USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 1/2015
ze dne 5. března 2015
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015
a zároveň bere na vědomí
6. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014.
B
dle § 85 písm. a)
schvaluje
bezúplatný převod nemovitosti pozemkové parcely 920/3 o výměře 5.166 m* v k.ú . Velká
Víska společnosti NH Hospitá l, a.s. za ú čelem vybudová ní a provozová ní parkoviště pro osobní
automobily pro klienty nemocnice a příslušnou smlouvu, která je v příloze originá lu zá pisu,
doplněnou v člá nku IV o nový odstavec 3, který zní: Parkoviště bude zbudová no v souladu
s pokynem Krajského ú řadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 22. 5. 2012 (spis. zn. SZ_076404/2012/KUSK)

C
dle § 84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace MSBNF Hořovice Městská
správa bytového a nebytového fondu Hořovice – doplnění čl. 3 bodu 3.1. – začlenění ú držby
veřejné zeleně na ú zemí města do hlavní činnosti příspěvkové organizace dle přílohy originá lu
zá pisu.

D
neschvaluje
žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných
podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořá dku dle originá lu zá pisu.

E
podle § 84, odst. 2, písm. c)
schvaluje
Komunitní plá n sociá lních služeb města Hořovice a spá dových obcí na období 2014 – 2018 a
Akční plá n města Hořovice a ORP pro oblast sociá lních a návazných služeb na období 2014 –
2016.
F
podle § 85, písm. c)
schvaluje
přidělení dotací organizacím, které podaly na zá kladě vyhlá šených výběrových řízení žá dost
a splnily podmínky dle „Zá sad pro poskytová ní dotace z rozpočtu města Hořovice – sociá lní
oblast“ dle přílohy originá lu zá pisu. Současně zastupitelstvo schvaluje smlouvy na poskytnutí
těchto dotací.

Karel Peliká n, Ing. Jan Skopeček

Dr. Ing. Jiří Peřina

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 2/2015
ze dne 4. června 2015

Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84 odst., písm. 2 b)
schvaluje
účetní závěrku za rok 2014

B
podle § 84, odst., písm. 2b
schvaluje
závěrečný účet města Hořovice za rok 2014 bez výhrad

C
podle § 84, odst., písm. 2b
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015

D
podle § 85, písm. c)
schvaluje
poskytnutí dotací zájmovým organizacím nad 50 000 Kč. Současně zastupitelstvo
schvaluje smlouvy na poskytnutí těchto dotací.

E
dle § 85 písm. a)
schvaluje
prodej nemovitostí:

1) pozemku parcelní č. 874 / 12 o výměře 15 m2 v k. ú. Hořovice (ul. Jílová ) manželů m
MUDr. Kataríně Dolenské, bytem Hořovice, Jílová 1386 a Mgr. Ing. Petru Dolenskému, MPA,
bytem Krá lů v Dvů r, Nad Stadionem 343, za ú čelem rozšíření zahrady, za kupní cenu 400 Kč /
m2 .
2) části pozemku parcelní č. 1514 / 2 o výměře cca 88 m2 v k. ú. Hořovice (ul.
Masarykova) společnosti Peká rna – cukrá rna Hořovice, s. r. o., za ú čelem zlepšení obslužnosti
areá lu provozovny, za kupní cenu 500 Kč / m2. Přesná výměra bude zná má po vyhotovení
geometrického plá nu pro oddělení pozemku.
F
podle § 85 písm. a)
a) Bezúplatný převod nemovitosti pozemku parcelní č. 919 o výměře 193 m2 v k. ú.
Velká Víska NH Hospital, a. s., za ú čelem vybudová ní a provozová ní parkovací plochy
pro osobní vozidla pro klienty nemocnice. Smlouva o bezú platném převodu je v příloze.

b) Nabytí nemovitostí
1) bezú platný převod pozemků parcelní č. 895 / 2 a č. 895 / 15 v k. ú . Velká Víska a pozemku
parcelní č. 1898 / 2 v k. ú . Hořovice z vlastnictví České republiky – Ú ZSVM Praha do vlastnictví
města Hořovice

2) bezú platný převod stavby technického vybavení s pozemkem parcelní č. 70 / 1, stavby
technického vybavení s pozemkem parcelní č. 70 / 2 a pozemku parcelní č. 71 v k. ú .
Hrachoviště z vlastnictví České republiky – Ministerstva obrany do vlastnictví města Hořovice

