Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9. 1. 2013

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Ing. Pelán, Ing. Jícha, Ing. Valečková a Ing. Blecha
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Mgr. Petr Bakule.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 1
Rady města Hořovice ze dne 9. 1. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada prozatím nesouhlasí se zrušením kupní smlouvy uzavřené dne 3. 4. 2009 mezi městem
Hořovice a panem J. Vítem, týkající se odkoupení dokumentace Města Hořovice – Zastavovacího
plánu pro II. etapu výstavby rodinných domů v lokalitě RD2 „Nad nemocnicí“ z r. 2011 a požaduje
objasnit zákonné podmínky uplatňování zastavovací studie ve správním řízení.

28.1.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s dvanáctiměsíčním splátkovým kalendářem na úhradu nájemného restaurace
Florida, který předložil pan Vlach, čímž také souhlasí s pronájmem této restaurace panu Vlachovi
na dobu určitou, jeden rok.
28.1.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí se záměrem pronajmout místnost bývalé vzduchotechniky v budově bazénu
o velikosti 121 m2 panu Merhautovi pro rozšíření fitcentra. Uzavřít nájemní smlouvu.
28.1.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí se záměrem pronajmout místnost bývalého skladu v budově bazénu o velikosti 14,2
m2 panu Matysovi. Součástí nájemní smlouvy bude dohoda o uznání dluhu a splátkách. Uzavřít
nájemní smlouvu.
28.1.2013
Ing. Pelán
Zajistit změnu všech podnájemních smluv týkajících se činností Městské správy bytového
a nebytového fondu tak, že celé nájemné, včetně části za energie, původně placené městu, bude
příjmem MSBNF.
28.1.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou na kácení pěti stromů jírovce v ulici Karla Sezimy a to za cenu 53.800 Kč
bez DPH. Kácení je navrženo z důvodu špatného stavu stromů, kdy jednotlivé kmeny jsou duté,
a hrozí pád na přilehlou místní komunikaci. Po vyhodnocení dvou nabídek práce provede firma
zahradnictví Josef Šenk s pomocí vysokozdvižné plošiny. Stromy budou odřezány do výšky kmene
cca 2 – 2,5 m, který bude ponechán. Vytěžené dřevo bude odprodáno za tabulkovou cenu
s přihlédnutím k jeho kvalitě.
4.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zpracováním projektu pro stavební povolení na rekonstrukci budov radnice
a úřadu podle koncepčního návrhu tajemníka a podle studie arch. Velinského v příloze originálu
zápisu s cílem využít dotačních možností pro realizaci v roce 2014. Projednat s finančním odborem
a připravit radě ke schválení zadávací podmínky výběrového řízení na projektanta.
11.2.2013
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu ve spolupráci s dopravní komisí zjistit podmínky
pro možné zřízení zastávky a obratiště autobusů městské hromadné dopravy v lokalitě zástavby
pod Šibeničním kopcem (silnice na Hvozdec).
11.2.2013
Ing. Šnajdr
Rada žádá provést kontrolu a poté předložit informaci ohledně stavu překopů komunikací ve městě

a následného uvedení do původního stavu a provést kontrolu stavu (svažování) Tyršovy ulice
v úseku za křižovatkou na nádraží směrem na Žebrák.
11.2.2013
Ing. Žalud
Rada prozatím nesouhlasí s kácením planých jabloní a hrušní na území města z důvodu spadu
ovoce na silnice, chodníky a parkoviště, které pak znečišťují. Celkem se jedná o třicet ovocných
stromů a jednu vrbu, viz příloha originálu zápisu. Ukládá komisi životního prostředí posoudit stav
těchto stromů a upřesnit návrh.
11.2.2013
JUDr. Maříková
Rada dodatečně souhlasí s návrhem smlouvy o právu umístit a provést stavbu na pozemku p.č.
909/33 v k.ú. Osek u Hořovic, podle které obec Osek souhlasí umístit a provést na výše uvedeném
pozemku stavbu Cyklostezky Červený potok.
11.2.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Cymedica Holding, s. r. o., souhlasí s umístěním inženýrských
sítí elektro, vodovodu a kanalizace přes pozemkovou parcelu č. 1872 v k.ú. Hořovice. Rada dále
souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení inženýrských sítí
elektro, vodovodu, kanalizace přes výše uvedenou pozemkovou parcelu. Informovat žadatele
o rozhodnutí rady, zajistit podpisy smluvních stran.
28.1.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Cymedica Holding, s. r. o., souhlasí s umístěním kabelu nízkého
napětí přes pozemkové parcely č. 1837 / 1, 1866 / 4, 1867 / 1 a 1869 / 1 v k.ú. Hořovice (v ul.
Pod Nádražím). Rada dále souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene vedení kabelu NN přes výše uvedené pozemkové parcely. Informovat žadatele
o rozhodnutí rady, zajistit podpisy smluvních stran.
28.1.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem upravené smlouvy o dílo, podle které bude společností AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o., prováděna zimní údržba komunikací v Hořovicích v zimním období 2012 2013 a to včetně přílohy č. 1 – ceníku. Doplnit dle připomínek paní místostarostky. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
28.1.2013
JUDr. Maříková Rada souhlasí s tím, aby byla s p. Matysem uzavřena dohoda o splátkách dle
přílohy originálu zápisu. Úkol trvá.
21.1.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy týkající se přenesené působnosti na úseku
evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., pro obec Otmíče. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
do 31. 12. 2014 za cenu 100 Kč za úkon v registru ISÚI - RUIAN. Zajistit podpisy smluvních stran,
zveřejnit uzavřenou smlouvu na úřední desce a poslat ji Krajskému úřadu Středočeského kraje

ke schválení.
28.1.2013
Mgr. Bakule
Rada prozatím nesouhlasí s ustanovením města Hořovice jako opatrovníka ve spojeném územním
a stavebním řízení o žádosti o přeložku elektrického vedení a stavbu nového stožáru. Projednat
souvislosti se zástupcem žadatele. Úkol trvá, termín opět prodloužen.
28.1.2013
p. Pavlovič
Rada souhlasí s návrhem dálniční značky ZÁMEK HOŘOVICE a žádá komisi cestovního ruchu, aby
tento (bezplatně vypracovaný) návrh předala ke schválení MK ČR. Úkol trvá, termín opět
prodloužen.
28.1.2013
p. Vaculík
Rada prozatím nesouhlasí s návrhem znění smlouvy o odstranění odpadů, podle které bude
společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. přebírat odpady města Hořovice do svého
vlastnictví a s převzatými odpady nakládat dle zákonů tohoto státu. Jednat o podmínkách
se zástupci AVE CZ.
11.2.2013
p. Vaculík
Rada rozhodla o konání veřejného zasedání zastupitelstva dne 5. března 2013 v 18 hodin v Klubu
Labe. Organizačně zajistit.
25.2.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s průběhem přípravy komunitního plánu v roce 2012 a s informacemi dle přílohy
originálu zápisu. Zajistit projednání zastupitelstvem.
5.3.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s převodem nájemní smlouvy se Středočeským krajem na budovu Gymnázia Václava
Hraběte z města Hořovice na příspěvkovou organizaci 2. základní škola Hořovice. Zajistit projednání
s představiteli kraje. Úkol trvá, termín prodloužen.
28.1.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s 6. rozpočtovým opatřením na rok 2012, kterým se zvyšují příjmy o 20 tis. Kč
z důvodu přijetí účelové dotace na částečnou úhradu zvýšených nákladů spojených se stabilizací
provozu nového Centrálního registru vozidel. Financování se o stejnou částku snižuje. Připravit
pro nejbližší jednání zastupitelstva.
28.1.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí se stanovením závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města na rok
2013 podle návrhu v příloze originálu zápisu. Předat s podpisem pana starosty příspěvkovým

organizacím.
28.1.2013
Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Zápis č. 2
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
23. 1. 2013

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

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Ing. arch. Jirovský, Ing. Valečková, Ing Blecha,
stavební komise, zástupci HZS Beroun a OHS Beroun.
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Bohumil Taraba.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 2
Rady města Hořovice ze dne 23. 1. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
pí Hrachová
Jménem města zajistit vydání průkazu pro kronikářku města. Držitel tohoto průkazu má bezplatný
vstup na všechny kulturní, společenské, sportovní i jiné akce pořádané městem Hořovice, jeho
příspěvkovými organizacemi nebo organizacemi, na jejichž činnost město přispívá. Ostatní
organizace, instituce a orgány rada žádá o stejný přístup.

11.2.2013
p. Šalena
Zveřejnit v časopisu Měšťan a na webu následující žádost města: Město Hořovice ukládá svým
příspěvkovým organizacím a žádá všechny organizace, instituce, orgány státní správy a samosprávy
a spolky, aby držiteli průkazu kronikáře poskytly informace nezbytné pro jeho práci, nebo
mu k takovým informacím umožnily přístup.
11.2.2013
Jana Šrámková, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 3
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
30. 1. 2013

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

Omluveni: Bohumil Taraba, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: JUDr. Kasekr a Ing. Liprt
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Mgr. Jiří Vavřička.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 3
Rady města Hořovice ze dne 30. 1. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Projednat možnosti spolupráce v rámci partnerství s městem Gau-Algesheim v Porýní Falz.
25.2.2013
Ing. Blecha
Vyhodnotit výstavbu rodinných domků v ul. Rpetská v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
Rpetské ulice s ohledem na možné poničení této komunikace stavební činností.
11.2.2013

Ing. Kazda
Pokračovat v přípravě leasingu na obměnu tří nejstarších aut užívaných městským úřadem.
25.2.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí se záměrem pronajmout místnost bývalé vzduchotechniky v budově bazénu
o velikosti 121 m2 panu Merhautovi pro rozšíření fitcentra. Uzavřít nájemní smlouvu.
28.2.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí se záměrem pronajmout místnost bývalého skladu v budově bazénu o velikosti 14,2
m2 panu Matysovi. Součástí nájemní smlouvy bude dohoda o uznání dluhu a splátkách. Uzavřít
nájemní smlouvu.
28.2.2013
Ing. Pelán
Zajistit změnu všech podnájemních smluv týkajících se činností Městské správy bytového
a nebytového fondu tak, že celé nájemné, včetně části za energie, původně placené městu, bude
příjmem MSBNF.
28.2.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s návrhem společnosti Member, s. r. o., podle kterého bude na mantinelu okolo
ledové plochy zimního stadionu a na bocích rolby umístěn znak města Hořovice s nápisem „Město
Hořovice partner zimního stadionu“. Objednat a zajistit jejich instalaci.
11.2.2013
Ing. Pelán
Předložit režim a výtěžnost placených parkovišť ve městě.
11.2.2013
Ing. Šnajdr
Rada na základě odstoupení firmy PRAGRO, s. r. o., od realizace „Rekonstrukce WC a prodejny tisku
na Palackého náměstí v Hořovicích“ rozhodla, aby zakázka byla realizována druhým zájemcem
v pořadí, tj. firmou Chládek a Tintěra. Předložit návrh smlouvy o dílo. Na úkolu pracováno, termín
prodloužen.
25.2.2013
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci o požadavku vyplývajícího ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření
energií a týkajícího se zpracování průkazů energetické náročnosti budov. V první etapě, v termínu
do 1. 7. 2013, budou zpracovány průkazy 14 největších objektů vlastněných a užívaných městem
nebo jeho příspěvkovými organizacemi. Jedná se o budovy úřadu, školy a některé objekty sloužící
kulturním či sportovním účelům. Následovat budou etapy dle návrhu v příloze originálu zápisu.
25.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením stavebních úprav v kotelně Višňovka za účelem osazení ocelové
akumulační nádrže, jejíž montáž si vyžádá instalace nové kogenerační jednotky v prostorách

kotelny. Rada bere na vědomí, že akumulační nádrž bude vyčnívat cca 4 m nad úroveň stávající
střechy kotelny. Podmínkou tohoto souhlasu bude i závazek, že investor uvede stavební konstrukce
do původního stavu v případě, že by v budoucnosti akumulační nádrž již nebyla potřeba. Rada
zároveň souhlasí s provedením přípojky VN mezi objektem kotelny a trafostanicí v délce cca 40 m.
Způsob provedení přípojky bude konzultován s odborem technickým a dopravním, trvá však
na tom, že část protínající přilehlou silnici a nově zrekonstruovaný chodník bude provedena
protlakem a v části vedoucí k trafostanici bude povrch chodníku opraven v celé šířce a po celé délce
provedeného výkopu. Vyzvat investora stavby k sepsání návrhu smlouvy, ve které budou uvedeny
všechny výše uvedené podmínky, včetně hlukové studie.
11.2.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma BES, s. r. o., Benešovské silnice, opravu
komunikace části ulice Hradební a to za cenu 418.019,91 vč. DPH. Oprava komunikace bude
dokončena nejpozději do 30. 5. 2013. Cenová nabídka vzešla s veřejné obchodní soutěže, do které
se přihlásilo celkem osm firem. Zajistit přípravu smlouvy.
11.2.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s žádostí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o povolení stavby kabelového vedení
nízkého napětí v ulicích Svatopluka Čecha, Krátká, Západní a části ulice Sládkova za technických
podmínek uvedených v příloze originálu zápisu. Objednat projektovou dokumentaci veřejného
osvětlení v těchto ulicích s tím, že osvětlení bude vyprojektováno dle standardů společností
ELTODO-CITELUM, s. r. o., v souladu se smlouvou o provozu, údržbě a obnově veřejného světlení.
Zapracovat podmínky města do návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
25.2.2013
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci o stavu projektových příprav rekonstrukcí zásadních objektů
v majetku města. V této souvislosti ukládá vypsat výběrové řízení na zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace ke stavebnímu řízení pro budovu radnice čp. 2 a výběrové
řízení na zpracování geodetického zaměření pro budovu úřadu čp. 640.
25.2.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s odstraněním nežádoucích stromů a keřů kolem kostela Nejsvětější Trojice podle
metodického pokynu Národního památkového ústavu, konkretizovaného technickým a dopravním
odborem a upřesněného komisí životního prostředí, viz příloha originálu zápisu.
25.2.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem prodat speciální vozidlo s hydraulickou vysokozdvižnou plošinou
AVIA. Vozidlo se stalo pro město nepotřebným v souvislosti se zajištěním správy veřejného
osvětlení na smluvním základě. Jako způsob výběru nejlepší nabídky za nabízené vozidlo rada
určuje obálkovou metodu s tím, že minimální prodejní cena je stanovena na 90.000 Kč. Připravit
pro jednání zastupitelstva.
11.2.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene,
týkající se rekonstrukce mostu přes Červený potok u Společenského domu. Dodatek pouze
aktualizuje číslo jednací stanoviska Povodí Vltavy, s. p., k návrhu projektu. Jinak text původní
smlouvy, podepsané dne 9. 2. 2011, zůstává beze změn. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.2.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana v příloze originálu žádosti souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat
plynárenské zařízení na pozemkové parcele 1637 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření
geometrickým plánem č. 1695-216/2012 za jednorázovou úhradu 1.109 Kč včetně základní sazby
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.3.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti RWE GasNet, s. r. o. souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení
na pozemkových parcelách 1112 / 30, 1112 / 44, 1112 / 49, 1112 / 58, 1112 / 59, 1154 / 1, 1154 /
7, 1174 / 45, 1174 / 48, 1174 / 49, 1174 / 50, 1174 / 51, 1174 / 52, 1177 / 1, 1177 / 2, 1204 / 2,
1204 / 3, 1204 / 4, 1205 / 3, 1229 / 1, 1229 / 2 a 1246 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření
geometrickým plánem č. 1692-122/2012 za jednorázovou úhradu 55.373,20 Kč včetně základní
sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.3.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Ryskové část
pozemkové parcely č. 5 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 30 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 9 Kč / m2 / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.
11.2.2013
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí se zrušením kupní smlouvy uzavřené dne 3. 4. 2009 mezi městem Hořovice
a panem J. Vítem, týkající se odkoupení dokumentace pořízené městem. Informovat žadatele.
11.2.2013
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s pokračováním realizace projektu odboru sociálních věcí a zdravotnictví v rámci
prevence sociálně-patologických jevů ve společnosti v podobě kroužku deskových her a výtvarného
kroužku a ukládá odboru zajistit jejich realizaci s maximální finanční zátěží pro město do výše
10.000 Kč za rok.
11.2.2013
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2012.
11.2.2013

