních nákladů budov ve správě MKC o příjmovou složku. Zároveň tento doplněný
materiál provázat s dokumentem "Přehled budov v majetku
města".
27.10.2008
PhDr. Vlček
Rada pověřuje školskou komisi, aby doporučila ke jmenování členy školských rad
na další funkční období. Zároveň tuto informaci zveřejnit v časopisu Měšťan, včetně
kontaktu na předsedu školské komise PhDr. Vlčka.
27.10.2008
pí Šrámková
V rámci smlouvy s panem Machálkem provést dokončení průklestu uschlé zeleně
ve Višňovce. Současně rada pověřuje paní místostarostku jednáním s panem Marešem o průklestu
křovin.
27.10.2008
pí Šumerová
Rada prozatím nesouhlasí s navýšením příspěvku Spartaku Hořovice ve výši rozpočtu na přístřešek
pro antuku, tj. 110 tis. Kč.
27.10.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením rozpočtu 2. ZŠ o částku 267 tisíc korun na zbourání
a opravu komínů na střeše budovy. Zařadit do třetího rozpočtového opatření.
27.10.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem 2000,- Kč pro Nadační fond Gaudeamus při Gymnaziu
Cheb na 17. ročník celostátní dějepisné soutěže, které se zúčastní studenti
hořovického gymnázia.
27.10.2008
pí Šumerová
Rada vzala na vědomí přehled o hospodaření města Hořovice za leden – září 2008
(příjmy 78,9 %, výdaje 69,9 %).
27.10.2008

MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh
Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 23
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29. 10. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník

Omluveni: p. 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: paní 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. 23
Rady města Hořovice ze dne 29. 10. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada jmenuje kronikářkou města Hořovice paní Jarmilu Gruntovou s účinností od
1. 1. 2009. Zároveň stanovuje odměnu ve výši 7.000 Kč za zpracovaný rok. Připravit pracovní
smlouvu.
24.11.2008

Ing. Kazda
Rada se zabývala možností úhrady plateb vůči městu Hořovice formou bezhotovostního převodu
a žádá pana tajemníka o předložení přehledu možných plateb a přidělení variabilních symbolů
těmto platbám.
24.11.2008
Ing. Křížková
Rada nesouhlasí s místem podnikání na adrese města Hořovice podle žádosti v příloze originálu
zápisu. Informovat žadatele.
10.11.2008
Ing. Pelán
Rada se seznámila s provozním řádem Městské sportovní haly a žádá jeho doplnění o úklidový
režim a denní záznamy úklidu. Rada trvá na splnění úkolu.
10.11.2008
Ing. Šnajdr
Prověřit stav povrchu silnice na Tíhavu a navrhnout případnou opravu.
10.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada projednala dopis Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a žádá Ing. Šnajdra
o návrh rozšíření městského rozhlasu do lokalit dosud neozvučených a navrhnut další možná řešení
krizové komunikace s občany (SMS, email, televize).
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací odpadkových košů a sáčků na psí exkrementy na sídlišti Višňovka,
Západním sídlišti, Palackého náměstí a sídlišti Sklenářka.
8.12.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok
2009 na restaurování Sloupu odsouzenců v Hořovicích. Odhadované náklady na obnovu památky
činí cca 245.000,- Kč. Město Hořovice přispěje finanční spoluúčastí 50.000,- Kč.
10.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením vodorovných dopravních značek V12c - zákaz
zastavení po obou stranách komunikace v Žižkově ulici a po obou stranách komunikace v rohu
Palackého náměstí, v úseku před budovou Komerční banky. Důvodem provedení nového dopravní
značení je častá neprůjezdnost zmíněných komunikací, způsobená zde parkujícími automobily.

Zajistit provedení dopravního značení a podat informaci
o termínu.
10.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přijetím dotace na zpracování studie a projektové dokumentace
pro vydání územního rozhodnutí na cyklostezku Kotopeky - Hořovice - Osek
z grantu Krajského úřadu Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu.
Odhadované náklady činí 580.000,- Kč, výše dotace je 325 039,- Kč, spoluúčast
města 254.961,- Kč. Objednat zpracování projektu.
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s úpravou přístupových cest do Panské zahrady vysypáním tzv. mlátem vč. opravy
uvnitř zahrady od Zámecké ulice.
8.12.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti osobních
vozidel ve Vrbnovské ulici v Hořovicích pro pana Jiřího Kunce. V případě kladného
vyjádření Policie ČR pokračovat ve správním řízení s cílem vydání rozhodnutí
o zvláštním užívání komunikace.
10.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá Ing. Šnajdra o opravu okapů a díry ve střeše u domku pro zahradníka
v Panské zahradě a zároveň o jeho důkladné zabezpečení proti vandalům.
Úkol řešen, termín dokončení prodloužen.
8.12.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit podání žádosti o dotaci pro město Hořovice z Fondu sportu a volného času
Středočeského kraje na rok 2009 na Stavební úpravy oplocení školního pozemku
u I. ZŠ v Hořovicích - I. etapa. (Celkový rozpočet 786.221,- Kč, dotace 300.000,- Kč, vlastní
spoluúčast 486.221,- Kč).
14.11.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit provedení oprav výtluků na Rpetské silnici v úseku od křižovatky s Lipovou
ulicí po můstek přes vodoteč mezi rybníky Cihlářský a Nohavice. Úkol trvá,
termín prodloužen.
10.11.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit zahájení rekonstrukce sportovní haly podle předloženého harmonogramu
nejdéle do 30. 6. 2009 s cílem zkolaudovat stavbu do konce ledna 2010. Podat
informaci o postupu prací.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Základní kynologické organizace Hořovice předběžně
prozatím nesouhlasí s nákupem ochranných pomůcek určených pro odchyt
zaběhnutých psů (odchytové smyčky, rukavic, obleku „Ringo“ a odchytové klece)
to v částce cca 41.000,- Kč z prostředků města a pověřuje MVDr. Urbana dalším
jednáním v této věci.
24.11.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke "Smlouvě o umístění technického
zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji", uzavřené se Státní tiskárnou cenin,
s. p., týkající se dodání spotřebního materiálu a změny specifikace poskytnutého
technického zařízení pro provoz pracoviště na zpracování dat pro výrobu cestovních
pasů. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.
24.11.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého
vyprojektuje pan architekt Tomáš Velinský změnu využití části budoucího
provozního objektu (z infocentra na bistro) na Nám. Boženy Němcové, který
by měl vzniknout při rekonstrukci náměstí a autobusového nádraží. Doplnit
doložky a zajistit podpisy smluvních stran.
24.11.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy na další pronájem části pozemkové
parcely 750 / 4 v k. ú. Hořovice o výměře 16 m2 panu Josefu Štajnerovi za účelem
provozování prodejního stánku ovoce a zeleniny a to na dobu do zahájení
rekonstrukčních prací na Nám. Boženy Němcové za nájemné ve výši 24.000,- Kč
ročně. Zajistit podpisy smluvních stran
24.11.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 701 / 3 v k .ú.
Velká Víska na období od 1. 11. 2008 do 31. 12. 2010 za cenu 7.000 Kč na celé