3) bezú platný převod lesních pozemků parcelní č. 83 / 9 a 83 / 10 v k. ú . Chaloupky v Brdech
z vlastnictví České republiky – VLS Praha, a. s., do vlastnictví města Hořovice

G
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Veřejné osvětlení – Rekonstrukce aut.
ná draží B. Němcové“ na pozemcích parcelní č. 438 / 1, 750 / 6, 750 / 7, 768 / 4 a 768 / 7 v k.
ú . Hořovice dle přílohy originá lu zá pisu

H
podle § 84 odst. 2 písm. h)

schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2015 o omezení provozní doby pohostinských a jiných
obdobných zařízení na ú zemí města Hořovice dle přílohy originá lu zá pisu

Ing. Petr Karban, Jarmila Gruntová

Dr. Ing. Jiří Peřina

Příloha č. 1 zápisu 2/2015 ze 4. června 2015

Specifikace bodu D usnesení: schválení poskytnutí dotací zájmovým organizacím
nad 50 000 Kč. Současně zastupitelstvo schvaluje smlouvy na poskytnutí těchto dotací.

Seznam organizací, které obdržely dotaci města Hořovice
vyšší než 50 tisíc Kč (v tis. Kč)

SVČ DOMEČEK

65

FK HOŘ OVICKO

470

TJ SPARTAK

430

SOKOL
RED DRAGONS
HASIČI
ZIMNÍ STADION

90
110
70
500

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2015
ze dne 3. září 2015

Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
schvaluje
Do Jednacího řá du Zastupitelstva města Hořovice se (za stávající bod 14.4) zařazuje bod „14.5.
Z jedná ní zastupitelstva se pořizuje videozá znam. Videozá znam je nejdéle do 10 dní
od jedná ní zastupitelstva zveřejněn na internetových strá nká ch města po dobu minimá lně čtyř
let“.

B
podle § 85, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
schvaluje
poskytnutí dotace na nízkoprahové centrum ve výši 55.556 Kč

C
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
předložený návrh 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015 s výjimkou navýšení
v čá sti 6171 Konsolidace IT o 1 973 700 Kč a v čá sti 36939 Ostatní služby + dotace
Mikroregionu o 67 100 Kč. O sumu ve výši součtu obou těchto čá stek (tj. 2 040 800 Kč) se sníží
použití přijatého kontokorentního ú věru.
V té souvislosti uklá dá radě města předložit zastupitelstvu smlouvu s Mikroregionem
Hořovicko, v níž je řešeno poskytnutí dotace města na jeho činnost.
D
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
prodej nemovitosti - části pozemku parcelní č. 37 / 1 v k. ú. Velká Víska (ul. Pražská)
o výměře 64 m2
společnosti Hořovická teplá renská , s. r. o., za ú čelem zkultivová ní této čá sti pozemku
a vybudová ní oplocení, za kupní cenu 1 000 Kč / m2.

E
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Nabytí nemovitosti - stavby „Veřejné osvětlení pro RD – lokalita Hvozdecká , Hořovice“
z vlastnictví Ing. Petra Mareše do vlastnictví města Hořovice

F
podle § 85 písm. a)
schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění
a provozová ní elektrické a vodovodní přípojky na pozemku parcelní č. 86 / 1 v k. ú . Velká
Víska a zajištění práva vstupu a vjezdu na tento pozemek pro sběrný dvů r odpadů . (dle přílohy
originá lu zá pisu).

G
podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2015, kterou se stanoví školské obvody zá kladních škol
zřízených městem Hořovice a čá st společného školského obvodu zá kladních škol (dle přílohy
originá lu zá pisu).

H
podle § 84 odst. 2 písm. a)
schvaluje
dokument Program rozvoje města Hořovice 2015 - 2020.

CH
podle § 84, odst. 2 g,
navrhuje

společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., místo odstoupivšího Ing. Ladislava
Kazdy, nejprve kooptovat a na nejbližší valné hromadě zvolit zástupce města
Ing. Ladislava Tinka členem představenstva společnosti. Zá roveň uklá dá panu starostovi
uplatnit toto usnesení podle čl. 4 platné akcioná řské dohody mezi Energie AG Bohemia, s. r. o.
a městy Beroun, Hořovice, Krá lů v Dvů r, Zdice a Ž ebrá k, aby k realizaci návrhu města Hořovice
došlo na nejbližším jedná ní představenstva VaK Beroun, které je plá nová no na 21. 10. 2015.