pí Šumerová
Rada revokuje své usnesení ze dne 22. 11. 2012 ohledně převodu nájemní smlouvy
se Středočeským krajem na budovu Gymnázia Václava Hraběte z města Hořovic na příspěvkovou
organizaci 2. základní škola Hořovice a ukládá odboru finančnímu a školství vydělovat v rozpočtu
města příspěvek pro 2. ZŠ ve výši 315.904 Kč jako nájemné od Středočeského kraje, určené
zejména pro obnovu a modernizaci budovy gymnázia.
průběžně
pí Šumerová
Ve spolupráci s právním odborem připravit návrh nové vyhlášky o místních poplatcích. Předpoklad
je schválení zastupitelstvem v červnu a účinnost od 1. 7. 2013.
22.4.2013
pí Šumerová
Vzhledem k rozsahu poškození a stálému zatékání rada souhlasí s provedením rekonstrukce střech
na 3. pavilonu 1. základní školy v roce 2013 mimo rámec případné dotace. Zahrnout náklady
na rekonstrukci do nejbližšího rozpočtového opatření.
11.2.2013

Ing. Jan Skopeček, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13. 2. 2013

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

Omluveni: Dr. Ing. Jiří Peřina, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván 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 a Petr Bakule.
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 13. 2. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Zajistit prodloužení nájemních smluv na sociální byty žadatelům dle přílohy originálu zápisu
a informovat žadatele.
25.2.2013

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zpracováním projektu pro stavební povolení na rekonstrukci budov radnice
a úřadu podle koncepčního návrhu tajemníka a podle studie arch. Velinského v příloze originálu
zápisu s cílem využít dotačních možností pro realizaci v roce 2014. Projednat s finančním odborem
a připravit radě ke schválení zadávací podmínky výběrového řízení na projektanta. Úkol trvá, termín
prodloužen.
25.2.2013
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s objednáním studie proveditelnosti, jejímž úkolem bude prověřit možnost zřízení
obratiště autobusů MHD v lokalitě křižovatky ulic Valdecká a Kamenná, popř. v lokalitě vjezdu
k areálu vodárny u obecního lesa vzhledem k tomu, že místa možných obratišť nejsou
na pozemcích města.
11.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí stanovisko České inspekce životního prostředí ohledně kácení stromů v ulici
Karla Sezimy. Na základě tohoto stanoviska zajistit odstranění kmenů a náhradní výsadbu.
25.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada ustupuje ze svého záměru hledání externí firmy pro správu serverového prostředí úřadu s tím,
že o ně se dle vyjádření odboru technického a dopravního dokáže úřad postarat vlastními silami.
Zároveň ukládá dohodnout ukončení smlouvy s firmou TAC&TAC, computer, s. r. o., dohodnout
finanční zajištění vlastní správy serveru s finančním odborem a stanovit v pracovních náplních
plnou zastupitelnost správců systému.
25.2.2013
Ing. Šnajdr
Zajistit vypracování projektu, získání stavebního povolení na rekonstrukci Rpetské ulice včetně
veřejného osvětlení. Následně zajistit provedení výběrového řízení na dodavatele tak, aby stavba
mohla být realizována ve dvou etapách.
20.5.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 11. 2. 2013 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
25.2.2013
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s kontrolou výkopů a překopů ve městě a žádá o průběžnou informaci
o odstraňování nedostatků.
22.4.2013
Ing. Žalud
Rada prozatím nesouhlasí s kácením planých jabloní a hrušní na území města z důvodu spadu
ovoce na silnice, chodníky a parkoviště, které pak znečišťují. Celkem se jedná o třicet ovocných
stromů a jednu vrbu, viz příloha originálu zápisu. Ukládá komisi životního prostředí posoudit stav
těchto stromů a upřesnit návrh. Úkol trvá.

11.3.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezplatným převodem částí pozemků z vlastnictví Středočeského kraje
do vlastnictví města Hořovice dle přílohy originálu zápisu. Převod je požadován z důvodu oprav
a novostavby chodníků v ulicích 9. května, Masarykova, Nová, Plzeňská, Pražská, Příbramská,
Sklenářka, Tyršova a U Nádraží. Uliční chodníky se nacházejí na pozemcích Středočeského kraje
a pro provedení stavby a spolufinancování z dotačního titulu je požadován převod do vlastnictví
města. Připravit pro jednání zastupitelstva.
25.2.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o právu k provedení stavby, podle které správce Červeného
potoka souhlasí s provedením oprav chodníku a stabilizace komunikace na nábřeží Červeného
potoka v úseku mezi mostem ke Společenskému domu a bývalým pivovarem. Součástí smlouvy je
i závazek Povodí Vltavy, s. p., opravit ochranou (regulační) zeď v předmětném úseku. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
11.3.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku č. 908/4 v k.ú. Osek u Hořovic o výměře
11 m2 a s bezúplatným převodem části pozemku č. 1174/11 v k.ú. Hořovice o výměře 10 m2.
Bezúplatný převod pozemků je z důvodu majetkového vypořádání stavby cyklostezky po jejím
dokončení a po skutečném zaměření stavby. Připravit pro jednání zastupitelstva.
25.2.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním návrhu smlouvy o dílo, podle které provede firma BES, s. r. o., Benešovské
silnice, opravu komunikace v části ulice Hradební za cenu 418.020 Kč včetně DPH. Oprava
komunikace bude dokončena nejpozději do 30. 5. 2013. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
11.3.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Jiroutovi části
pozemkových parcel 693 / 1, 693 / 8 a 693 / 9 v k. ú. Hořovice o celkové výměře cca 17 m2
za účelem využívání dřevěné kolny situované na těchto pozemcích. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za nájemné 9 Kč / m2 / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.2.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce a.s. na zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí
na pozemkových parcelách 1174 / 56, 1204 / 4, 1205 / 1, 1205 / 2, 1205 / 3, 1250, 1251 / 16,
1281 / 1, 1281 / 3, 1281 / 8, 1281 / 13, 1311 / 1, 1311 / 5, 1311 / 6 a 1311 / 14 v k.ú. Hořovice
v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem – pro akci „Hořovice – ulice Sládkova – kNN“
včetně stavby dvou kabelových skříní. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou
náhradu 150 Kč/bm (cca 395 bm) plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.

25.3.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene chůze
a jízdy po pozemkových parcelách 923 / 2, 923 / 3, 926 / 5, 926 / 2, 926 / 3, 926 / 4, 926 / 9, 926 /
10, 927 / 5, 927 / 6 a 927 / 7 v k.ú. Velká Víska za jednorázovou náhradu 12.100 Kč včetně základní
sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.2.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Připravit
pro jednání zastupitelstva.
25.2.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s umístěním zemědělského sila ve vlastnictví Českého rybářského svazu MO Hořovice
na pozemkové parcele města Hořovice č. 557 / 1 v k.ú. Kotopeky. Informovat žadatele.
25.2.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podmínkami splátkového kalendáře (viz příloha originálu zápisu) v kupní smlouvě
mezi městem Hořovice jako prodávajícím a Services PCM, s. r. o., jako kupujícím. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
25.2.2013
p. Šalena
Zajistit nejvýhodnější nabídku na provedení celkové opravy střechy kina (krytinou z šablon Cembrit)
včetně klempířských konstrukcí.
11.3.2013
p. Šalena
Pořídit dva válcové informační nosiče (Palackého nám. a Náměstí Boženy Němcové) a jednu
výlepovou plochu k Městské knihovně.
8.4.2013
p. Šalena
1. městský reprezentační ples Hořovic se bude konat 25. ledna 2014 od 19:30 hodin v sále
na radnici. Organizačně zajistit a předem podat informaci o programu.
18.11.2013
p. Vaculík
Rada prozatím nesouhlasí se stanovením předběžné ceny tepla pro rok 2013, dodávaného úřadu
společností Hořovická teplárenská, s.r.o., na 2,05 Kč bez DPH za 1kWh, tj. 2,36 Kč vč. 15% DPH
a přizve zástupce Hořovické teplárenské k projednání cen tepla na radu 27. 2. 2013.
25.2.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního v příloze originálu zápisu. Předložit

k projednání zastupitelstvu.
5.3.2013
pí Hrachová
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o změně platu
ředitelky příspěvkové organizace Domeček Hořovice pí Vladimíry Šlosarové s účinností od 1. března
2013 a ředitelky příspěvkové organizace Městská mateřská škola Hořovice Bc. Heleny Nesnídalové
s účinností od 1. května 2013 podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Zajistit
předání platových výměrů.
25.2.2013
pí Šrámková
Rada souhlasí se zakoupením 70 kusů dárků pro vítání občánků podle dispozic paní
místostarostky.
11.3.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s 1. rozpočtovým opatřením města Hořovice na rok 2013. Připravit pro jednání
zastupitelstva dne 5. 3. 2013.
25.2.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s účetní závěrkou za r. 2012. Připravit pro nejbližší jednání zastupitelstva.
25.2.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem Palackého náměstí a louky pod Obecním lesíkem
občanskému sdružení Hořovické maminky: Palackého nám. 23. 3. 2013 od 8 do 12 hod. Jarní
jarmark - včetně pohybu domácích zvířat na travnatém prostoru, 21. 9. od 8 do 12 hod. Podzimní
jarmark, 30. 11. od 8 do 17:30 hod. Vánoční jarmark. Louka Pod Obecním lesíkem 19. 10. od 13
do 16 hod. Drakiáda. Podmínkou je úklid po akcích a uvedení prostranství do původního stavu.
Informovat žadatele.
25.2.2013
Jana Šrámková, Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 2. 2013
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní na část schůze
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Ing. Jan Skopeček, 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. Jiří Vavřička a Dr. Ing. Jiří Peřina.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě

Usnesení č. 5
Rady města Hořovice ze dne 27. 2. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Městské mateřské škole
Hořovice - viz příloha originálu zápisu.
11.3.2013
Dr. Ing. Peřina
Rada ukládá radnímu dr. Peřinovi zorganizovat oficiální návštěvu představitelů samosprávy do Gau-

Algesheim v Porýní Falz s cílem navázat partnerskou spolupráci.
30.4.2013
Ing. Kazda
Vzhledem k potřebě postupně naplnit standardy kvality sociálně-právní ochrany podle vyhlášky
č. 473 / 2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, rada
schválila aktualizované znění organizačního řádu městského úřadu č. 1 / 2013 s účinností
od 1. 6. 2013 a zvýšila počet zaměstnanců v odboru sociálních věcí a zdravotnictví o jednoho.
Současně tím podle § 102, odst. 2, písm. j, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, stanovila celkový
počet zaměstnanců města v městském úřadu na 70. Předložit k podpisu panu starostovi.
11.3.2013
Ing. Kazda
Rada souhlasí s tím, aby pí Yvetta Hájková v termínu od 2. 4. do 30. 4. 2013 provedla ruční zápis
první poloviny roku 2010 do kroniky města Hořovice za odměnu ve výši 4.000 Kč splatnou
po kontrole odvedené práce do 31. 5. 2013. V termínu od 2. 5. do 31. 5. 2013 provede ruční zápis
druhé poloviny roku 2010 do kroniky města Hořovice za odměnu ve výši 4.000 Kč splatnou
po kontrole odvedené práce do 28. 6. 2013. Smluvně zajistit.
11.3.2013
Ing. Pelán Rada schvaluje nájemní smlouvy dle přílohy originálu zápisu. Zajistit podpisy smluvních
stran.
11.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se žádostí občana Hořovic o zřízení vyhrazeného parkoviště pro zdravotně
postiženou osobu podle přílohy originálu zápisu. Informovat žadatele.
11.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada si vyhradila předchozí schvalování jakéhokoliv prodeje městského majetku, a to i v případech
kdy je schválen ceník.
průběžně
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Dr. Ing. Veneta Zlatareva, za cenu 154.500 Kč
průkazy energetické náročnosti budov pro 9 objektů v majetku města, u nichž je zákonný termín
stanoven na 30. 6. 2013. Jedná se o budovy: 1. ZŠ Hořovice, 2. ZŠ Hořovice, oba objekty
MěÚ, společenský dům, dva objekty starého zámku, plavecký bazén a sportovní hala. Zajistit návrh
smlouvy o dílo.
11.3.2013

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zateplení objektu 1. základní školy
v Hořovicích včetně výměny oken – pavilon 3“ do prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů
energie, oblasti podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie. Dotace činí 90%
z uznatelných nákladů, spoluúčast města činí 10%.
7.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zateplení - Základní škola Hořovice,
Svatopluka Čecha 455“ do prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2,
podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie. Dotace činí 90% z uznatelných nákladů,
spoluúčast města činí 10%.
7.3.2013
Ing. Šnajdr
Zajistit zátarasy proti parkování nákladních automobilů a autobusů na nezpevněném pozemku
města v trojúhelníku Vrbnovské a Tíhavské ulice.
11.3.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 797 / 2 o výměře cca
120 m2 (zahrada) v k. ú. Hořovice za účelem využívání na zahradu za kupní cenu 500 Kč / m2.
Informovat žadatele o rozhodnutí rady a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
11.3.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku a s návrhem smlouvy o poskytnutí sponzorského daru
ve výši 15.000 Kč Sportovnímu klubu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na akci
Velká cena Hořovic, jako krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel dne
6. 6. 2013 na letišti v Tlustici. Město Hořovice je partnerem akce a vstup veřejnosti je zdarma.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
25.3.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy č. 2698 / 2012 o nájmu pozemků, podle které město
pronajímá společnosti AGRONA Rpety, s. r. o., pozemky, specifikované v příloze této smlouvy,
za účelem zemědělského obhospodařování a jejich využití za nájemné ve výši 1.800 Kč / ha
pro kulturu orná půda a 1.000 Kč / ha pro kulturu trvalý travní porost nebo ostatní plocha ročně.
Zajistit podpisy smluvních stran.
25.3.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle kterého dokončí společnost Chládek a Tintěra