toto období. Součástí nájemní smlouvy bude závazek města uvést po tomto datu
předmětný pozemek do původního stavu.
24.11.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním návrhu vyhlášky města o stanovení míst a času, ve kterém mohou být
provozovány výherní hrací přístroje. Připravit pro jednání zastupitelstva.
10.11.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které firma Otto David provede
do konce roku 2008 rekonstrukci povrchů a zpevněných ploch v ulici Dolní a části
ulice Polní za cenu 1,356.151,- Kč vč. DPH. Po doplnění doložek zajistit podpisy
smluvních stran
24.11.2008
JUDr. Maříková
Rada žádá JUDr. Maříkovou o návrh změny vyhlášky o poplatcích ze psa tak, aby
bylo umožněno prominutí poplatků v případě tzv. načipování psa. Rada dále pověřuje
MVDr. Urbana spoluprací na této vyhlášce.
8.12.2008
Mgr. Čížek Projednat s firmou Hoffman, s. r. o., (bývalá Alba) údržbu schodiště
přiléhajícího k areálu společnosti. Úkol trvá, termín prodloužen
10.11.2008
Mgr. Čížek
Rada doporučuje projekt "Malá scéna Hořovice - loutkové pohádky pro děti 2009"
z fondu kultury Středočeského kraje. Informovat žadatele.
10.11.2008
Mgr. Čížek
Rada se zabývala žádostí římskokatolické farnosti o příspěvek na opravy kostelů
v Hořovicích a pověřuje pana starostu jednat s farností o bližší specifikaci rozpočtů,
případně možnosti získání finančních prostředků z grantu EU.
24.11.2008
Mgr. Čížek
Rada se seznámila se zápisem komise životního prostředí ohledně stavu kaštanů
u klubovny Mohykán a ukládá panu starostovi projednat s Ing. Marešem údržbu
stromů a přilehlé louky podle závěrů komise ŽP. Úkol trvá, termín prodloužen.
10.11.2008

Mgr. Čížek
Rada se zabývala žádostí manželů Liškových o zrušení autobusové zastávky.
Projednat s panem Vackem ze společnosti ProboTrans stanovisko k této žádosti.
10.11.2008
Mgr. Čížek
Rada schvaluje členy hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku
v otevřeném řízení dle zákona 137 / 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, na výběr poskytovatele úvěru na financování projektů města Hořovice a
jmenuje je v tomto složení: Členové: Ing. Jiří Auterský, Ing. Jindřich Lukavský,
Ing. Michal Palouš, Jaroslava Šumerová, Ing. Milan Šnajdr. Náhradníci:
Ing. Jan Skopeček, Ing. Vladimír Votruba, Ing. Ladislav Žalud, Miloš Koželuh,
Mgr. Helena Chvojková. Jednání hodnotící komise se bude konat 10. 11. 2008
ve 14 hodin v místnosti č. 210 MěÚ Hořovice. Projednat se jmenovanými.
7.11.2008
Mgr. Čížek
Rada souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci při realizaci projektu
" Novostavba výukového pavilonu dílen Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště, Hořovice", podle které bude město participovat na získání finančních
prostředků ze strukturálních fondů EÚ.
10.11.2008
Mgr. Čížek
Rada žádá pana starostu o projednání se spol. Lesospol opravu cest v Dražovce
po těžbě kůrovcové kalamity.
10.11.2008
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s nákupem investic podle žádosti příspěvkové organizace Domov
na Výsluní, Hořovice a se souvisejícím převodem finančních prostředků ve výši
maximálně 1,850.000,- Kč z rezervního do investičního fondu organizace s tím,
že případně nevyužité prostředky se vrátí do rezervního fondu.
10.11.2008
MVDr. Urban
Rada pověřuje MVDr. Urbana jednáním s Ing. Blechou a Ing. Valečkovou o zadávání
změn územního plánu města Hořovice. Úkol trvá, termín prodloužen.
8.12.2008
pí Hrachová
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného

ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu a zároveň žádá paní Hrachovou
o podání žádosti o prodloužení této smlouvy do 31. 5. 2009.
10.11.2008
pí Šrámková
Rada pověřuje paní místostarostku Šrámkovou projednat s Ing. Pelánem provoz
zimního stadionu na sezonnu 2008 / 2009 včetně připomínek paní Slavíkové,
vznesených na jednání školské komise.
10.11.2008
pí Šumerová
Rada jmenuje členy školské rady:
1. Základní škola - Mgr. František Pelikán,
2. Základní škola - Ing. Jiří Auterský.
Připravit a po podpisu pana starosty předat jmenovací dekrety.
10.11.2008
pí Šumerová
Rada projednala žádost 1. Základní školy o poskytnutí příspěvku a propagačního
materiálu. Rada žádá pana Šalenu o poskytnutí dostatečného množství propagačního materiálu dle
požadavku 1. ZŠ a souhlasí s vyplacením příspěvku ve výši 5.000,- Kč na nákup digitálního
fotoaparátu na dokumentaci tohoto projektu.
10.11.2008
pí Šumerová
Rada projednala žádost FK Hořovicko o poskytnutí mimořádného příspěvku
na doplacení nákladů na autobusy a souhlasí s vyplacením částky 60.000 Kč s tím, že tato částka
bude odečtena z příspěvku na rok 2009.
10.11.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na rok 2008 Farní charitě Starý Knín
ve výši 50.000,- Kč a Klubu Klubíčko Beroun ve výši 2.000,- Kč. Rada zároveň
žádá příspěvkovou organizaci Domov Na Výsluní, Digitus, o. s. a Farní charitu
Nový Knín o předložení výkazu počtu klientů na území města Hořovic
a přehledu poskytovaných služeb těmto klientům za rok 2008. Rada zároveň
stanovuje, že každoroční předložení tohoto přehledu (do 31. ledna) bude nutnou
podmínkou pro přidělení finančních prostředků na daný kalendářní rok.
Informovat dotčené subjekty. 10.11.2008
Mgr. Zdeňka Ulčová a Jana Šrámková
Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 24
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
12. 11. 2008
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Lenka Redrová, sekretářka
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
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: pan MVDr. Miloš Urban a pan 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. 24
Rady města Hořovice ze dne 12. 11. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada rozhodla, že termín příštího jednání zastupitelstva bude 16. 12. 2008. Uveřejnit v časopisu
Měsťan. Dále rozhodla, že se ruší schůze rady dne 10. 12. 2008
24.11.2008

Ing. Auterský
Rada se zabývala návrhem na vybudováním skateparku a pověřuje pana místostarostu, aby
ve spolupráci s Ing. Šnajdrem a Martinem Peřinou navrhl vhodné umístění.
24.11.2008
Ing. Kazda
Rada rozhodla, aby z částky účelových prostředků, motivujících kvalitu práce podle aktuálního
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, byla ředitelce příspěvkové organizace
Středisko volného času Domeček Hořovice vyplacena odměna dle přílohy originálu zápisu.
Informovat paní ředitelku o rozhodnutí rady.
24.11.2008
Ing. Pelán
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2008. V této souvislosti rada žádá
ředitele Městské správy bytového a nebytového fondu o aktuální informaci, jak jsou vymáhány
pohledávky a o přehled nedobytných pohledávek.
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Navrhnout způsob filtrace vody v kašně včetně finanční náročnosti. Návrh koordinovat s Národním
památkovým ústavem.
21.1.2008
Ing. Šnajdr
Prověřit úklid chodníku od kruhového objezdu k Lidovému domu a v ulici U Potoka.
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Předložit radě aktuální mapu rozmístění kontejnerů na separovaný odpad a navrhnout optimalizaci
jejich rozmístění
8.12.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkou firmy AVE na zimní údržbu silnic a rozhodla vypsat výběrové řízení
v této věci.
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s variantní nabídkou společnosti Ekotech Hořovice, s. r. o. na zpevnění severního
břehu Lázeňského rybníku a vybrala variantu č. 2 nabídky v ceně 483.037,70 Kč vč. DPH. Zajistit
objednání a následné provedení prací.
24.11.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 10. 11. 2008 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na
projekt Modernizace 2. základní školy Hořovice. Celkové předpokládané výdaje na realizaci akce
činí 13,230.411,-Kč. Maximální výše dotace je 92,5% z celkových výdajů.
14.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na
projekt Modernizace budovy gymnázia. Celkové předpokládané výdaje na realizaci akce činí
7,015.549,- Kč. Maximální výše dotace je 92,5% z celkových výdajů.
14.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na
projekt Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích Celkové předpokládané výdaje na
realizaci akce činí 72,672.213,- Kč, z toho způsobilé výdaje činí 64,240.157,-Kč a nezpůsobilé výdaje
činí 8,432.057,-Kč. Maximální výše dotace je 92,5% ze způsobilých výdajů.
14.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pořízením nové telefonní ústředny pro městský úřad. Vypsat výběrové řízení.
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přijetím dotace z Ministerstva kultury ČR na obnovu kašny v roce 2008 ve výši
254.000,- Kč.
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením výjimky z dopravního omezení průjezdu vozidel těžších než 3,5 t na
komunikaci v ulici U Sv. Jana, o kterou žádá pan Tomáš Lipták z důvodu výstavby zpevněných ploch
na pozemcích sousedících s komunikací i s podmínkami uvedenými v příloze originálu zápisu. Toto
stanovisko je vydáno pro potřeby správního řízení a nenahrazuje je.
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Radní se seznámili s žádostí firmy Polygas, s. r. o. o umožnění zahájit práce na rekonstrukci