Karel Peliká n, Mgr. Jiří Vavřička

Dr. Ing. Jiří Peřina

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2015
ze dne 26. listopadu 2015

Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015

B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
střednědobý rozpočtový výhled na r. 2016 - 2019

C
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
rozpočet města Hořovice na rok 2016. Rozpočet se schvaluje jako schodkový s tím, že schodek
bude vyrovná n kontokorentním ú věrem.

D
podle § 85 písm. j)
schvaluje
kontokorentní ú věr na rok 2016 do výše 5 mil. Kč.

E
podle § 102 odst. 2, písm. a)
pověřuje
radu města, aby prová děla rozpočtová opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech, a to
pouze v odů vodněných případech, tedy tam, kde hrozí nebezpečí z prodlení, a to výlučně

v položká ch týkajících se dotačních titulů . Dílčí rozpočtová opatření budou předložena jako
souhrn vždy na nejbližší jedná ní zastupitelstva.
F
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Prodej nemovitostí - části pozemku parcelní č. 73 / 1 v k. ú. Velká Víska (ul. Na Okraji)
o výměře cca 8 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za ú čelem narovná ní majetkoprávních
vztahů , za kupní cenu 1 000 Kč / m2. Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení
geometrického plá nu pro

G
podle § 85 písm. a)
schvaluje

Prodej nemovitostí - části pozemku parcelní č. 906 / 2 v k. ú. Hořovice (ul. Větrná)
o výměře cca 55 m2 paní Janě Chá bové, Hořovice, Valdecká 598, za ú čelem zarovná ní linie
pozemků v ulici Větrné, za kupní cenu 500 Kč / m2. Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení
geometrického plá nu pro oddělení pozemku.

H
podle § 85 písm. a)
schvaluje
prodej pozemku parcelní č. 25 o výměře 633 m2 s budovou č. p. 1138, části pozemku
parcelní č. 26 o výměře 618 m2, části pozemku parcelní č. 27 / 1 o výměře 444 m2 vše
v k. ú. Velká Víska (ul. Vrbnovská).
Jedná se o prodej obálkovou metodou.
Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce panu Miloši Kadeřá bkovi, bytem Hořovice,
Na Radosti 1138, za kupní cenu 4 101 000 Kč, při splnění ná sledujících podmínek:
 ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem ve výši 100 % v termínu
do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy na depozitní ú čet s tím, že po vkladu vlastnického
práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí by z depozitního ú čtu byla
uvolněna čá stka ve výši 75 % z kupní ceny a do 30 dnů po vyklizení budovy č. p.
1138 čá stka ve výši 25 % z kupní ceny

 zachová ní provozu městské knihovny v budově č. p. 1138 po koupi nemovitostí
po dobu rekonstrukce ná hradních prostor.

CH
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Nabytí nemovitostí
pozemků parcelní č. 2385 / 1, 2387 / 3, 2387 / 5, 2387 / 11, 2387 / 12, 2387 /14
v k. ú. Hořovice, ideální ½ pozemku parcelní č. 2386 / 1 v k. ú. Hořovice,
ideální ¾ pozemku parcelní č. 2386 / 2 v k. ú. Hořovice, pozemku parcelní č.
777 / 6 v k. ú. Osek ze spoluvlastnictví pana Jindřicha Brotá nka, Ž ebrá k 314,
paní Vlasty Štěpničkové, Zá luží 89 a pana Stanislava Vaň ury, Zá luží 85 do
vlastnictví města Hořovice za kupní cenu 1.723.100 Kč

I
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti práva chůze
přes pozemek parcelní č. 770 v k. ú. Velká Víska ve prospěch města Hořovice dle přílohy
originá lu zá pisu.

J
podle § 85 písm. a)
schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti umístění, provozování a údržbě
objektu mostu na části pozemku parcelní č. 125 / 1 v k. ú. Hořovice ve prospěch města
Hořovice dle přílohy originá lu zá pisu.
K
podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 3 / 2015, která nahrazuje Obecně závaznou vyhlá šku města
Hořovice č. 3/2014 o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných a psychotropních lá tek
na veřejném prostranství dle přílohy originá lu zá pisu.

L
podle § 84 odst. 2 písm. e)
schvaluje
Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hořovicko ze dne 28. 4. 2015 a Dodatek č. 1
ke stanová m dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hořovicko ze dne 18. 6. 2015.

M
revokuje
své usnesení č. 3/2015 ze dne 3. zá ří 2015 tak, že jeho bod A se ruší.

Mgr. Zdeň ka Ulčová , Ing. Ladislav Ž alud

Dr. Ing. Jiří Peřina