Pardubice, a. s. za cenu 2.015.294 Kč vč. 21% DPH stavbu nazvanou „Rekonstrukce WC a prodejny
tisku“ na Palackého náměstí v Hořovicích. Stavba bude zahájena dnem 15. 3. 2013 a dokončena
do 9. 8. 2013. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
11.3.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační a vodovodní přípojku přes pozemkové parcely 906 /
1 a 2282 / 95 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem k bytovým domům v ulici
U Školky, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá
na dobu existence kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 180 Kč / bm včetně základní sazby
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
11.3.2013
Mgr. Kebrlová
V případě uvolnění sociálního bytu rada souhlasí s přidělením tohoto bytu klientovi dle přílohy
originálu zápisu na krátkou zkušební dobu. Dohodnout s Městskou správou bytového a nebytového
fondu možnosti spolupráce při řešení sociální situace klienta včetně jeho zaměstnání.
11.3.2013
Mgr. Krištufová Na základě § 47, odst. 1, zák. č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a § 102, odst. 2,
písm. b), zák. č. 128 / 2000 Sb., o obcích, vydává rada souhlas se zřízením přípravné třídy základní
školy v 1. základní škole Hořovice pro školní rok 2013 / 2014.
11.3.2013
p. Vaculík
Radní dne 13. 2. 2013 schválili věcné připomínky samosprávy podle podkladů stavební komise
k návrhu územního plánu Hořovic (viz příloha zápisu). Rada schválila poskytnutí těchto připomínek
prostřednictvím určeného zastupitele - starosty ve spolupráci s příslušnou referentkou územního
plánování panu architektu Jirovskému k zapracování do návrhu územního plánu.
11.3.2013
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice občanskému sdružení Sedmikráska v sobotu
dne 16. 3. 2013 od 8 do 15 hod. pro uspořádání „Blešího trhu“ a v sobotu dne
23. 3. 2013 od 8 do 16 hod. pro uspořádání dalšího ročníku tvořivých dílniček s prodejem dekorací
a dárků nejen s velikonoční tématikou. Podmínkou je koordinace akce s o. s. Hořovické maminky.
Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
11.3.2013
pí Šumerová
Rada bere na vědomí zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků města Hořovice ke dni
31. 12. 2012. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

11.3.2013
pí Šumerová
Rada podle § 102, odst. 2, písm. q,) zák. č. 128 / 2000 Sb., o obcích, schválila účetní závěrky
příspěvkových organizací zřízených obcí, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2012.
11.3.2013
Mgr. Jiří Vavřička, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13. 3. 2013

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

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: p. Bureš, Ing. Koreňová a pí Šlosarová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Bohumil Taraba.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 6
Rady města Hořovice ze dne 13. 3. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada schvaluje podání žaloby na vyklizení bytů v užívání osob dle přílohy originálu zápisu.
25.3.2013
Ing. Pelán
Rada schvaluje mimořádný příspěvek 290 tis. Kč na provedení nejnutnějších oprav na zprovoznění
budovy na autobusovém nádraží.

25.3.2013
Ing. Pelán
Rada schvaluje mimořádný příspěvek na provedení nejnutnějších oprav na zprovoznění ubytovny
u plaveckého bazénu 235 tis. Kč.
25.3.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s úhradou nezbytných nákladů provedených před uvedením do provozu zimního
stadionu a předáním nájemci ZS s. r. o. Jde o prohlídky, opravy, revize a servisní služby chladícího
zařízení atd.,ve výši 39.400 Kč bez DPH.
25.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s prodejem dřeva po kácení stromů v okolí kostela Nejsvětější Trojice panu Milanu
Langerovi, bytem Tyršova 461 Hořovice. Cena je stanovena dle platného ceníku. Částka za prodej
jehličnatého dřeva délky 1m činí 650 Kč za prostorový metr (prm) včetně DPH a cena za listnaté
dřevo (bříza) délky 1m činí 900 Kč za prm včetně DPH. Odhadované množství vytěženého dřeva je
5 – 10 prm.
25.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním smlouvy o bezplatném umístění kontejneru na separovaný sběr textilního
odpadu. Kontejner bude umístěn na křižovatce ulic U Remízku a Višňová vedle kontejnerů
na separovaný odpad. Zpětný odběr odpadu je zajištěn firmou KOUTECKÝ, s. r. o., se sídlem
v Duchcově. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
8.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada poskytne finanční částku výši 5.900 Kč občanskému sdružení „Zvířecí pohoda“, v souladu
se smlouvou o sponzorském příspěvku, se kterým město spolupracuje při odchytu a následné péči
o opuštěné či volně pobíhající psy, nalezené na území města. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
25.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem přílohy k celoroční objednávce, podle které bude pan Karel Hrdlička
za cenu 136.692 Kč vč. DPH, provádět údržbu veřejné zeleně nad rámec prací a lokalit uvedených
v příloze ke smlouvě na údržbu veřejné zeleně v Hořovicích pro rok 2013, kterou město uzavřelo
se firmou Petr Machálek. Jedná se o lokality: Bývalá skládka komunálních odpadů - Lom, Cesta
do lesoparku Bažantnice, Ulice Obránců Míru – řadové garáže, Ulice Polní – řadové garáže,
Nad areálem zimního stadionu, Cesta mezi ulicí Luční a Obránců Míru, Ulice Lesní. Zajistit potvrzení
objednávky dodavatelem.
25.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí návrh funkčního využití areálu starého zámku. Hospodářská budova: Policie
ČR, městská knihovna, Městská správa bytového a nebytového fondu, Městské kulturní centrum,
náhradní prostory firmy AVIS Hořovice, s. r. o. Centrální stavba (tvrz): regionální muzeum,

společenský sál, výstavní prostory (galerie), lapidárium, kavárna, v 2. nadzemním podlaží pravého
křídla ponechání dvou bytů. Připravit zadání pro vypracování projektové dokumentace pro stavební
povolení.
25.3.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační a vodovodní přípojku přes pozemkové parcely 906 / 1 a
2282 / 95 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem k bytovým domům v ulici
U Školky, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá
na dobu existence kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 180 Kč / bm včetně základní sazby
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
25.3.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, kterou bude
provádět prostřednictvím vybrané firmy společnost Telefónica Czech Republic, a. s. na akci nazvané
Rekonstrukce mostu přes Červený potok u Společenského domu. Výše nákladů na překládku
známých ke dni uzavření této smlouvy je 25.722 Kč bez DPH, tj. 31.123,60 vč. 21% DPH. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
22.4.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem přílohy ke smlouvě na údržbu veřejné zeleně v Hořovicích, podle které
bude pan Petr Machálek provádět za max. cenu 1.543.981 Kč vč. DPH, údržbu v roce 2013. Změny,
oproti roku 2012, nastaly v lokalitě zrekonstruovaného autobusového nádraží a v lokalitě křižovatky
ulic Rpetská a Cihlářská. V lokalitě autobusového nádraží bude údržbu provádět firma EKOBAU
Zahrady Bauer se sídlem v Berouně, která na autobusovém nádraží provedla výsadbu stromů
a zeleně. Údržbu stromů a keřů bude firma provádět v rámci realizace autobusového nádraží.
V lokalitě ulice Rpetská a Cihlářská bude údržbu provádět firma Zahradnictví Šenk se sídlem
v Komárově, která zde provedla revitalizaci ostrůvku zeleně. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.3.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které provede společnost UMT Stav, s. r. o., za cenu
263.556 Kč vč DPH, pokládku asfaltobetonové obrusné vrstvy na nábřeží Hynka Šlosara, v délce cca
210 m a v celé šířce místní komunikace, tj. v délce ve které byla prováděna přeložka plynovodu
v rámci stavební akce nazvané „Červený potok – ochrana proti vybřežování velkých vod“. Rada
vybírala ze dvou nabídek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
8.4.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje pí Veneta Zlatareva za cenu 154.500
Kč (zhotovitel není plátcem DPH) průkazy energetické náročnosti vybraných budov v majetku
města. Rada zároveň ukládá ředitelům příspěvkových organizací 1. a 2. základní škola, Městské
kulturní centrum a Městská správa bytového a nebytového fondu spolupracovat s technickým
a dopravním odborem na zajištění podkladů pro včasné splnění zakázky. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.

8.4.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s opravou Smlouvy o právu k provedení stavby č. 48 / 2013 - SML, kterou město
Hořovice uzavírá s Povodím Vltavy, s. p., a v níž se v článku 3, odst. 2, mění původní formulace:
"Správce prohlašuje, že u ochranné zdi dozdí uvolněné kameny, zeď očistí a lokálně přespáruje, a to
nejpozději do doby zahájení předmětné stavby." Správné znění: "... a to nejpozději do šesti měsíců
od dokončení předmětné stavby investorem." Zajistit podpisy smluvních stran.
8.4.2013
Mgr. Kebrlová
V případě uvolnění sociálního bytu rada souhlasí s přidělením tohoto bytu klientovi dle přílohy
originálu zápisu na krátkou zkušební dobu. Dohodnout s Městskou správou bytového a nebytového
fondu možnosti spolupráce při řešení sociální situace klienta včetně jeho zaměstnání. Úkol trvá,
termín prodloužen.
25.3.2013
p. Šalena
Zajistit nejvýhodnější nabídku na provedení celkové opravy střechy kina (krytinou z šablon Cembrit)
včetně klempířských konstrukcí. Úkol trvá z důvodu nepříznivého počasí.
25.3.2013
p. Vaculík
Pro vypracování podkladů v rámci možného vzniku městské policie v Hořovicích rada ustavuje
pracovní skupinu, v níž budou působit vytipovaní zastupitelé ze všech politických uskupení plus
další odborníci. Oslovit vytipované zastupitele.
8.4.2013
radní
Rada po diskusi za účasti pí Šlosarové schvaluje přepracovaný rozpočet k projektu PF 113 Výměna
zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské
a rodičovské dovolené a pověřuje Dr. Ing. Jiřího Peřinu podpisem Dohody o partnerství. Hlasováno:
4 pro a 3 proti.
25.3.2013
radní
Rada se za účasti p. Bureše a Ing. Koreňové seznámila s podmínkami provozu kogenerační jednotky
v kotelně Višňovka, podle nichž provoz musí splňovat příslušné hygienické normy a hluková zátěž
má být nižší než je nyní.
25.3.2013

Jana Šrámková, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 3. 2013
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Linda Fialová, Ing. Šnajdr, JUDr. Maříková a Ing. Pelán
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Jiří Vavřička a Dr. Ing. Jiří Peřina.
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 27. 3. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu plaveckého bazénu (viz příloha originálu
zápisu). Připravit návrh podnájemní smlouvy.
8.4.2013

Ing. Pelán
Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v domě 734 v Palachově ulici. Připravit návrh
nájemní smlouvy nejvyšší nabídce.
8.4.2013
Ing. Pelán
Rada svým usnesením ze dne 13. 2. 2013 souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na sociální
byt o jeden rok u žadatelky dle přílohy zápisu. Vzhledem k dluhu na nájemném a službách
spojených s bydlením a vzhledem k tomu, že si žadatelka do dnešního dne nájemní smlouvu
nevyzvedla, rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít novou smlouvu
do konce dubna 2013 dle návrhu sociálního odboru městského úřadu.
8.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkoviště na sídlišti Višňovka u čp. 1222 pro žadatele dle
přílohy originálu zápisu.
20.5.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výstavbou cca 45 délkových metrů chodníku na křižovatce ulic Nad Školou a Dr.
Holého. Budou zde osazeny silniční obruby a povrch bude proveden z asfaltobetonové směsi.
Zajistit tři nabídky na provedení prací a následně stavbu zrealizovat.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost SEAP Rokycany, s. r. o., za cenu 92.323
Kč vč. DPH realizační dokumentaci stavby zateplení pavilonu č. 3 v areálu 1. základní školy.
Zpracování realizační dokumentace stavby je podmínkou nutnou k provedení obchodní soutěže
na samotnou stavbu. Zajistit objednání prací.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s kácením jasanu v ulici Na Schůdkách. Žádost o pokácení stromu byla podána
fyzickou osobou a jako důvod pro pokácení byl uveden spad listí v podzimních měsících. Toto listí
pak dle vyjádření odklízí pouze vlastníci přilehlých nemovitostí. Strom nevykazuje žádné známky
poškození a svým umístěním nebrání vstupu na okolní pozemky a nemovitosti. Informovat žadatele
o rozhodnutí rady.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu nazvanou „Geodetické
zaměření stavebního objektu – budova MěÚ Hořovice, Palackého nám. 640/34“, která je zároveň
zadávací dokumentací zakázky. Zajistit zveřejnění na internetových stránkách města Hořovice.