plynovodů od 1. 12. 2008 a s prováděním výkopových prací na rekonstrukcích plynovodů v ulicích
Modřínové, Bukové, Jílové, Slunečné a Vilové v zimních měsících na přelomu let 2008-2009. Rada
nesouhlasí a trvá na tom, aby práce byly provedeny mimo zimní období. Informovat žadatele.
24.11.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit instalaci stojanů na kola u budov radnice a úřadu dle dispozic pana radního
MVDr. Urbana po konzultaci s Ing. Fáberou. Úkol trvá, termín prodloužen.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě ze dne 30. 5. 2008 na restaurování kašny, který se týká
změny termínu dokončení díla do 30. 11. 2008 z důvodu rozšíření restaurátorských prací. Zajistit
podpisy smluvních stran.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s Přílohou č. 1 ke smlouvě o zpracování projektu za účelem obdržení dotace
z Regionálního operačního programu Střední Čechy na akci Rekonstrukce autobusového nádraží
v Hořovicích. Příloha specifikuje náležitosti nutné pro zpracování projektu a harmonogram
realizace projektu. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které pan Josef Hrdina zajistí průběh soutěže
o veřejnou zakázku na stavbu nazvanou "Rekonstrukce školky v Hořovicích - 1. etapa" za cenu
45.000,- Kč vč. DPH. Odborně prověřit a zajistit podpisy smluvních stran.
24.11.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky č. 3 / 2008, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláška města Hořovice č. 2 / 2008 - Požární řád města Hořovice. Připravit pro jednání
zastupitelstva města.
24.11.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. 250 ve Smetanově ul.
v Hořovicích, podle které rodina Kebrdlových pronajímá městu Hořovice část nebytových prostor
o výměře 360 m2 za účelem umístění depozitáře hořovických muzejních sbírek a to s účinností od
1. 1. 2009. Doplnit doložku a zajistit podpisy smluvních stran.
8.12.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o partnerství k přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu "
Modernizace 2. základní školy Hořovice", kterou město Hořovice předkládá s žádostí o finanční
prostředky do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Zajistit podpisy smluvních
stran.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o partnerství k přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu "
Modernizace budovy gymnázia" kterou město Hořovice předkládá s žádostí o finanční prostředky
do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o partnerství k přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu
"Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích", kterou město Hořovice předkládá s žádostí
o finanční prostředky do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Zajistit podpisy
smluvních stran.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Radní prozatím nesouhlasí s navrácením části pozemkové parcely 462 / 1 v k. ú. Hořovice panu
Jaroslavu Karmazínovi a požadují doplnění důkazního materiálu, prokazujícího nárok na vrácení
pozemku. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
24.11.2008
Mgr. Čížek
Rada projednala "Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek" na úvěr na 50 mil. Kč pro město
Hořovice a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby "
Úvěr na financování projektů města Hořovice", a to Českou spořitelnu, a. s. Informovat uchazeče.
24.11.2008
Mgr. Čížek
Rada se seznámila s oznámením pana Jana Vlčka na bezpečnost provozu v ulici U Školky. Ukládá
panu starostovi projednat tuto záležitost s panem Vlčkem.
24.11.2008
Mgr. Čížek
Rada se seznámila s peticí za zklidnění dopravní situace v ulici 9. května, bere ji na vědomí a posílá
panu Ing. Vondřichovi k zapracování do dopravní studie. Připomínky, týkající se východního
obchvatu, nejsou v kompetenci města, budou předány na Krajský úřad Středočeského kraje.
24.11.2008

Mgr. Čížek
Rada se zabývala žádostí manželů Liškových o zrušení autobusové zastávky. Informovat žadatele.
24.11.2008
Mgr. Čížek
Rada souhlasí se zněním Jednacího řádu Zastupitelstva města Hořovice a doporučuje předložit
tento jednací řád ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva.
24.11.2008
Mgr. Čížek
Rada vyslechla informaci pana policejního ředitele Jerlinga o aktuální bezpečnostní situaci na
Hořovicku a o aktuálním stavu policie ve správním obvodu Hořovice.
24.11.2008
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem sálu pro uspořádání vánočního koncertu "
Rybova vánoční mše" v podání Schola musica Stella maris.
24.12.2008

MVDr. Miloš Urban, Ing. Jiří Auterský
Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 25
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19. 11. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka (na část jednání)
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Omluveni: p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Mgr. Hájek, PhDr. Vlček, Ing. Palouš, Ing. Šnajdr, p. Šalena
3. Podání členů rady
4.Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Jana Šrámková a pan 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. 25
Rady města Hořovice ze dne 19. 11. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Palouš
Rada se seznámila s nabídkami na provozování skládky Hrádek od 1. 1. 2009 a žádá
Ing. Michala Palouše, aby nabídky projednal ve finančním výboru města a stanovisko předložil
radě.
26.11.2008

Ing. Šnajdr
Rada schválila členy komise k otevírání obálek a jejich náhradníky a členy hodnotící komise a jejich
náhradníky na akce I. etapa rekonstrukce krytého plaveckého bazénu a I. etapa rekonstrukce
mateřské školky - Větrná v Hořovicích a jmenuje je v tomto složení:
Členové: Ing. Jiří Auterský, Ing. Vratislav Kadlec, Ing. Jan Blecha, Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Helena
Chvojková.
Náhradníci: MVDr. Miloš Urban, Ing. Jiří Hrabák, Jan Ungr, Ing. Martin Jindrák,
Romana Weidlingová.
24.11.2008
p. Šalena
Rada projednala možnosti využití budov v majetku města a ukládá panu řediteli Šalenovi připravit
návrh zadání pro architektonickou soutěž na rekonstrukci Lidového domu a Městského kina tak,
aby bylo možno po rekonstrukci provést redukci budov v majetku Městského kulturního centra.
18.2.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí, aby byla provedena řádná inventarizace města k 31. 12. 2008 komisí ve složení:
Alena Janoušková, předsedkyně, Marie Rážová a Jaroslava Šumerová, členky.
24.11.2008
Ing. Jiří Auterský, Jana Šrámková
Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 26
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
26. 11. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník

Omluveni: p. 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 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. 26
Rady města Hořovice ze dne 26. 11. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada se zabývala návrhem na vybudováním skateparku a pověřuje pana místostarostu, aby
ve spolupráci s Ing. Šnajdrem a Martinem Peřinou navrhl vhodné umístění. Úkol trvá, termín

prodloužen.
22.12.2008
Ing. Kazda
Rada rozhodla o výplatě mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací Městské kulturní
centrum a Městská správa bytového a nebytového fondu za jejich nebývalé pracovní úsilí, avšak
v rámci prostředků vytvořených organizací samou, a to ve výši dle přílohy originálu zápisu.
Informovat o rozhodnutí rady.
8.12.2008
Ing. Pelán
Rada se zabývala přehledem dluhů na nájmu a službách a stanovuje lhůtu pro uhrazení dlužných
částek do 31. 12. 2008. Zajistit, aby pohledávky neuhrazené do tohoto data byly v ledu
2009 odprodány exekuční firmě. Informovat dlužníky.
8.12.2008
Ing. Šnajdr
Na základě stížností občanů na bezpečnost v okolí Městské mateřské školy Větrná rada souhlasí
s instalací bezpečnostního zábradlí proti východům z MMŠ. Podat informaci o předpokládaných
nákladech a termínu realizace.
8.12.2008
Ing. Šnajdr
Rada projednala aktuální rozmístění kontejnerů na separovaný odpad a žádá odbor technický
a dopravní o návrh řešení výstavby pohledově krytých stanovišť.
2.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkou firmy Radek Škvára, s. r. o., podle které by firma Škvára
zrekonstruovala cestu mezi hořovickou nemocnicí a lesem "Bažantnice" za cenu 148.036,- Kč vč.
DPH. Povrch komunikace bude proveden štěrkový, frakce 0 - 4 (kamenný prach). Součástí bude
i odstranění náletových křovin a úprava nerovností v cestě. Objednat provedení prací s tím, že
práce budou v souladu s oborovými normami na provedení cyklostezek a se studií na knížecí cestu
a zaplaceny budou až z rozpočtu města na rok 2009. Jako dozor akce se stanovuje pan Lizec.
8.12.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s poptávkovým řízením a souhlasí s objednáním poklopu na kašnu a jeho
instalací v ceně 106.000,- Kč panem Liborem Plecitým. Objednat provedení s termínem předání díla
28. 2. 2009.
8.12.2008

Ing. Šnajdr
Rada se zabývala žádostí pana Frühaufa na zpevnění svahu od cesty k nádraží a žádá Ing. Šnajdra
o návrh technického řešení a odhad nákladů.
8.12.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které zhotoví firma PROKON Atelier - Ing. Hrabík
dokumentaci pro realizaci stavby a dokumentaci pro zadání stavby nazvané "Rekonstrukce
sportovní haly v Hořovicích" za cenu 198.000,- Kč bez DPH v termínu do 20. 2. 2009. Zajistit
podpisy smluvních stran.
22.12.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pořízením nové telefonní ústředny pro městský úřad. Vypsat výběrové řízení.
22.12.2008
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se změnou jízdního řádu MHD, a to tak aby autobus MHD dojížděl k vlakovému
nádraží před odjezdem rychlíkového spoje do Plzně ve 4:44 hod. Zároveň rada zatím neuvažuje
o posílení MHD v Hořovicích o další vozidlo, potřebné k dojezdu MHD k vlakovému nádraží před
odjezdem rychlíkových spojů do Prahy v 5:50 a 8:50.
8.12.2008
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu o dotacích. Úkol čtvrtletně informovat je plněn a trvá.
30.3.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá odbor technický a dopravní, aby předložil radě nabídky dětských hřišť v hodnotě cca
200 tis. Kč. Při poptávkovém řízení vyzvat dodavatele hřišť na Městské hoře v Berouně a v obci
Bezdědice.
19.1.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá odbor technický a dopravní o projednání opravy výtluků zejména na Palackého náměstí,
Příbramské ulici a dalších se správcem krajských komunikací.
8.12.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá odbor technický a dopravní o zpracování dotace na opravu 1. základní školy a Speciální
školy v Hořovicích.
22.12.2008

JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí zpětvzetí žádosti na odkoupení pozemků č. 1872, 1875, 1878 panem
Tinkem.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek Hořovice 758-759 souhlasí s realizací
záměru tohoto společenství - zateplením fasády domu čp. 758-759. Vypracovat písemný souhlas
s tímto záměrem.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada projednala žádost paní Vrbové a souhlasí se snížením kupní ceny za pozemky č. 1928/1, 1928/2
a 1927/2 z 500,- Kč / m2 na 200,-Kč / m2. Připravit na projednání zastupitelstva.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada se seznámila s cenovými nabídkami Ing. Vondřicha a Ing. Filipa na zpracování studie nazvané
"Cyklostezka Červený potok". Zajistit uzavření smlouvy s Ing. Vondřichem. 8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem na výměnu pozemků a vybudouvání cesty pro pěší a cyklisty na parcelách
č. 1871 a 1872. Připravit pro jednání zastupitelstva.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upravenou nájemní smlouvou na pronájem pozemků na skládce "Hrádek", podle
které pronajímatelé pan J. Brotánek a paní V. Štěpničková pronajímají městu pozemky za účelem
ukládání TKO za nájemné ve výši 62.825,- Kč ročně s tím, že výše nájemného může být každoročně
zvýšena s ohledem na inflační růst oficiálně vyhlášený ČSÚ k 31. 12. předchozího roku, avšak pouze
za podmínky, že nájemní smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2020. Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá, řešit v souvislosti s uzavřením smlouvy na provozování skládky.
19.1.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne
3. 4. 2008 s pí Magdalenou Hánovou na pronájem nebytových v prostor v objektu čp.
808 v Hořovicích pro prodejnu potravin se sklady, kterým se prodlužuje pronájem těchto
nebytových prostor o dva měsíce, do 28. 2. 2009. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních
stran.
22.12.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne
30. 5. 2008 se společností PROBO TRANS BEROUN, s. r. o., na pronájem nebytových v prostor
v objektu čp. 808 v Hořovicích pro kancelář nájemce, kterým se prodlužuje pronájem těchto
nebytových prostor o dva měsíce, do 28. 2. 2009. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních
stran.
22.12.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které Národní památkový ústav pronajme městu
Hořovice nebytové prostory v budově státního zámku v Hořovicích ke konání svatebních obřadů za
nájemné 550,- Kč za jeden obřad plus služby. Nájem se sjednává ode dne 29. 3. 2009 na dobu
určitou do 31. 10. 2009. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.12.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene, podle kterých
bude možné vybudovat na pozemku pana Josefa Maliny a manželů Zienertových kabelové vedení
veřejného osvětlení a přechod pro chodce, vše v rámci stavby rekonstrukce autobusového nádraží
a náměstí Boženy Němcové v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.12.2008
Mgr. Čížek
Projednat s Ing. Cílkovou osázení prostoru na Palackého náměstí vhodnou městskou zelení.
8.12.2008
Mgr. Čížek
Rada po úpravě souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního městského úřadu
a doporučuje jej předložit k projednání zastupitelstvu.
16.12.2008
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu jednat s panem Kebrdlem o dalším osudu proluky Pražská.
8.12.2008
Mgr. Čížek
Rada se seznámila s nabídkami společností AVE CZ Hořovice, s. r.o., a EKOTECH, s. r. o. Rada se
rozhodla před konečným výběrem provozovatele vyslechnout zástupce obou společností. Za tím
účelem svolává mimořádné zasedání rady na pátek 28. 11. 2008 ve 12 hod. Informovat obě
společnosti.
27.12.2008