25.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem zadávací dokumentace k obchodní soutěži na operativní leasing
služebních vozidel města Hořovice vč. přílohy č. 4, ve které jde o zajištění nájmu tří automobilů,
určených pro potřeby městského úřadu na období pět let s fixní cenou nájmu po celou dobu trvání
smlouvy. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby, zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Rada se zároveň
usnesla, že podmínky záručního a pozáručního servisu budou v příloze č. 4 uvedeny ve variantě
č. 2. Zajistit zveřejnění zadávací dokumentace obchodní soutěže.
8.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu nazvanou „Hořovice –
městské kino – oprava střechy“, která je zároveň zadávací dokumentací zakázky. Zajistit zveřejnění
na internetových stránkách města Hořovice.
8.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 25. 3. 2013 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
8.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovým návrhem, podle kterého zpracuje společnost R-Projekt 07, v. o. s.
za celkovou cenu 407.770 Kč vč. 21% DPH projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby k části
hospodářského křídla čp. 30 v areálu Starého zámku, plánované jako sídlo Policie ČR v Hořovicích,
a projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro zbývající část hospodářského křídla čp. 28
a 30. Objednat v ceně 117.370 Kč vč. DPH dokumentaci pro ohlášení stavby a předložit návrh
smlouvy o dílo na zpracování projektu pro stavební povolení.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Na základě žádosti ředitelky Bc. H. Nesnídalové o projednání rekonstrukce oken budovy Městské
mateřské školy v Jiráskově ulici rada ukládá technickému odboru prověřit okolnosti zvýšené
spotřeby tepelné energie (včetně případné netěsnosti oken) a navrhnout opatření vedoucí
k úsporám.
8.4.2013
Ing. Šnajdr
V rámci realizace úpravy nově budovaných komunikací Městskou akciovou společností v ulici
K Výrovně a jejího napojení na ulici Na Lukách rada ukládá technickému odboru zajistit projektovou

dokumentaci pro soutěž na dodavatele a realizaci chybějící části komunikace Na Lukách.
22.4.2013
Ing. Žalud
Radní se zabývali žádostí společenství vlastníků bytových jednotek 732 – 735 o odstranění břízy
a túje v ulici Palachova. Problematické je umístění stromů u fasády domu a ucpávání dešťových
okapů. Rada pověřuje komisi životního prostředí posouzením stavu stromů a podáním návrhu
na vyřešení žádosti.
22.4.2013
JUDr. Maříková
Připravit ve spolupráci s technickým odborem návrhy smluv s firmou eCentre, které povedou:
1) k vysoutěžení telekomunikačních služeb pro město a jeho příspěvkové organizace
2) k vysoutěžení cen energie pro město a jeho příspěvkové organizace
3) k organizaci soutěže na energie pro občany Hořovic.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s opraveným návrhem přílohy ke smlouvě na údržbu veřejné zeleně v Hořovicích,
podle které bude pan Petr Machálek provádět maximálně za cenu 1.548.100 Kč vč. DPH údržbu
v roce 2013. Zajistit podpis přílohy ke smlouvě o dílo.
8.4.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dodávce tepelné energie pro rok 2013, vč. přílohy č. 1 –
technické parametry odběrného místa a přílohy č. 2 – cenové ujednání, podle které bude
Hořovická teplárenská, s. r. o, dodávat tepelnou energii do budovy městského úřadu čp. 640/34
za předběžnou cenu 2,36 Kč/kWh. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
8.4.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem přílohy ke smlouvě o dílo, podle které bude maximálně za cenu 562.062
Kč vč. DPH v roce 2013 prováděn společností Technické služby Beroun, s. r. o., úklid veřejných
komunikací a vývoz odpadkových košů v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.4.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční elektrizační
soustavy na pozemkových parcelách 286 / 3 a 307 v k. ú. Hořovice v ul. Cvočkařská v rozsahu
zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 2.178 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
6.5.2013

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemkové parcele 66 / 18 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 777-1/2013 za jednorázovou úhradu 675 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
6.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Ing. Vartýřovi část
pozemkové parcely č. 6 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 150 m2 za účelem zřízení zahrádky.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 9 Kč / m2 / rok. Zajistit podpisy smluvních
stran.
8.4.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Víta souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní a kanalizační přípojku
přes pozemkové parcely 92 / 8 a 678 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým
plánem k pozemku 678 / 2, který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Smlouva se uzavírá na dobu existence vodovodní a kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu
2.107 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.4.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o partnerství s občanským sdružením Centrum pro komunitní
práci střední Čechy. Smlouva upravuje práva a povinnosti zúčastněných stran (partner a příjemce
dotace), vzájemnou spolupráci při zajištění realizace projektu „Komunitní plán sociálních služeb
města Hořovice a spádových obcí na období 2014-2018”, číslo CZ.1.04/3.1.03/97.00039
podpořeného finančními prostředky z Evropských sociálních fondů a ze státního rozpočtu v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zajistit podpisy smluvních stran.
29.3.2013
JUDr. Maříková
Zveřejnit záměr prodeje budovy městské knihovny dle dispozic starosty.
8.4.2013
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na poskytování sociální služby pro občana Hořovic
organizaci Raná péče EDA, o. p. s., ve výši 3.000 Kč. Informovat žadatele. V této souvislosti připravit
předpokládaný roční rozpočet na obdobné případy.
25.3.2013

p. Vaculík
Vzhledem k uskutečněnému jednání dne 25. 3. 2013 zástupců samosprávy, jednatele Hořovicé
teplárenské pana Bureše, zástupce ČEZ Energo Ing. Koreňové a zástupců občanů bydlících na sídlišti
Višňovka ohledně doplnění kotelny na Višňovce kogenerační jednotkou, rada žádá starostu
o projednání závazného snížení ceny tepla vyjádřeného v procentech a o následné zveřejnění
tohoto závazku s p. Burešem.
8.4.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 1000 Kč kronikářce města MUDr. Martínkové
v souvislosti s její činností na setkání kronikářů v Litoměřicích.
8.4.2013
Mgr. Jiří Vavřička, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10. 4. 2013
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Ing. Jan Skopeček, radní
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Bohumil Taraba, radní
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: Jana Šrámková a Ing. Jan Skopeček.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 8
Rady města Hořovice ze dne 10. 4. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada pověřuje Dr. Ing. Jiřího Peřinu zastupováním a podepisováním nezbytných dokumentů týkající
se projektu "Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů
s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené".

17.4.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělení jedné místnosti v holobytech žadateli dle přílohy originálu zápisu a ukládá
Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou jednoho
roku s možností prodloužení při dodržování podmínek stanovených nájemní smlouvou.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením částky 18.116 Kč vč. 21% DPH za provizorní opravu odpadního potrubí
v suterénu 1. základní školy Hořovice, pavilonu 3, společnosti Školní jídelna Hořovice, s. r. o.
Provizorní zapojení odpadu do kanalizačního systému bylo potřebné provést v důsledku havárie
odpadního potrubí napojeného na odlučovač tuků.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s žádostí o provedení vodorovného dopravního značení V 12a „Žlutá klikatá čára“
před vjezdem do nemovitosti č. p. 102 na Palackého náměstí s tím, že žadatelka si zajistí pořízení
a údržbu značení na vlastní náklady. Zajistit smluvní ošetření závazných podmínek, projednání
s Policií České republiky a Dopravním inspektorátem Beroun.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s předloženou koncepcí výstavby komunikace ve Rpetské ulici, kdy část v úseku
od křižovatky s ulicí Cihlářskou po křižovatku s Šípkovou bude provedena v šíři 5,5 m s povrchem
z ABS směsi a s jednostranným chodníkem, vydlážděným betonovou dlažbou. Část v úseku
od křižovatky s ulicí Šípkovou po křižovatku s ulicí Jeřabinovou bude provedena v šířce 3,5 m, též
s povrchem z ABS, bez chodníku. Komunikace bude projektována včetně podpovrchových
podkladních vrstev. Oznámit usnesení rady projektantovi.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejího náhradníka pro veřejnou
zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na „Geodetické
zaměření stavebního objektu – budova MěÚ Hořovice, Palackého nám. 640/34“ a jmenuje je
v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Jiří
Vavřička, Ing. Jan Blecha. Náhradník: Ing. Miroslava Paťavová.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na „Operativní leasing
služebních vozidel města Hořovice“ a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek

a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Ing. Ladislav Kazda, Mgr. Petr Bakule, Ing. Jan Blecha,
Ing. David Grunt. Náhradníci: Roman Jetel, Ondřej Vaculík, Mgr. Jiří Vavřička, Miloslav Jelínek,
Ing. Miroslava Paťavová.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci budovy radnice v Hořovicích“ a jmenuje je v tomto
složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Ing. Ladislav
Kazda, Jana Šrámková, Ing. Jan Blecha, Ing. David Grunt. Náhradníci: Miloslav Jelínek, Ondřej
Vaculík, Mgr. Petr Bakule, Gebriánová Alena, Ing. Miroslava Paťavová.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem zadávací dokumentace k obchodní soutěži pro akci „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci budovy radnice v Hořovicích“. Jedná se o veřejnou
zakázku na služby, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zajistit zveřejnění zadávací dokumentace obchodní
soutěže.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s variantami rekonstrukce výplní otvorů na budově mateřské školy v Jiráskově
ulici v Hořovicích. Ze tří možností upřednostňuje rada variantu č. 1, což je repase v odhadované
ceně 150 tisíc Kč vč. DPH.
22.4.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem přílohy ke smlouvě o dílo, podle které bude maximálně za cenu 562.062
Kč vč. DPH v roce 2013 prováděn společností Technické služby Beroun, s. r. o., úklid veřejných
komunikací a vývoz odpadkových košů v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.4.2013
JUDr. Maříková
Zveřejnit záměr prodeje budovy městské knihovny po aktualizaci podmínek.
8.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme společnosti LESOSPOL
Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice, Velká Víska, Kotopeky a Podluhy
za účelem jejich užívání a braní užitků z těchto pozemků. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za čtvrtletní nájemné 73,20 Kč za jeden hektar lesního pozemku. Zajistit podpisy smluvních stran.

22.4.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Městská akciová společnost Hořovice, a. s., souhlasí se zněním
smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění
zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkových parcelách 906 / 1 a 2282 / 19 v k. ú.
Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který je nedílnou součástí smlouvy
za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.4.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Hipské část
pozemkové parcely 5 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 32 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 9 Kč / m2 / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.4.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o pronájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
panu O. Šalenovi nebytový prostor v prvním nadzemním podlaží domu č. p. 640 jako kancelář
pro poskytování služeb finančního poradenství. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné
a služby v celkové výši 31.056 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.4.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Energo, s. r. o.
na provedení stavby „Instalace KGJ ul. Višňová, Hořovice“ na pozemkových parcelách 942 / 1, 942 /
13 a 942 / 43 v k. ú. Velká Víska. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Energo, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat transformační stanici, včetně
VN/NN transformátoru a VN/NN rozvodny na pozemkové parcele 942 / 13 v k. ú. Velká Víska
v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu 730 Kč/m2 (cca 18 m2) plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Energo, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení vysokého napětí
na pozemkové parcele 942 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým
plánem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 150 Kč/bm (cca 37 bm)

plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., na zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN
na pozemkových parcelách 1174 / 56, 1204 / 4, 1205 / 1, 1205 / 2, 1205 / 3, 1250, 1251 / 16,
1281 / 1, 1281 / 3, 1281 / 8, 1281 / 13, 1311 / 1, 1311 / 5, 1311 / 6 a 1311 / 14 v k. ú. Hořovice
v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice – ulice Sládkova – kNN“
včetně stavby dvou kabelových skříní. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou
náhradu 150 Kč/bm (cca 725 bm) plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 10. 2011 mezi městem
Hořovice a FK Hořovicko, kterým se vyjímá z předmětu nájmu stavební parcela 121 / 3 o výměře
179 m2 s budovou kabin v k. ú. Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.4.2013
Mgr. Kebrlová
Rada prozatím nesouhlasí s přidělení malometrážního bytu žadatelce dle přílohy originálu zápisu,
a to z důvodu vysokého dluhu za nájemné a služby spojené s bydlením v současném bydlišti a k její
platební morálce. V případě, že bude žadatelka dlouhodobě, alespoň po dobu jednoho roku,
dodržovat splátkový kalendář na umoření stávajícího dluhu a nebudou jí vznikat další dluhy spojené
s bydlením, rada města opětovně posoudí její žádost o přidělení bytu. Informovat žadatele
o rozhodnutí rady.
22.4.2013
p. Šalena
Pořídit dva válcové informační nosiče (Palackého nám. a Náměstí Boženy Němcové) a jednu
výlepovou plochu k Městské knihovně. Úkol trvá.
22.4.2013
p. Vaculík
Vzhledem k uskutečněnému jednání dne 25. 3. 2013 zástupců samosprávy, jednatele Hořovicé
teplárenské pana Bureše, zástupce ČEZ Energo Ing. Koreňové a zástupců občanů bydlících na sídlišti
Višňovka ohledně doplnění kotelny na Višňovce kogenerační jednotkou, rada žádá starostu
o projednání závazného snížení ceny tepla vyjádřeného v procentech a o následné zveřejnění
tohoto závazku s p. Burešem. Úkol trvá.
22.4.2013
pí Šumerová
Rada ukládá finančnímu a školskému odboru připravit přehled nesplacených závazků, pohledávek

a nezaplacených faktur ze strany města ke dni 10. 4. 2013 včetně identifikace subjektů.
15.4.2013
pí Šumerová
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města v r. 2012. Podle § 30,
odst. 1, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření do příslušných fondů. Zajistit informování příspěvkových organizací o rozhodnutí
rady.
22.4.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s kompenzací investice do objektu sauny v částce 84.204 Kč a zároveň ukládá odboru
technickému zaevidovat zhodnocený majetek do majetku města.
22.4.2013
Jana Šrámková, Ing. Jan Skopeček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17. 4. 2013

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Dr. Ing. Jiří Peřina, 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. Jiří Vavřička a Bohumil Taraba.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 9
Rady města Hořovice ze dne 17. 4. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada upřesňuje schválené rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2012 u příspěvkové
organizace Městská mateřská škola a souhlasí s tím, aby byl zlepšený výsledek hospodaření za r.
2012 byl převeden do fondu odměn.

22.4.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt žadatelce dle přílohy zápisu do 30.
9. 2013 a v případě řádného hrazení nákladů spojených s bydlením pak s automatickým
prodloužením do 28. 2. 2014. Důvodem pro prodloužení je skutečnost, že žadatelka uhradila
vzniklý dluh na nájemném a službách spojených s bydlením. Uzavřít smlouvu.
22.4.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zateplením domu na adrese Hořovice, Valdecká 87, po jehož provedení bude nová
konstrukce zdi domu přesahovat o 8 cm do průchozího profilu přilehlého chodníku. Oznámit
usnesení rady žadateli.
22.4.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podle které se majitel pozemku p. č.
678/11 v k. ú. Velká Víska, zavazuje umožnit městu výstavbu přechodů pro chodce vč. přilehlého
chodníku na křižovatce Příbramská a Rpetská a následně pozemek odprodat. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost R-Projekt 07, v. o. s.,
za cenu 240.000 Kč bez DPH, tj. 290.400 Kč vč. 21% DPH, zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce hospodářského křídla v areálu Starého zámku
v Hořovicích“, části která nebude využita místním oddělením státní policie. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2013
radní
Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 5. června 2013.
22.4.2013
Mgr. Jiří Vavřička, Bohumil Taraba

Mgr. Petr Bakule

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
24. 4. 2013
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Jan Skopeček, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizvány: Mgr. Eva Krištufová a pí Vladimíra Šlosarová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Petr Bakule.
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 24. 4. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
V rámci realizace úpravy nově budovaných komunikací Městskou akciovou společností v ulici
K Výrovně a jejího napojení na ulici Na Lukách rada ukládá technickému odboru zajistit projektovou

dokumentaci pro soutěž na dodavatele a realizaci chybějící části komunikace Na Lukách. Úkol trvá,
oslovit ještě další projektantské firmy na dopravní stavby, nejlépe z bližšího okolí.
20.5.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s žádostí o provedení vodorovného dopravního značení V 12a „Žlutá klikatá čára“
před vjezdem do nemovitosti č. p. 102 na Palackého náměstí s tím, že žadatelka si zajistí pořízení
a údržbu značení na vlastní náklady. Úkol plněn, trvá zajistit smluvní ošetření závazných podmínek.
20.5.2013
Ing. Žalud
Radní se zabývali žádostí společenství vlastníků bytových jednotek 732 – 735 o odstranění břízy
a túje v ulici Palachova. Problematické je umístění stromů u fasády domu a ucpávání dešťových
okapů. Rada pověřuje komisi životního prostředí posouzením stavu stromů a podáním návrhu
na vyřešení žádosti. Úkol trvá.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem přílohy ke smlouvě o dílo, podle které bude maximálně za cenu 562.062
Kč vč. DPH v roce 2013 prováděn společností Technické služby Beroun, s. r. o., úklid veřejných
komunikací a vývoz odpadkových košů v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá,
termín prodloužen.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme společnosti LESOSPOL
Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice, Velká Víska, Kotopeky a Podluhy
za účelem jejich užívání a braní užitků z těchto pozemků. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za čtvrtletní nájemné 73,20 Kč za jeden hektar lesního pozemku. Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá, termín prodloužen.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Městská akciová společnost Hořovice, a. s., souhlasí se zněním
smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění
zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkových parcelách 906 / 1 a 2282 / 19 v k. ú.
Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který je nedílnou součástí smlouvy
za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá termín prodloužen.
3.6.2013
p. Šalena
Pořídit dva válcové informační nosiče (Palackého nám. a Náměstí Boženy Němcové) a jednu

výlepovou plochu k Městské knihovně. Úkol trvá.
20.5.2013
p. Vaculík
Vzhledem k uskutečněnému jednání dne 25. 3. 2013 zástupců samosprávy, jednatele Hořovicé
teplárenské pana Bureše, zástupce ČEZ Energo Ing. Koreňové a zástupců občanů bydlících na sídlišti
Višňovka ohledně doplnění kotelny na Višňovce kogenerační jednotkou, rada žádá starostu
o projednání závazného snížení ceny tepla vyjádřeného v procentech a o následné zveřejnění
tohoto závazku s p. Burešem. Úkol trvá.
20.5.2013
pí Šumerová
Ve spolupráci s právním odborem připravit návrh nové vyhlášky o místních poplatcích. Předpoklad
je schválení zastupitelstvem v červnu a účinnost od 1. 7. 2013. Úkol trvá, termín prodloužen.
20.5.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem textu výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Oprava oken
v objektu mateřské školy, Jiráskova 602, Hořovice“. Zajistit zveřejnění výzvy na internetových
stránkách města Hořovice.
6.5.2013
Ing. Šnajdr
Rada ze tří doručených nabídek na opravu střech městského kina v Hořovicích vybrala a k dalšímu
jednání o nabídce vyzývá pana Jana Fejfara. Zajistit termín jednání, ze kterého vyplyne návrh
konečného smluvního ujednání a konkrétních změn v navrženém technickém řešení stavby vč.
jejich upřesněného ocenění.
6.5.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti VS Chrudim, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost VAK Beroun, a. s., spočívajícího v oprávnění
zřídit a provozovat kanalizační zařízení na pozemkových parcelách 1867 / 20, 1837 / 1, 1867 / 1,
1869 / 1, 1869 / 3, 1837 / 2, 1856 / 5, 1856 / 4, 1856 / 3 a 1856 / 7 v k. ú. Hořovice v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní
sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytového prostoru, podle které město pronajme panu
Ing. Vartýřovi jednu sklepní místnost v budově starého zámku o výměře cca 30 m2 za účelem
uskladnění nářadí. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 3.000 Kč / rok. Zajistit
podpisy smluvních stran.

20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví města dotčených umístěním
stavby protipovodňového opatření na Červeném potoce, podle které město Hořovice bezplatně
půjčí státnímu podniku Povodí Vltavy části pozemkových parcel 1380 / 1, 1380 / 3, 1381, 1386 / 2,
1391 / 5, 1393 / 1, 1393 / 10, 1394, 1407 / 1, 1408 / 1 a 1463 v k.ú. Hořovice o celkové výměře
3.586 m2 pro trvalý zábor. Smlouva se uzavírá na dobu deseti let. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě částí stavby
protipovodňového opatření, podle které státní podnik Povodí Vltavy bezplatně půjčí městu
Hořovice stavební objekty protipovodňového opatření na Červeném potoce. Smlouva se uzavírá
na dobu deseti let. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které firma eCENTRE, a. s., provede pro město
zadavatelkou činnost ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a zastoupí město v zadávacím řízení
veřejné zakázky na telekomunikační služby za odměnu ve výši 25% bez DPH z dosažené úspory.
Zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek 1198 Hořovice souhlasí se zněním smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na část p. p. 72 / 2 o výměře cca 18 m2 v k. ú. Velká Víska v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem za navrhovanou kupní cenu 500 Kč/m2. Zajistit podpisy
smluvních stran.
20.5.2013
p. Vaculík
Rada bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2012 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
města za r. 2012 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
5.6.2013
Ing. Blecha
Rada projednala postup jednotlivých činností vlastníků vodních děl na Žákovu náhonu směřující
k získání povolení odběru povrchových vod pro celý Žákův náhon tak, jak navrhl odbor VaŽP. Radní
souhlasí s navrženým způsobem rozdělení vzniklých nákladů na údržbu Žákova náhonu vždy
rovným dílem na každého ze sedmi vlastníků vodních děl. Po vypracování manipulačních řádů
každého vodního díla na Žákovu náhonu požádá jeho vlastník vodoprávní úřad o povolení odběru
vody. Zajistit vypracování manipulačního řádu, žádosti o povolení odběru vody a všech dalších

souvisejících úkonů za město Hořovice.
3.6.2013
Mgr. Kebrlová
Rada prozatím nesouhlasí s přidělením malometrážního bytu č. 16 v ulici 1. Máje č. p. 699 a ukládá
sociálnímu odboru posoudit žádosti všech žadatelů a navrhnout řešení.
6.5.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělení jedné místnosti v holobytech žadatelce dle přílohy originálu zápisu
na dobu určitou do konce roku 2013 s možností prodloužení při dodržování podmínek stanovených
nájemní smlouvou. Zajistit uzavření nájemní smlouvy.
29.4.2013
pí Šumerová
Na základě žádosti občanského sdružení Hořovické maminky "O poskytnutí dotací, finančních darů
z rozpočtu města Hořovice na rok 2013" rada souhlasí s poskytnutím příspěvku 50.000 Kč
na realizaci dětského hřiště v Panské zahradě, v rozšířeném prostoru současného hřiště, podle
řešení od společnosti Tomovy parky. Předpokládaná cena díla 500.000 Kč.
20.5.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s vyplacením odměny ve formě finančního daru zastupitelce Mgr. Z. Ulčové ve výši
3.000 Kč v souvislosti s její společenskou činností v letech 2012 a 2013.
20.5.2013
Ing. Pelán
Po vyhodnocení rozsahu činnosti příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového
fondu a vzhledem k rozvoji tzv. malých technických služeb rada ukládá řediteli MSBNF zajistit
zástupnost funkce ředitele náležitým organizačním a personálním opatřením a podat informaci.
20.5.2013
radní
Rada projednala koncepce rozvoje příspěvkových organizací 1. základní škola, 2. základní škola
a Domeček Hořovice a poděkovala ředitelům za jejich dosavadní činnost.
6.5.2013
Jana Šrámková, Mgr. Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
22. 5. 2013

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Bohumil Taraba, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Mgr. Jiří Vavřička.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 11
Rady města Hořovice ze dne 22. 5. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada nesouhlasí s pronájmem prostor v budově úřadu, pokud najímané místnosti nemají
samostatně uzamykatelný vchod. Důvodem jsou nejen problémy s kombinovaným provozem, ale
zejména se zajištěním bezpečnosti majetku, uchovávaných dokumentů a dat. Informovat žadatele.

17.6.2013
Ing. Kazda
Rada stanovila celkový počet zaměstnanců městského úřadu na 71 po dobu dočasné nepřítomnosti
zaměstnankyně odboru sociálních věcí a zdravotnictví na úseku sociálně právní ochrany dětí.
Po návratu této zaměstnankyně se počet zaměstnanců opět sníží na 70, pokud rada nerozhodne
jinak.
3.6.2013
Ing. Kazda
Rada ukládá zajistit uzavření smlouvy s kronikářkou města MUDr. Martínkovou na vedení kroniky
v letech 2012 a 2013 a to za 8.000 Kč za sepsaný rok. Rada pověřuje paní místostarostku, aby
kontrolovala vedení kronik a za rok 2012 případně udělila souhlas s vyplacením odměny v měsíci
červnu 2013.
3.6.2013
Ing. Pelán
Rada prozatím nesouhlasí s nabídkou Hořovické teplárenské na vytápění městského bazénu.
Informovat jednatele.
3.6.2013
Ing. Pelán
Rada rozhodla důkladně opravit venkovní dětský bazén, schody a okolí areálu akvaparku. Velký
venkovní bazén bude vyspraven a zprovozněn. Připravit otevření letního provozu celého areálu
nejdéle do 1. 7. 2013.
3.6.2013
Ing. Pelán
Rada schvaluje podnájem nebytových prostor v bazénu paní Monice Vyštejnové. Uzavřít nájemní
smlouvu.
3.6.2013
Ing. Pelán
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 808 pro kanceláře Probobusu. Uzavřít
nájemní smlouvu.
3.6.2013
Ing. Pelán
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 808 pro Probobus - místnost pro řidiče.
Uzavřít nájemní smlouvu.
3.6.2013

Ing. Pelán
Rada schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v objektu č. p. 808 jako prodejnu. Uzavřít
nájemní smlouvu se zájemcem s nejvyšší nabídkou ceny za metr čtvereční.
3.6.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s vybudováním parkovacích míst u domu č. p. 756 - 7 na bývalém septiku za finanční
spoluúčasti vlastníků domu.
3.6.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s výměnou malometrážního bytu klientce dle přílohy originálu zápisu a to z důvodu
dlouhodobých konfliktů se sousední nájemnicí. Dále souhlasí s tím, aby ve spolupráci s odborem
sociálních věcí a zdravotnictví byl uvolněný malometrážní byt nabídnut obyvatelkám sociálních
bytů, dle pořadí v důvodové zprávě podání, které již nesplňují kritéria pro nové uzavření nájemní
smlouvy. Uzavřít smlouvy.
3.6.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt žadatelce dle přílohy originálu
zápisu a to z důvodu narovnání vzniklých dluhů spojených s bydlením a úhradou komunálního
odpadu. Uzavřít smlouvu.
3.6.2013
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí informaci o poptávkovém řízení a podané cenové nabídce na zpracování
projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení na výstavbu komunikace části ulice
Na Lukách. Cenová nabídka činí 31.460 Kč včetně DPH a byla podána firmou Ing. Libor Klus –
dopravní projekce, Mladá Boleslav. Objednat zpracování.
27.5.2013
Ing. Šnajdr
Rada na základě výběrového řízení v rámci projektu "Geodetické zaměření stavebního objektu budova MěÚ Hořovice, Palackého nám. 640/34" projednala závěry hodnotící komise a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MapKart, s. r. o., Souhrady 4, 625 00 Brno - město za Kč
81.900 bez DPH.
3.6.2013
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s celkovou rekonstrukcí chodníků v okolí domu č. p. 725-727 a požaduje provést
pouze nezbytné opravy v částce max. do 40.000 Kč vč. DPH. Objednat provedení prací v rámci
oprav výtluků v Hořovicích. Rada dále souhlasí s rekonstrukcí schodiště vedoucího ke vchodu č. p.
725 v částce do 26.000 Kč vč. DPH. Objednat provedení prací.

3.6.2013
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Eibl, za cenu 74.600 Kč (není
plátcem DPH), dokumentaci pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce komunikace – ulice
Strmá“. Zajistit více konkurenčních nabídek.
3.6.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost ELROM, v. o. s., provede za cenu 168.601,40 Kč
vč. 21% DPH rozvody veřejného osvětlení v ulicích Podlužská a Slunečná včetně osazení šesti sloupů
ve Slunečné ulici a ve spolupráci s firmou ELTODO-CITELUM, a. s., sloupy osadí novými LED světelnými zdroji. Připravit návrh smlouvy o dílo.
3.6.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 2. kategorie, podle
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP nazvanou „Zateplení – Základní škola
Hořovice Svatopluka Čecha 455“, která je zároveň zadávací dokumentací zakázky. Zajistit zveřejnění
veřejné zakázky.
3.6.2013
Mgr. Bakule
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice dne 30. 5. 2013 firmě Pemak, s.
r. o. za účelem prezentace ""Nové generace silničních oprav za studena"" pro starosty správního
území Hořovic. Firma použije na pozvánce logo města.
30.5.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s navrženou trasou elektrické přípojky podle projektu společnosti Elektromont
Matějka, a. s., nazvaného „Hořovice – kNN pro parc. čísla 927/16 a 18 v k. ú. Velká Víska“,
za podmínek uvedených v předkládací zprávě. Rada zároveň souhlasí se zjednodušeným územním
řízením dle § 95 odst. 1, písm. d), zákona č. 183/2006 Sb. Přípojka bude vedena po městských
pozemcích p. č. 2112/1 a 2112/17 v k. ú. Hořovice, na pozemcích p. č. 923/1, 926/5, 927/23, 927/24
a 927/7 v k. ú. Velká Víska a po mostní konstrukci, v ulici Svatý Jan, přes Červený potok. Informovat
žadatele.
27.5.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s navýšením částky pro opravu kina. Celkové náklady budou činit 650 tisíc Kč.
Předložit návrh smlouvy.
17.6.2013

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s parametry výzvy k veřejné zakázce pro akci „Zateplení objektu 1. Základní školy
v Hořovicích včetně výměny oken – pavilon 3“. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce
zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění. Zajistit zveřejnění veřejné zakázky.
3.6.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkoviště na sídlišti Višňovka u čp. 1222 pro žadatele dle
přílohy originálu zápisu. Úkol trvá, dokončit správně vodorovné značení.
3.6.2013
Ing. Šnajdr
Rada na základě žádosti Svazu tělesně postižených v ČR souhlasí s umístěním kompenzačních
pomůcek pro hendikepované občany, dosud uskladněných ve sklepních prostorách budovy úřadu
v nevyužívaných prostorách městského kina. Informovat žadatele.
3.6.2013
Ing. Žalud
Rada vyhodnotila pronájem objektu o ploše 2162 m2 ve Fügnerově ulici od firmy Real, s. r. o.,
pro zřízení sběrného dvora za cenu 1,80 Kč/m2/den jako nepřijatelný z finančního hlediska a ukládá
komisi živorního prostředí vytipovat další možné lokality pro sběrný dvůr (např. areál bývalého
školního statku) dle dispozic místostarosty.
17.6.2013
JUDr. Maříková
1. Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které společnost eCENTRE, a. s., provede
pro město a jeho příspěvkové organizace opakované elektronické řízení na dodavatele elektrické
energie - Dynamický nákupní systém. Smlouva se uzavírá na 4 roky za cenu 170.000 Kč bez DPH.
2. Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které společnost eCENTRE, a. s., provede
pro město a jeho příspěvkové organizace opakované elektronické řízení na dodavatele zemního
plynu - Dynamický nákupní systém. Smlouva se uzavírá na 4 roky za cenu 170.000 Kč bez DPH.
3. Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zajištění podpory při realizaci projektu „snížení cen energií
pro domácnosti města Hořovice“, podle které společnost eCENTRE, a. s., provede organizaci
soutěže na energie (elektřina, zemní plyn) pro domácnosti města Hořovice. Smlouva se uzavírá na 1
rok za cenu 16.000 Kč / měsíc bez DPH. 4. Zajistit podpisy smluvních stran.
3.6.2013
JUDr. Maříková
Po obchodním jednání s Ing. Vartýřem rada upřesnila své rozhodnutí ze dne 24. 4. 2013 a souhlasí
se zněním smlouvy o nájmu nebytového prostoru, podle které město pronajme panu Ing. Vartýřovi
jednu sklepní místnost v budově starého zámku o výměře cca 30 m2 za účelem uskladnění nářadí.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 1.000 Kč / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.