Mgr. Čížek
Rada schválila návrh 3. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2008 včetně komentáře.
Předložit na jednání zastupitelstva.
16.12.2008
Mgr. Čížek
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2008 o požární ochraně při kulturních
a jiných akcích. Předložit na jednání zastupitelstva.
16.12.2008
Mgr. Čížek
Rada souhlasí, aby hospodaření města počátkem roku 2009 probíhalo podle rozpočtového
provizoria, a doporučuje zastupitelstvu města toto provizorium schválit.
16.12.2008
Mgr. Čížek
Rada revokovala své usnesení z 12. 11. 2008 a stanovila datum příští řádné schůze rady na
10. 12. 2008.
8.12.2008
Mgr. Forejt
Rada s ohledem na § 84, písm. d), zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích a podle zřizovací listiny vydala
organizační řád příspěvkové organizace Domov Na výsluní, Hořovice, viz příloha originálu zápisu.
Zajistit uplatnění v praxi.
1.12.2008
pí Hrachová
Rada na základě zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 102 odst. 3, rozhodla
o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, za výkon funkce členů komisí, předsedy
komise stavební, organizování "Vítání občánků v městě Hořovice" dle přílohy, která je nedílnou
součástí originálu zápisu. Zajistit ve spolupráci s finančním odborem.
19.1.2009
pí Hrachová
V souvislosti se změnou druhu práce ředitele příspěvkové organizace Domov Na výsluní, Hořovice,
mu rada určila plat podle přílohy originálu zápisu. Zajistit nový platový výměr. 28.11.2008
pí Mračková
Rada vzala na vědomí rozhodnutí ředitelky o uzavření Městské mateřské školy po dobu vánočních
svátků. Školka bude uzavřena od 22. 12. 2008 do 2. 1. 2009.
8.12.2008

pí Šumerová
Rada se seznámila s návrhem na rozšíření městského rozhlasu a souhlasí s variantou za 450 tis. Kč.
Zapracovat do rozpočtu na rok 2009.
8.12.2008
pí Šumerová
Rada znovu projednala požadavek Základní kynologické organizace Hořovice a souhlasí s uvolněním
částky 10.000,- Kč na nákup pomůcek pro odchyt toulavých psů. Po nákupu předložit vyúčtování.
Informovat žadatele.
8.12.2008
pí Šumerová
Zajistit zveřejnění čísla účtu města a příslušných variabilních symbolů v časopisu Měšťan a na
internetu, aby byli občané informováni o možnosti hradit poplatky v samostatné působnosti města
(stanovené vyhláškou nebo smlouvou) bezhotovostním platebním stykem.
10.12.2008
ředitelé příspěvkových organizací města Rada urguje ředitele příspěvkových organizací o předložení
organizačních řádů a plánu investic na příští rok.
8.12.2008

Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 27
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala
dne 28. 11. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník

Omluveni: p. 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: pan MVDr. 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. 27
Rady města Hořovice ze dne 28. 11. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada jednala o revokaci svého usnesení ve věci neproplacené dovolené bývalého místostarosty
Ing. Pommy, ale tuto neodsouhlasila. Rada pověřila pana místostarostu Ing. Auterského, aby
žadatele informoval. Výsledek hlasování: 3 pro usnesení, 3 proti.
8.12.2008
Ing. Šnajdr
Zajistit provedení výběrového řízení na provozovatele městské skládky podle zákona o veřejných
zakázkách prostřednictvím firmy EVORD.

8.12.2008
JUDr. Maříková
Připravit návrh smlouvy na dočasné provozování městské skládky s AVE CZ Hořovice, s. r. o. za
podmínek dle nabídky předložené touto společností na dobu do ukončení výběrového řízení na
provozovatele skládky.
8.12.2008
JUDr. Maříková
Rada revokovala svoje usnesení ze dne 26. 11. 2008 o výměně pozemků a vybudování cesty pro
pěší a cyklisty na pozemkových parcelách 1871 a 1872 v k. ú. Hořovice. Rada souhlasí
s vybudováním této cesty na parcelách č. 1871 a 1872 v Hořovicích společnostmi TTJ, s. r. o.
a CYMEDICA, s. r. o. a s provedením následujícího majetkového vypořádání: a) TTJ, s. r. o. daruje
městu Hořovice část pozemkové parcely o výměře cca 150 m2,
b) CYMEDICA, s. r. o. daruje městu Hořovice části pozemkových parcel 1836 / 1 a 1834 o výměře
cca 150 m2 ,
c) TTJ, s. r. o. odkoupí od města Hořovice zbývající část pozemkové parcely 1872 o výměře cca
622 m2 za symbolickou kupní cenu 100,- Kč / m2 (po vybudování cesty pro pěší a cyklisty na
pozemkových parcelách 1871, 1872, 1836/1 a 1834). Všechny výše uvedené pozemkové parcely se
nacházejí v k. ú. Hořovice a jejich výměry budou upřesněny po vyhotovení oddělovacího
geometrického plánu. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva. Informovat
žadatele.
8.12.2008
radní
Rada vyslechla ústní komentáře firem EKOTECH, s. r .o. a AVE CZ Hořovice, s. r .o. a rozhodla
o uzavření smlouvy se společností AVE CZ na dobu do ukončení výběrového řízení za podmínek
uvedených v nabídkovém řízení. Pokud společnost AVE odmítne tuto nabídku, jednat se
společností EKOTECH. Zároveň vypsat výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Vedením
výběrového řízení pověřit firmu EVORD. Výsledek hlasování: 4 pro usnesení, 2 proti.
8.12.2008
MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 28
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10. 12. 2008
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník

Omluveni: p. Ing. Jiří Auterský, 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: 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. 28
Rady města Hořovice ze dne 10. 12. 2008
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada odvolává k 11. 12. 2008 z funkce manažera prevence kriminality Ing. Václava Pommu
a jmenuje do této funkce Ing. Jiřího Auterského. Rada mu do této funkce přeje mnoho úspěchů

a pevné zdraví.
průběžně
Ing. Kazda
Radní souhlasí s tím, aby do doby dokončení rekonstrukcí budov úřadu a radnice, byla provizorně
zřízena kancelář Czech Pointu v budově č. p. 640 namísto zasedací místnosti sociálního odboru
s tím, že Občanské poradně Beroun, která místnost jedenkrát v týdnu využívá, bude nabídnuta
zasedací místnost na radnici. Zajistit zpracování projektu (záměru), podání žádosti o dotaci
a provedení výběrového řízení na jednoho úředníka. Podat informaci o etapách a předpokládaném
termínu uvedení kanceláře Czech Pointu do provozu.
22.12.2008
Ing. Pelán
Rada nevyhověla žádosti Střední průmyslové školy o snížení platby za bruslení s tím, že byla
informována o cenách stanovených Městskou správou bytového a nebytového fondu. Informovat
žadatele o rozhodnutí rady.
22.12.2008
Ing. Šnajdr
Objednat zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci pavilonů 1. základní školy
Hořovice.
5.1.2009
Ing. Šnajdr
Předložit radě aktuální mapu rozmístění kontejnerů na separovaný odpad a navrhnout optimalizaci
jejich rozmístění. Na úkolu pracováno, termín prodloužen.
5.1.2009
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa v Žižkově ulici pro pana Jaroslava
Karmazína. Informovat žadatele.
22.12.2008
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s návrhem víceprací při rekonstrukci budovy čp. 640 a souhlasí s rozpočtem
víceprací (viz. příloha originálu zápisu) č. 1, 2 a 3 v celkové výši 688.273,- Kč s výhradou
rekonstrukce prostor pro pedagogicko-psychologickou poradnu. Před odsouhlasením rada žádá
o ověření víceprací stavební dozor města pana Lizce.
S rozpočtem víceprací č. 4 v celkové výši 966.248,- Kč rada nesouhlasí. Jednat
s dodavatelem stavby o přiměřené ceně za rekonstrukci balkónů.
5.1.2009