17.6.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 1857 / 1 o výměře cca 6 m2
v k.ú. Hořovice, která je připlocena k pozemkové parcele 1857 / 6, za účelem majetkoprávního
vypořádání, za kupní cenu 500 Kč / m2. Informovat žadatelku o rozhodnutí rady a následně
připravit pro jednání zastupitelstva.
3.6.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek 1198 Hořovice souhlasí s prodejem části
pozemkové parcely 72 / 2 o výměře cca 18 m2 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem za kupní cenu 500 Kč / m2. Informovat žadatele o rozhodnutí rady
a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.
3.6.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti VS Chrudim, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost VAK Beroun, a. s., spočívajícího v oprávnění
zřídit a provozovat kanalizační zařízení na pozemkových parcelách 1867 / 20, 1837 / 1, 1867 / 1,
1869 / 1, 1869 / 3, 1837 / 2, 1856 / 5, 1856 / 4, 1856 / 3 a 1856 / 7 v k. ú. Hořovice v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní
sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol řešen, k podpisu dojde po předložení projektu
žadatelem.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezplatným převodem části pozemku p. č. 248/1 v k. ú. Velká Víska, o velikosti
37 m2, z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice. Převod je požadován
z důvodu novostavby chodníku v Příbramské ulici, který bude sloužit ke spojení přechodů
pro chodce na křižovatce Rpetské a Příbramské ulice. Připravit pro jednání zastupitelstva.
3.6.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa
bytového a nebytového fondu Hořovice, týkající se rozšíření předmětu činnosti organizace o správu
a údržbu areálu Starého zámku v Hořovicích. Připravit pro jednání zastupitelstva.
28.5.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s užíváním pozemku na parc. č. 693/3 a 693/1 jako volně přístupného prostoru
pro děti s pískovištěm, skluzavkou atd. Žadatelé vybudují zařízení na vlastní náklady a budou ho
i udržovat a spravovat podle platných předpisů. Informovat žadatele.

3.6.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se stavbou středotlaké plynovodní přípojky na pozemkové parcele 1837 / 1 v k. ú.
Hořovice a se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení STL
plynovodní přípojky se společností RWE GasNet, s. r. o., v délce cca 2m za cenu 181 Kč / bm včetně
DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o účasti na PROGRAMU 129 120 „Podpora
prevence před povodněmi II“ : „Hořovice – Červený potok – ř. km 12,9 – 13,3 – Ochrana proti
vybřežování velkých vod“ ze dne 1. 7. 2011, podle kterého město Hořovice převezme
protipovodňové opatření po uplynutí deseti let do svého vlastnictví a státní podnik Povodí Vltavy si
vypůjčí dotčené pozemky po dobu 10 let po dokončení stavby. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.6.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky města Hořovice o místních poplatcích. Připravit
pro jednání zastupitelstva.
3.6.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o bezplatné výpůjčce nádob na separovaný odpad od společnosti
EKO-KOM, podle které pronajme bezplatně tato společnost celkem 18 kusů kontejnerů na tříděný
odpad. Návrh smlouvy nahrazuje všechny předchozí smlouvy o výpůjčce a to včetně jejich dodatků
uzavřených mezi společností EKO-KOM, a. s. a městem Hořovice. Neznamená to tedy navýšení
počtu kontejnerů na separovaný odpad. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
17.6.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o dílo, podle které firma DEREZA, s. r. o., provede rekonstrukci
fasády a plynofikaci objektu 2. základní školy – Vísecké náměstí za 4.335.296 Kč bez DPH
tj. 5.245.708 Kč vč. DPH. Stavba bude provedena v termínu od 1. 6. 2013 do 15. 11. 2013, s tím,
že zahájení výuky od 1. 9. 2013 nebude ohroženo. Realizace akce je spolufinancována z operačního
programu životního prostředí ve výši 90% ze způsobilých výdajů. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
3.6.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN
na pozemkové parcele 1837 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým

plánem - pro „Hořovice –kNN pro č.p. 1431“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu 181 Kč/bm (cca 10 bm) včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci, podle které pí Zdeňka Klimešová zřídí a bude
udržovat vodorovné dopravní značení V 12a „Žlutá klikatá čára“ před vjezdem do nemovitosti č. p.
102 na Palackého náměstí. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
17.6.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zrušením trvalého pobytu bývalým nájemníkům sociálních bytů v domě č. p. 585 v
Hořovicích, kteří již nemají platnou nájemní smlouvu a do dnešního dne si sami trvalý pobyt
nepřihlásili na jiné adrese. Zajistit podání návrhu města ohlašovně, aby podle § 12, odst. 2, zákona
č. 133 / 2000 Sb., o evidenci obyvatel, rozhodla o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
3.6.2013
JUDr. Maříková
Ve spolupráci s místostarostou kontaktovat realitní kanceláře za účelem prodeje městského
majetku určeného k prodeji.
3.6.2013
Mgr. Kebrlová
Rada nesouhlasí s přidělením uvolněné bytové jednotky v objektu sociálních bytů a sepsáním
nájemní smlouvy na dobu neurčitou klientce, dle přílohy originálu zápisu. Důvodem je nutnost
zachování podstaty sociálních bytů do roku 2019 a tím i dodržování ""Zásad pro přidělování
sociálních bytů"". Informovat žadatelku. Navrhnout obsazení uvolněného bytu podle ""Zásad""
včetně termínu.
3.6.2013
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje pevný pořadník pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle
přílohy originálu zápisu (s jednou aktuální změnou podle druhé přílohy), který byl sestaven
v souladu s vnitřním předpisem 3/2011 – Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou
službou Hořovice. Informovat Domov Na Výsluní a žadatele.
3.6.2013
p. Šalena
Pořídit dva válcové informační nosiče (Palackého nám. a Náměstí Boženy Němcové) a jednu
výlepovou plochu k Městské knihovně. Úkol trvá, termín znovu prodloužen.
17.6.2013

p. Šalena
Rada pověřuje ředitele Městského kulturního centra a starostu vyřešením problémů provozu
restaurace ve Společenském domě.
3.6.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s materiálem odboru VVP pro jednání zastupitelstva města dne 5. 6. 2013. Předložit
k projednání zastupitelstvu.
5.6.2013
pí Hrachová
Rada rozhodla o nevyhlášení konkurzu na obsazení funkcí ředitelů 1. základní školy, 2. základní
školy a Střediska volného času Domeček. Ve spolupráci s odborem finančním a školství připravit
potvrzení o prodloužení pracovního poměru na dobu určitou na dalších šest let a s podpisem pana
starosty předat dotčeným ředitelům.
31.5.2013
pí Šumerová
Rada rozdělila příspěvky společenským organizacím ve výši 1.656.900 Kč, viz příloha originálu
zápisu. Připravit pro jednání zastupitelstva.
23.5.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s návrhem 2. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2013 podle přílohy
originálu zápisu. Připravit pro jednání zastupitelstva.
28.5.2013
vedoucí odborů MěÚ
Podání odborů, která budou nárokovat finanční prostředky z rozpočtu města, budou nadále
obsahovat vyjádření vedoucí odboru finančního a školství o finančním krytí.
průběžně
Ing. Jan Skopeček, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19. 6. 2013

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Ing. Jícha 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 a Dr. Ing. Jiří Peřina.
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 19. 6. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada projednala postup jednotlivých činností vlastníků vodních děl na Žákovu náhonu směřující

k získání povolení odběru povrchových vod pro celý Žákův náhon tak, jak navrhl odbor VaŽP. Radní
souhlasí s navrženým způsobem rozdělení vzniklých nákladů na údržbu Žákova náhonu vždy
rovným dílem na každého ze sedmi vlastníků vodních děl. Po vypracování manipulačních řádů
každého vodního díla na Žákovu náhonu požádá jeho vlastník vodoprávní úřad o povolení odběru
vody. Zajistit vypracování manipulačního řádu, žádosti o povolení odběru vody a všech dalších
souvisejících úkonů za město Hořovice. Úkol řešen, trvá.
6.9.2013
Ing. Kazda
Rada ukládá tajemníkovi připravit optimalizaci organizační struktury úřadu ve smyslu závěrů
personálního auditu.
1.7.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením sociálních bytů žadatelkám dle pořadí v příloze originálu zápisu.
U žadatelky první v pořadí pak uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do 28. 2. 2014 a u
žadatelky druhé v pořadí uzavřít nájemní smlouvu také na dobu určitou, ale pouze na tři měsíce.
Důvodem je prověření schopnosti žadatelky dostát svým závazkům a omezit možnost vzniku dluhů
vůči městu.
1.7.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadateli dle přílohy originálu zápisu. Dále
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt obyvatelce, také dle přílohy zápisu, a to
z důvodu vyrovnání dlužných závazků vůči městu.
1.7.2013
Ing. Pelán
Rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu provést prořezání cesty od nemocnice
k Bažantnici.
15.7.2013
Ing. Šnajdr
Na základě stanoviska komise Životního prostředí rada souhlasí s pokácením 1 stromu (bříza) v ulici
Palachova u domu č. p. 732, s pokácením 4 stromů (oliva, smrk) v ulici Na Radosti u č.p. 821 – 822,
s pokácením 2 stromů (vrba, bříza) u Lázeňského rybníka v blízkosti autoopravny a s odstraněním
19 kusů planých ovocných stromů na území města. Dle stanoviska komise Životního prostředí jsou
tyto stromy svým náklonem nebezpečné, nevhodné či zasahují do přilehlých nemovitostí. Rada
dále souhlasí, aby tyto stromy byly pokáceny formou samotěžby a to panem Jiřím Abelem,
Letenská 335 Hořovice, kdy bude městu odvedena částka 50 Kč za jeden prostorový metr
vytěženého dřeva.
1.7.2013

Ing. Šnajdr
Navrhnout dopravní značení pro zásobování prodejny Jednoty Na Palackého náměstí, avšak
s časovým omezením, aby nebyla zbytečně snižována parkovací kapacita.
1.7.2013
Ing. Šnajdr
Prověřit možnost pronájmu mobilního WC v areálu hřbitova.
1.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada děkuje firmě Saint-Gobain Sekurit ČR, spol. s r. o., za letošní příspěvek 130 tis. Kč a souhlasí
s jeho využitím na pořízení a instalaci radaru na měření rychlosti (ca 70 tis. Kč) a na obnovu
a doplnění dětského hřiště v Anýžově ulici (ca 60 tis.). Informovat dárce a zajistit objednání
přístroje a prací.
1.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede pan Jan Fejfar, za celkovou cenu
659.656 Kč vč. 21% DPH opravu střechy objektu městského kina. Informovat dodavatele.
1.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejího náhradníka pro veřejnou
zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na „Zateplení –
Základní škola Svatopluka Čecha 455“ a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání
obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Jan Blecha. Náhradník:
Ing. David Grunt.
1.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona č. 137 / 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na „Zateplení objektu
1. základní školy v Hořovicích včetně výměny oken – pavilon 3“ a jmenuje je v tomto složení:
Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Ing. Jan Blecha, Ondřej
Vaculík, Ing. David Grunt, Mgr. Eva Krištufová. Náhradníci: Mgr. Jiří Vavřička, Alena Gebriánová,
Mgr. Petr Bakule, Ing. Ladislav Kazda, Mgr. Radek Šumera.
1.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí přednostním provedením opravy střechy budovy úřadu včetně elektroinstalace
v nejvyšším patře a se zamalováním skvrn po prosakující vodě za předběžně odhadnuté náklady
ve výši cca 500 tisíc Kč. Z důvodu poruchy, která se projevila v povodňových dnech, urychleně
zajistit nabídky na odstranění havarijního stavu.

1.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje projektant Ing. Libor Klus za cenu 60.000 Kč vč. DPH
dokumentaci pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce komunikace – ulice Strmá“. Objednat
provedení prací.
1.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 17. 6. 2013 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
1.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem nájemní smlouvy, podle které Povodí Vltavy, s. p., pronajímá na dobu stavby
mostu přes Červený potok u Společenského domu, za cenu 6.800 Kč/rok, část pozemku a to
za účelem realizace stavby. Rada se zároveň usnesla, že zahájení stavby proběhne na jaře roku
2014 a ukládá odboru technickému a dopravnímu informovat o této skutečnosti všechny
zainteresované společnosti.
1.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním stojanu na kola na chodníku vedle vchodu do místní pobočky Komerční
banky za předpokladu, že žadatel provede dodávku a montáž stojanu na vlastní náklady. Oznámit
usnesení rady žadateli.
1.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru zajistit posudek na statické zajištění svahu a cyklostezky
nad Červeným potokem.
1.7.2013
Ing. Žalud
Rada vyhodnotila pronájem objektu o ploše 2162 m2 ve Fügnerově ulici od firmy Reali, s. r. o.,
pro zřízení sběrného dvora za cenu 1,80 Kč/m2/den jako nepřijatelný z finančního hlediska a ukládá
komisi živorního prostředí vytipovat další možné lokality pro sběrný dvůr (např. areál bývalého
školního statku) dle dispozic místostarosty. Úkol trvá, termín prodloužen.
15.7.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí s prodejem pozemkové parcely 676 / 7 v k. ú. Hořovice
o výměře 23 m2 a zároveň souhlasí se zněním smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej této
parcely. Zveřejnit záměr prodeje a následně připravit pro jednání zastupitelstva. Zajistit podpisy

smluvních stran na smlouvě o budoucí smlouvě kupní.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti INSAT, spol s r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční elektrizační
soustavy přes pozemkové parcely 92 / 8 a 678 / 1 v k.ú. Velká Víska pro společnost ČEZ Distribuce,
a. s., v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 776-5/2013 vyhotoveným INSAT, spol s r. o., který
je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence
zařízení distribuční elektrizační soustavy za jednorázovou úhradu 5.445 Kč včetně základní sazby
DPH.. Zajistit podpisy smluvních stran.
29.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s provedením zateplení bytového domu č. p. 1210 – 1217, které zvýší objem domu
o max. 140 mm na jedné stěně a tím zasáhne do pozemků p. č. 938/1 a 942/1 v k. ú. Velká Víska, jež
jsou majetkem města Hořovice. Rada zároveň nesouhlasí s prodejem částí těchto parcel.
Informovat žadatele, ve spolupráci s technickým odborem sepsat návrh příslušné smlouvy.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost ELROM, v. o. s., za cenu
168.602 Kč vč. DPH, stavbu veřejného osvětlení v ulici Slunečná a to vč. kabelového přívodu
v Podlužské ulici. Po odborné kontrole a předchozí konzultaci s finančním odborem o termínu
úhrady zajistit podpisy smluvních stran.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost PETLAH, s. r. o., za cenu
199.953 Kč vč. DPH, repasi 31 špaletových oken v objektu Mateřské školy v Jiráskově ulici. Práce
budou probíhat v období od 1. 7. 2013 nejpozději do 31. 8. 2013. Rada vítěze vybrala ze čtyř
doručených nabídek. O vítězi rozhodla nejnižší nabídková cena. Zajistit podpisy smluvních stran.
15.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o účasti na PROGRAMU 129 120 „Podpora
prevence před povodněmi II“ : „Hořovice – Červený potok – ř. km 12,9 – 13,3 – Ochrana proti
vybřežování velkých vod“ ze dne 1. 7. 2011, podle kterého město Hořovice převezme
protipovodňové opatření po uplynutí deseti let do svého vlastnictví a státní podnik Povodí Vltavy si
vypůjčí dotčené pozemky po dobu 10 let po dokončení stavby. Zajistit podpisy smluvních stran.
29.7.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Dagmar Fryšové část
pozemkové parcely 6 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 135 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 20 Kč / m2 / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Levé část pozemkové
parcely 5 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 40 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za nájemné 800 Kč ročně (20 Kč / m2 / rok). Zajistit podpisy smluvních stran.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Voříškové část
pozemkové parcely 1112 / 49 v k. ú. Hořovice o výměře cca 20 m2 za účelem udržování veřejné
zeleně. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 200 Kč / rok. Zajistit podpisy smluvních
stran.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Havlíčkovi a panu
Gruntovi části pozemkových parcel 693 / 3 a 693 / 5 v k. ú. Hořovice o celkové výměře cca 15 m2
za účelem vybudování dřevěného přístřešku pro dva automobily. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za nájemné 908 Kč / rok včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu bytu, podle které město pronajme panu T. Chramosilovi
byt 2+1 v 1. NP objektu č. p. 27 (Starý zámek) v Hořovicích k bydlení. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31. 7. 2013 za nájemné ve výši 2.879 Kč měsíčně. Po uplynutí sjednané lhůty bude
uzavřena nová smlouva s MSBNF Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran. Rada souhlasí
se zněním smlouvy o nájmu bytu, podle které město pronajme paní Jitce Veselé byt 2+1 v suterénu
objektu č. p. 27 (Starý zámek) v Hořovicích k bydlení. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.
7. 2013 za nájemné ve výši 3.196 Kč měsíčně. Po uplynutí sjednané lhůty bude uzavřena nová
smlouva s MSBNF Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení přes pozemkové parcely 91 / 3 a
678 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem, který bude
nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence
komunikačního vedení za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně 21% DPH. Zajistit podpisy

smluvních stran.
29.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní přípojku přes pozemkové parcely 1837 / 1 a 1866 / 4 v
k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem k p. č. 1865 / 2 v ulici
Pod Nádražím, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva
se uzavírá na dobu existence vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 181 Kč/bm včetně
základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN
na pozemkových parcelách 2112 / 1, 2112 / 17 v k. ú. Hořovice a 923 / 1, 926 / 5, 927 / 7, 927 /
23 a 927 / 24 v k .ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem pro „Hořovice –kNN pro parc. č. 927 / 16, 18“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu 181 Kč/bm (cca 230 bm) včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
29.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
pro zakázku na odběr telekomunikačních služeb mezi městem Hořovice a všemi jeho příspěvkovými
organizacemi (1. základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská mateřská škola
Hořovice, Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE, Městské kulturní centrum Hořovice,
Domov Na Výsluní Hořovice a Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice). Touto
smlouvou zmocňují jednotlivé příspěvkové organizace město Hořovice, aby je zastupovalo
v zadávacím řízení na výběr poskytovatele telekomunikačních služeb. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou, a to do doby dosažení účelu, pro který byla uzavřena, tj. do doby uzavření smluv
s vybraným dodavatelem. Zajistit podpisy smluvních stran a informovat eCENTRE, a. s.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
pro zakázky na odběr elektrické energie a zemního plynu mezi městem Hořovice a všemi jeho
příspěvkovými organizacemi (1. základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská
mateřská škola Hořovice, Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE, Městské kulturní centrum
Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice a Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice).
Touto smlouvou zmocňují jednotlivé příspěvkové organizace město Hořovice, aby je zastupovalo
v zadávacím řízení na výběr poskytovatele el. energie a zemního plynu. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou, a to do doby dosažení účelu, pro který byla uzavřena, tj. do doby uzavření smluv

s vybranými dodavateli. Zajistit podpisy smluvních stran a informovat eCENTRE, a. s.
1.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat komunikační zařízení přes pozemkové parcely 1867 / 1 a 1869 / 1 v k.ú. Hořovice
pro společnost Telefónica Czech Republic, a. s. v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1710350/2012 vyhotoveným GK Václav Heppner, který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného
břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence komunikačního zařízení za jednorázovou úhradu
3.267 Kč včetně základní sazby DPH.
1.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada města provedla kontrolu a posouzení splnění podmínky prokazatelného neplnění sjednaných
prací dodavatelem údržby městské zeleně. Zajistit projednání s dodavatelem prací.
1.7.2013
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s bezúplatným umístěním reklamní tabule před benefiční obchod Charity ŠOP v ulici
Nerudova 113, který byl otevřen v návaznosti na komunitní plánování. Informovat žadatele.
1.7.2013
Mgr. Krištufová
Rada rozhodla o udělení odměny ve výši jednoho měsíčního platu (včetně pohyblivých složek)
ředitelce 1. základní školy za úspěšné završení dvouletého projektu "Evropská unie - peníze
školám".
1.7.2013
Mgr. Krištufová
Rada souhlasí s oplocením školní zahrady u 1. základní školy Hořovice, která je majetkem města.
(Drátěné oplocení v délce ca 40 m.)
1.7.2013
p. Šalena
Rada se seznámila s nabídkou p. Hasmana na spolupráci ve Společenském domě a tuto nabídku
rada vítá. Pokračovat v jednání.
1.7.2013
p. Šalena
Rada upřesnila své usnesení ze dne 22. 5. 2013 a rozhodla pořídit dva válcové nosiče plakátovacích
ploch a dvě tabulové plakátovací plochy včetně montáže za cca 73 tisíc Kč bez DPH. Náklady
na přízení a montáž uhradí město a majetek bude svěřen do hospodaření příspěvkové organizace
Městské kulturní centrum. Zajistit objednání dodávky a přípravu doplnění přílohy zřizovací listiny

MKC pro jednání zastupitelstva.
1.7.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s pronájmem části Palackého náměstí dne 27. 6. 2013 na promo akci firmě PPM
FACTUM. Firma zajistí úklid po akci.
24.5.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby dotace, která byla původně schválena Česko - Ruské společnosti, byla
poskytnuta Univerzitě alternativního vzdělávání jako podpora tělesně postižených autorů kolekcí
blahopřání. Česko - Ruská společnost, dle sdělení předsedkyně, dotaci nevyužije.
1.7.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2013 provedl odbor
finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Požádat odbor.
1.7.2013
radní Rada
vzala na vědomí informaci o prezentaci firmy Pemak, s. r. o. týkající se oprav komunikací asfaltovou
směsí za studena.
1.7.2013
Jana Šrámková, Dr. Ing. Jiří Peřina

Mgr. Petr Bakule

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
3. 7. 2013

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Mgr. Jiří Vavřička.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 13
Rady města Hořovice ze dne 3. 7. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje koncept spolupráce s partnerským městem Gau-Algesheim a pověřuje radního dr.
Peřinu zaslat k připomínkování tento materiál německému partnerovi.
29.7.2013

Ing. Kazda
Rada v souladu s vůlí tajemníka rozhodla provést změnu organizační struktury úřadu, vedoucí
k úspoře jednoho vedoucího úředníka převedením činností odboru personálního a organizačního
do odboru obecní živnostenský úřad. Proto ukládá tajemníkovi připravit aktualizaci organizačního
řádu, kterým rada zřídí odbor organizační a obecní živnostenský úřad. Následně zajistit provedení
všech úkonů zaměstnavatele v souvislosti s touto organizační změnou.
29.7.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením sociálních bytů žadatelkám dle pořadí v příloze originálu zápisu.
U žadatelky první v pořadí pak uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do 28. 2. 2014 a u
žadatelky druhé v pořadí uzavřít nájemní smlouvu také na dobu určitou, ale pouze na tři měsíce.
Důvodem je prověření schopnosti žadatelky dostát svým závazkům a omezit možnost vzniku dluhů
vůči městu. Úkol trvá.
29.7.2013
Ing. Šnajdr
Na základě žádosti vedoucí Úřadu práce v Hořovicích rada souhlasí s vymezením a označením
jednoho parkovacího místa na parkovišti před budovou kina jako stání pro osoby se zdravotním
postižením - klienty úřadu práce s omezením po dobu úředních hodin tohoto úřadu.
29.7.2013
Ing. Šnajdr
Prověřit možnost pronájmu mobilního WC v areálu hřbitova. Úkol trvá, termín prodloužen.
29.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada děkuje firmě Saint-Gobain Sekurit ČR, spol. s r. o., za letošní příspěvek 130 tis. Kč a souhlasí
s jeho využitím na pořízení a instalaci radaru na měření rychlosti (cca 70 tis. Kč) a na obnovu
a doplnění dětského hřiště v Anýžově ulici (cca 60 tis.). Informovat dárce a zajistit objednání
přístroje a prací. Úkol trvá, termín prodloužen.
29.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada na základě výběrového řízení v rámci projektu " Zateplení - Základní škola Hořovice
Svatopluka Čecha 455" projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče Fortel Beroun s. r. o., U Ovčína 21, 266 01 Beroun – Závodí za 1.476.362 Kč
bez DPH, tj. 1.786.398 Kč vč. 21% DPH.
29.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada na základě výběrového řízení v rámci projektu "Zateplení objektu 1. základní školy
v Hořovicích včetně výměny oken – pavilon 3" projednala závěry hodnotící komise a rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Chlumecká průmyslová s. r. o., Ke Koble 1100, 289 11
Pečky za 3.866.325 Kč bez DPH, tj. 4.678.253 Kč vč. 21% DPH.
29.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem ředitelky Základní školy Hořovice, Svatopluka Čecha, zřídit v půdních
prostorách prkennou podlahu na dřevěný hranolový rošt, tak aby mohl být půdní prostor využíván
i poté, co zde budou položeny zateplovací rohože. Avšak vzhledem k dalším nákladům spojeným
s realizací zateplení nemá možnost tuto úpravu financovat z městského rozpočtu. Informovat
žadatelku.
12.8.2013
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s objednáním projektové dokumentace, řešící rekonstrukci komunikace
a inženýrské sítě ve Cvočkařské ulici. Nutno dořešit obnovu inženýrských sítí v celé oblasti Žižkova
v souladu s investičními možnostmi města.
29.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením okapních chodníků podél vnějších jižních zdí pavilonů B a C mateřské
školy, tak aby bylo zabráněno pronikání vlhkosti do vnitřních prostor těchto pavilonů, s provedením
silničních obrub na vjezdu z komunikace vedoucí po jižní straně areálu, tak aby se zabránilo vtékání
dešťové vody tímto vjezdem do zahrady školky, a s provedením nové střechy
na nerekonstruovaném pavilonu E. Minimalizovat náklady na nezbytně nutné práce. Zajistit
provedení prací.
29.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru zajistit posudek na statické zajištění svahu a cyklostezky
nad Červeným potokem. Úkol trvá.
29.7.2013
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí text dopisu, odeslaného panu Petru Machálkovi, ve věci neplnění sjednaných
prací dodavatelem údržby městské zeleně. Zajistit provedení následné kontroly odváděné služby,
informovat radu o jejím výsledku a o reakci smluvního partnera.
29.7.2013
Ing. Šnajdr
Zajistit provedení dopravního značení pro zásobování prodejny Jednoty na Palackého náměstí
na náklady žadatele.
29.7.2013

Ing. Vyhnal, Mgr. Ulčová, p. Pavlovič
Za aktivní práci komisí rady v roce 2012 rada uděluje odměnu ve výši 1.300 Kč na člena komise
a ukládá komisím dopravní, kulturní a školské a cestovního ruchu vypracovat návrh na rozdělení
odměn aktivně pracujících členů (komise stavební a životního prostředí návrh již předložily).
29.7.2013
JUDr. Maříková
Připravit pro radu přípravu smlouvy o převodu vlastnictví budovy městské mateřské školy včetně
táborové základny ve Zbiroze a prezentovat okolnosti na příští schůzi rady.
29.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s koupí pozemkových parcel 678 / 3 a 831 / 23 v k. ú. Velká Víska o výměře 192 m2
od Sdružení pro přípravu výstavby Velká Víska a pozemkové parcely 92 / 15 od manželů
Jedličkových a zároveň souhlasí se zněním smluv o budoucích kupních smlouvách na koupi těchto
parcel. Připravit pro jednání zastupitelstva. Zajistit podpisy smluvních stran na smlouvách
o budoucích smlouvách kupních.
29.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost MapKart, s. r. o., za cenu
81.900 Kč bez DPH, tj. 99.099 Kč vč. 21% DPH, v termínu od 8. 7. 2013 do 30. 9. 2013 geodetické
zaměření stavby objektu MěÚ č. p. 640/34. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
29.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Levé část pozemkové
parcely 5 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 40 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za nájemné 800 Kč ročně (20 Kč / m2 / rok). Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá, termín prodloužen.
29.7.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 3 / 2013 o zřízení městské
police. Připravit pro jednání zastupitelstva. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel.
29.7.2013
JUDr. Maříková
Rada ukládá ve spolupráci s technickým odborem vypracovat darovací smlouvu, podle níž SaintGobain Sekurit ČR s. r. o., přispěje v roce 2013 městu Hořovice celkovou částkou 130.000 Kč
na pořízení radaru na měření rychlosti pro ulici Lochovickou a obnovu a doplnění dětského hřiště
v Anýžově ulici.
29.7.2013