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 8. 12. 2008 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
22.12.2008
Ing. Šnajdr
Rada žádá Ing. Šnajdra o opravu okapů a díry ve střeše u domku pro zahradníka v Panské zahradě
a zároveň o jeho důkladné zabezpečení proti vandalům. Úkol řešen, termín dokončení prodloužen.
5.1.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit vypsání výběrového řízení na zpracování projektu rekonstrukce radnice včetně garáží
a dvora s následujícími zásadami pro provoz. V přízemí bude též volební místnost se zázemím pro
statistiku. Zasedací místnost rady bude využitelná i jako svatební síň. Kanceláře budou rozmístěny
dle dispozic tajemníka s tím, že principem bude převážné umístění výkonu státní správy do budovy
č. p. 640 a výkonu samosprávy na radnici. Provozovny Czech Pointu, Informačního centra
a podatelny budou situovány do přízemí radnice, aby byly občanům co nejsnáze přístupné.
5.1.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit zahájení rekonstrukce sportovní haly podle předloženého harmonogramu nejdéle do
30. 6. 2009 s cílem zkolaudovat stavbu do konce ledna 2010. Podat další informaci o postupu prací.
2.2.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit zpracování projektu na instalaci měřičů rychlosti v Tyršově ulici v úseku kruhový objezd Lidový dům.
19.1.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Veselých souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní inženýrské sítě na
pozemkových parcelách 91 / 3, 91 / 1, 869 / 5 a 678 / 1 v k. ú. Velká Víska, potřebných k výstavbě
rodinného domku na p.p. 872 / 16, v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem za
jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm výkopu přípojek. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.1.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Modré pyramidy, stavební spořitelny, a. s. souhlasí se zněním smlouvy
o nájmu nebytových prostor, dle které město Hořovice pronajímá žadateli jednu místnost
v suterénu městského úřadu (domu č. p. 640) pro zřízení kanceláře, a to do 31. 12. 2009 za
nájemné ve výši 1.542,- Kč měsíčně. Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran.
22.12.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní Veroniky Taušové souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní
přípojky na pozemkových parcelách 2301 / 3, 2301 / 1, 2300 / 2 a 2300 / 3 v k. ú. Hořovice
v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm.
Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.
5.1.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti rodiny, která nesouhlasí se zveřejněním svého jména, souhlasí se zněním
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat podzemní inženýrské sítě na pozemkových parcelách 91 / 3, 91 / 1, 869 / 5 a 678 /
1 v k. ú. Velká Víska, potřebné k výstavbě rodinného domku na p.p. 872 / 15, v rozsahu pozdějšího
zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm výkopu přípojek. Zajistit
podpisy smluvních stran.
5.1.2009
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí se zněním návrhu vyhlášky č. 1 / 2009, kterou se pouze mění a doplňuje vyhláška
města Hořovice č. 2 / 2007 o poplatcích. Rada trvá na přehlednějším principu netvořit doplňky, ale
snáze publikovatelné kompletní předpisy, kterými se překonané normy a smlouvy ruší. Upravit
s eventuálními věcnými upřesněními radních.
22.12.2008
JUDr. Maříková
Rada se zabývala žádostí manželů Svobodových o odkoupení pozemkové parcely č. 1875. Rada
nesouhlasí s nabízenou cenou 50,- Kč / m2 a navrhuje cenu obvyklou (400,- Kč / m2 zastavitelná
část a 200,- Kč / m2 nezastavitelná část). Pokud žadatelé s touto cenou nebudou souhlasit, rada
žádá JUDr. Maříkovou o přípravu řádné nájemní smlouvy na tento pozemek od 1. 1. 2007. Výsledek
hlasování: 4 pro usnesení, 2 proti.
5.1.2009
JUDr. Maříková
Rada schválila znění smlouvy o úvěru č. 2801/08/LCD, podle které Česká spořitelna, a. s. poskytne
městu Hořovice úvěr až do výše 50,000.000,- Kč na financování nákladů investičních akcí se
splatností do 31. 12. 2025. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.
22.12.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely 92 / 9 v k. ú. Velká Víska manželům Jedličkovým za
300 Kč / m2. Informovat žadatele o rozhodnutí rady a připravit pro jednání zastupitelstva.
22.12.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě, podle které ČEZ Distribuce, a. s. zajistí, po
zaplacení částky 88.200,- Kč, výstavbu kabelů vysokého a nízkého napětí a trafostanice pro potřeby
nového autobusového nádraží. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.
5.1.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí vysokého napětí,
jedné řešící zbytek roku 2008 a druhé na rok 2009, podle které bude společnost ČEZ prodej, s. r. o.
dodávat městským lázním elektrickou energii. Zároveň žádá pana Miroslava Kočárka, aby i nadále
hlídal smluvní povinnosti uvedené hlavně v článku V. odstavci 1. b) a případně upozorňoval na
povinnost zákazníka upřesňovat množství požadované energie. Došlé daňové doklady budou
přefakturovány provozovateli. Zajistit podpisy smluvních stran a informovat pana Kočárka.
5.1.2009
JUDr. Maříková
Rada žádá o rozeslání všech uzavřených nájemních smluv mezi městem Hořovice a Hořovickou
teplárenskou a nájemní smlouvu mezi městem Hořovice a Středočeským krajem na budovu
Speciální školy.
22.12.2008
Mgr. Čížek
Projednat s Ing. Cílkovou osázení prostoru na Palackého náměstí vhodnou městskou zelení. Úkol
trvá, termín prodloužen.
22.12.2008
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu jednat s panem Kebrdlem o dalším osudu proluky Pražská. Úkol trvá,
termín prodloužen.
22.12.2008
Mgr. Čížek
Radní pověřili pana starostu, aby 11. 12. 2008 vydal rozhodnutí, kterým je vybrána nejvhodnější
nabídka na "Odstranění havarijního stavu - 1. etapa rekonstrukce bazénu v Hořovicích" od
společnosti SKANSKA, a.s.
11.12.2008
Mgr. Krištufová
Rada prozatím nevyhověla žádosti ředitelky Mgr. Krištufové o navýšení rozpočtu o 300 tisíc Kč na
zvýšené náklady na teplo a žádá paní ředitelku, aby po dobu školních prázdnin a víkendů zajistila
temperování školy tak, aby byly minimalizovány náklady na vytápění.
5.1.2009

Mgr. Ulčová
Rada na základě žádosi pana Frühaufa rozhodla o participaci města ve výši 50 % ceny
zatravňovacích dlaždic na zpevnění svahu od cesty k nádraží. Informovat žadatele.
22.12.2008
MVDr. Urban
Rada na základě žádosti pana Froňka prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní kanalizační
přípojky na pozemkových parcelách 37 / 1 a 37 / 3. Jednat o umožnění průchodu do Panské
zahrady pro veřejnost a o uvedení terénu do původního stavu po zřízení přípojek.
5.1.2009
MVDr. Urban
Rada pověřuje dr. Urbana přípravou poptávkového řízení na zpracování "aktualizace 5. změny
územního plánu".
5.1.2009
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí, že 31. 12. 2008 není v Městském úřadu Hořovice úřední den. Zajistit
informování veřejnosti.
22.12.2008
pí Hrachová
Radní projednali informaci o záměru pana Jana Šinágla uspořádat na radnici výstavu fotografií
Adama Borowského s názvem Čečna - konečné řešení, obsahující 48 panelů formátu A0. Rada
rozhodla o bezúplatném zapůjčení sálu radnice na období od 2. 1. 2009 do
15. 1. 2009. Pořadatelskou službu si zajistí vystavovatel na své náklady. Informovat žadatele.
15.12.2008
pí Šumerová
Rada revokovala své usnesení ze dne 23. 7. 2008 a souhlasí s ukončením spolupráce s panem
Lukášem Lahodou uzavřením dohody o zrušení smlouvy o dílo, podle které zhotovitel ukončí práce
na zpracování webových stránek města, s tím, že panu Lahodovi bude městem vyplaceno finanční
vyrovnání ve výši 1/3 původní ceny díla. Zajistit vyplacení doplatku do této výše.
22.12.2008
pí Šumerová
Rada souhlasí s uvolněním částky 200 tisíc Kč na úhradu energií spotřebovaných v plaveckého
bazénu. O tuto částku bude snížen příspěvek na rok 2009. Zároveň rada žádá pana Kočárka o účast
na zasedání rady dne 7. 1. 2009. Zajistit a informovat nájemce městských lázní.
22.12.2008

ředitelé příspěvkových organizací města
Rada urguje ty ředitele příspěvkových organizací, kteří tak dosud neučinili, aby předložili
organizační řády a plány investic na příští rok v elektronické podobě. Úkol trvá.
5.1.2009

JUDr. Dana Heřboltová, Jana Šrámková

Mgr. Luboš Čížek