JUDr. Maříková
Vzhledem k daným smluvním podmínkám rada souhlasí s žádostí příspěvkových organizací Domov
na Výsluní a Městská mateřská škola nezúčastnit se společného postupu zadavatelů na dodávky
telekomunikačních služeb a energie.
29.7.2013
p. Šalena
Rada se seznámila s nabídkou p. Hasmana na spolupráci ve Společenském domě a tuto nabídku
rada vítá. Pokračovat v jednání. Úkol trvá.
29.7.2013
p. Šalena
Rada ukládá Městskému kulturnímu centru připravit nabídku propagačních a dárkových předmětů
města v osvědčeném sortimentu a rozsahu v celkové ceně do 70.000 Kč včetně DPH.
29.7.2013
p. Šalena
Rada upřesnila své usnesení ze dne 22. 5. 2013 a rozhodla pořídit dva válcové nosiče plakátovacích
ploch a dvě tabulové plakátovací plochy včetně montáže za cca 73 tisíc Kč bez DPH. Náklady
na přízení a montáž uhradí město a majetek bude svěřen do hospodaření příspěvkové organizace
Městské kulturní centrum. Zajistit objednání dodávky a přípravu doplnění přílohy zřizovací listiny
MKC pro jednání zastupitelstva. Úkol trvá.
29.7.2013
p. Vaculík
Na návrh pracovní skupiny pro zajištění bezpečnosti ve městě rada souhlasí se zřízením městské
policie v Hořovicích v počtu pěti strážníků včetně velitele a ukládá starostovi připravit podklady
pro jednání zastupitelstva, které budou obsahovat zdůvodnění vzniku městské policie,
bezpečnostní analýzu, finanční náklady na vznik, provozní opatření včetně nákladů a návrh
na financování v rámci rozpočtu města. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel.
29.7.2013
p. Vaculík
Rada rozhodla o jednání zastupitelstva dne 5. 9. v Klubu Labe od 18 hod. Organizačně zajistit.
29.7.2013
pí Hrachová
Zopakovat výzvu občanům k přihlášení se do systému služby „SMS InfoKanál“ v „Měšťanovi“,
popularizovat tento záměr i v dalších sdělovacích prostředcích a zajistit uzavření nové závazné
objednávky po uplynutí 12 měsíců provozu. Jednáním s dodavatelem služby uvedenou službu
zkvalitnit a zatraktivnit pro občany města ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města,

zejména s MKC.
29.7.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2 tis. Kč na 10. ročník turistického pochodu „Za
brdským Fabianem“. Informovat žadatele.
29.7.2013
pí Šumerová
Rada vzala na vědomí informaci o stavu střechy na budově městského úřadu. Rada ukládá odboru
finančnímu a školství zahrnout náklady celkovou rekonstrukci střechy a stavebních konstrukcí
nad střechou ve výši 2 mil. Kč do rozpočtu na rok 2014.
4.11.2013
radní
Rada bere na vědomí informaci ředitelky Městské mateřské školy o výši úplaty za předškolní
vzdělávání ve školním roce 2013/2014 a o prázdninách. Zároveň bere na vědomí informaci o zvýšení
stravného od 2. 9. 2013 a o přerušení provozu školky od 22. 7. do 9. 8. 2013.
29.7.2013
radní
Rada rozhodla, že její další schůze bude 31. 7. 2013 a poté 28. 8. 2013.
29.7.2013
Ing. Jan Skopeček, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
31. 7. 2013
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Ing. Jan Skopeček, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: p. Šalena, Mgr. Kebrlová a JUDr. Maříková
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Bohumil Taraba.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 14
Rady města Hořovice ze dne 31. 7. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Na základě nových poznatků o hodnotě stromů na pozemcích města a vzhledem k podmínkám
jejich ochrany rada navrhuje prohlásit lípu malolistou (stáří 170 až 200 let) na poz. parcele
č. 114 jako památný strom. Jde o vysokou košatou lípu souměrného vzrůstu výšky cca 25 m
o průměru koruny cca 12 až 15 m, která je na území města výjimečná a splňuje podmínky
pro ochranu jako památného stromu. Podat informaci o výsledku správního řízení.

26.8.2013
Ing. Blecha
Rada nesouhlasí s výstavbou objektu firmy Boddy a partners, s. r. o., na spalování uhynulých či
usmrcených domácích zvířat v lokalitě mezi Sklenářkou a Cintlovkou (zhruba naproti provozu
tiskáren). Důvodem je stálé zahušťování dopravy a vzrůstající zátěž na životní prostředí vzhledem
k nepříznivému souhrnu všech průmyslových vlivů (zejména doprava) v oblasti Cintlovky
a Sklenářky. Vyřídit s krajským úřadem a podat informaci.
26.8.2013
Ing. Kazda
Rada schválila aktualizované znění organizačního řádu městského úřadu (vnitřní předpis č. 2 /
2013) s účinností od 1. 11. 2013. Současně s tím podle § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, stanovila celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 71. Sloučením
dvou odborů vzniká odbor organizační a živnostenský úřad, čímž dojde k úspoře jednoho
vedoucího úředníka v současném odboru personálním a organizačním. Po podpisu panem
starostou zajistit provedení všech úkonů zaměstnavatele v souvislosti s touto organizační
změnou.
23.9.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením malometrážního bytu 1 + kk v ulici 1. Máje č. p. 699, a to zájemci dle
přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, a to
na 6 měsíců. Důvodem je prověření schopnosti žadatelky pravidelně hradit nájem a služby.
26.8.2013
Ing. Šnajdr
Po vyhodnocení stavu budovy kina a posouzení způsobu opravy střechy a vzhledem ke skutečnosti,
že vybraný dodavatel na opravu střechy nepodepsal smlouvu, rada ukládá technickému odboru
oslovit v pořadí druhého uchazeče a vyzvat ho k upřesnění nabídky na celkovou opravu střechy
pouze na hlavní budově, tedy bez přístaveb.
26.8.2013
Ing. Šnajdr
Prověřit technický stav schodiště v Závodní ulici a zajistit jeho následnou opravu.
26.8.2013
Ing. Šnajdr
Rada na základě žádosti občana nesouhlasí s prodejem části pozemkové parcely 668 / 2 o výměře
cca 190 m2 v k.ú. Hořovice, která je součástí obslužné komunikace za domy č. p. 18 a 19 v Pražské
ulici. Informovat žadatele ve spolupráci s právním odborem a zahrnout do plánu úklidu
komunikací.
26.8.2013

Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s provedením meliorace na městském pozemku p. č. 115/2 v k. ú. Velká Víska
za účelem odvodnění tohoto pozemku a zabránění stékání vody na soukromé pozemky umístěné
níže po svahu a ukládá technickému odboru navrhnout alternativní řešení. O odvodnění pozemku
požádala skupina obyvatel z Jasmínové ulice. Oznámit usnesení rady žadatelům.
26.8.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které Ing. Šír zpracuje za cenu 108.900 Kč vč. 21% DPH, realizační
a zadávací dokumentaci stavby nazvané "Rekonstrukce mostu M1 u Společenského domu
v Hořovicích". Připravit návrh smlouvy o dílo.
26.8.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 29. 7. 2013 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
26.8.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pronájmem mobilního WC umístěného v areálu městského hřbitova v Hořovicích
od firmy Johnny Servis, s. r. o. za cenu 2.407,90 Kč vč. 21% DPH za měsíc se servisem 1x za tři
týdny. Zajistit návrh smlouvy o pronájmu.
26.8.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením opravy části chodníku v Zámecké ulici, před vchodem do prodejny
dětského textilu v domě č. p. 11. Bude provedeno vyrovnání žulových obrub s nášlapem 12 cm,
odstranění původní betonové dlažby, srovnání podkladu a položení 4 až 5cm vrstvy
asfaltobetonové směsi jako povrchu chodníku. Zajistit objednání prací ve spolupráci s Městskou
správou bytového a nebytového fondu.
26.8.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže na zavedení dynamického
nákupního systému dodávky elektrické energie pro město Hořovice, vč. přílohy A, a příloh č. 1, 1a,
2, 3, 4a, 4b a 5, pořádané za účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele elektřiny pro odběrná
místa města Hořovice v následujících čtyřech letech.
26.8.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže na zavedení dynamického
nákupního systému dodávky zemního plynu pro město Hořovice, vč. přílohy A, a příloh č. 1, 1a, 2,

3, 4, a 5, pořádané za účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele plynu pro odběrná místa města
Hořovice v následujících čtyřech letech.
26.8.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výzvou k podání nabídky včetně zadávací dokumentace pro provedení aukce
na služby mobilních operátorů včetně provedení aukce na pevné linky a internet. Informovat
smluvního partnera a zajistit provedení všech souvisejících úkonů zadavatele ke zdárnému
provedení akce.
26.8.2013
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí zpracování pasportu místních komunikací na území města, vč. prohlášení
vlastníka místních komunikací. Komunikace uvedené v pasportu jako místní komunikace jsou
veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží především místní dopravě na území obce
a jsou tedy dle §6 zákona č. 13/1997 místními komunikacemi. Jedná se o místní komunikace II. třídy
označené v pasportu pořadovým číslem 1b až 9b, místní komunikace III. třídy označené pořadovým
číslem 1c až 95c, místní komunikace IV. třídy označené pořadovým číslem 1d až 108d, mostní
objekty označené pořadovým číslem M1 až M3 a schodiště označené pořadovým číslem 1s až 16s
a které jsou umístěny na pozemcích ve vlastnictví města Hořovice, České republiky, Středočeského
kraje a fyzických a právnických osob.
26.8.2013
Ing. Šnajdr
Zajistit vybudování nájezdové rampy pro vozíčkáře k podatelně na radnici. Se stanoviskem
finančního odboru navrhnout termín realizace.
23.9.2013
Ing. Vyhnal
Rada prozatím nesouhlasí s objednáním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
k zajištění výstavby přechodů pro chodce v lokalitách ulice K Nemocnici (od parkoviště u Sluneční
brány), Příbramské (křižovatka s ulicí Pražskou), Pražské (u autobusové zastávky směrem
na Lochovice) a Pražské (poblíž prodejny PROŠEK), dále před křižovatkou Vrbnovská a Tihavská.
Rada ukládá komisi dopravní podnět žadatelky posoudit zejména z hlediska praktického využití, to
je kázně chodců přechody využívat. A dále ukládá posoudit současný stav přechodů ve městě
z hlediska výraznosti značení a příslušných bezpečnostních prvků. Usnesení rady sdělit žadatelce.
26.8.2013
Ing. Vyhnal, p. Pavlovič
Za aktivní práci komisí rady v roce 2012 rada uděluje odměnu ve výši 1.300 Kč na člena komise
a ukládá komisím dopravní a cestovního ruchu vypracovat návrh na rozdělení odměn aktivně
pracujících členů. Úkol trvá (komise stavební, kulturní a školská a životního prostředí návrh již
předložily).

26.8.2013
Ing. Žalud
Rada vyhodnotila pronájem objektu o ploše 2162 m2 ve Fügnerově ulici od firmy Reali, s. r. o.,
pro zřízení sběrného dvora za cenu 1,80 Kč/m2/den jako nepřijatelný z finančního hlediska a ukládá
komisi živorního prostředí vytipovat další možné lokality pro sběrný dvůr (např. areál bývalého
školního statku) dle dispozic místostarosty. Úkol trvá, termín prodloužen.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Na základě žádosti Svazu tělesně postižených v Hořovicích ohledně protékající střechy budovy
městského kina rada rozhodla o dočasném přidělení náhradních prostor v budově městského úřadu
čp. 640 (2. patro) do doby, než se této zájmové organizaci podaří najít jiný vhodný sklad, nejdéle
však do doby, než budou prostory využity městským úřadem. Podmínkou je dodržení provozního
režimu úřadu, zejména zajištění budovy mimo pracovní dobu. Ve spolupráci se sociálním odborem
připravit návrh nové nájemní smlouvy s tím, že doposud najímané prostory budou využity
pro realizaci sociálních projektů.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s., souhlasí se zněním smlouvy
o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační
přípojku na pozemkových parcelách 906 / 1, 2282 / 3, 2282 / 19, 2282 / 95 a 2282 / 196 v k. ú.
Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který je nedílnou součástí smlouvy,
za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 35 / 2 v k. ú. Velká
Víska o výměře 11 m2 za kupní cenu 1.000 Kč / m2 a části pozemkové parcely 44 / 1 v k. ú.
Hořovice o výměře 175 m2 za kupní cenu 500 Kč / m2 s podmínkou, že nebude omezen přístup
do Panské zahrady. Zároveň rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej
těchto pozemků. Připravit pro jednání zastupitelstva. Zajistit podpisy smluvních stran na smlouvě
o budoucí smlouvě kupní.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní přípojku přes pozemkové parcely
122 / 8, 122 / 48, 122 / 52, 123, 127 / 2, 127 / 4, 127 / 6 v k.ú. Hořovice a 923 / 1, 923 / 2, 926 / 2,
926 / 1, 927 / 5 v k.ú. Velká Víska za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2013

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana MVDr. Tomáš Tinka souhlasí s umístěním inženýrských sítí plynové
přípojky, telekomunikačního vedení a kanalizace přes pozemkové parcely 35 / 2 v k. ú. Velká Víska
a 44 / 1 v k. ú. Hořovice. Rada dále souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene vedení inženýrských sítí plynové přípojky, telekomunikačního vedení
a kanalizace přes výše uvedené pozemkové parcely. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti KS montáže, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy
přes pozemkovou parcelu 91 / 2 v k.ú. Velká Víska pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., v rozsahu
zaměření geometrickým plánem č. 764-168/2012 vyhotoveným Ing. Karlem Štochlem - GGS, který
je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence
zařízení distribuční elektrizační soustavy za jednorázovou úhradu 1.000 Kč včetně základní sazby
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
9.9.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s koupí pozemkových parcel 678 / 3 a 831 / 23 v k. ú. Velká Víska o výměře 192 m2
od Sdružení pro přípravu výstavby Velká Víska a pozemkové parcely 92 / 15 od manželů
Jedličkových a zároveň souhlasí se zněním smluv o budoucích kupních smlouvách na koupi těchto
parcel. Připravit pro jednání zastupitelstva. Zajistit podpisy smluvních stran na smlouvách
o budoucích smlouvách kupních. Úkol vzhledem k dovoleným trvá, termín prodloužen.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 72 / 1 v k. ú. Velká Víska o výměře 62 m2 paní
Karolíně Turkové, bytem Zaječov 7, za účelem zřízení zahrádky, za kupní cenu 1.000 Kč / m2.
Zveřejnit záměr prodeje a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem darovací smlouvy, podle které poskytne společnost Saint-Gobain SEKURIT
ČT, s. r. o. městu Hořovice dar ve výši 130.000 Kč a město Hořovice zajistí instalaci informativního
radaru na příjezdu do Hořovic směrem od Lochovic a doplnění dětského hřiště v Anýžově ulici
o jednu dvojhoupačku a odpadkový koš. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost FORTEL Beroun s. r. o.,
za cenu 1.789.398 Kč vč. DPH, do 31. 10. 2013, zateplení a výměnu výplní otvorů

v 1 a 2. nadzemním podlaží budovy základní školy Svatopluka Čecha 455. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním čl. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská mateřská
škola Hořovice, týkající se zúžení předmětu činnosti organizace o poskytování jednorázových služeb
matkám či otcům na další mateřské dovolené, kteří pobírají rodičovský příspěvek v souladu
se zákonem č. 117 / 1995 Sb., o státní sociální podpoře. Připravit pro jednání zastupitelstva
města.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s tím, aby uvolněný byt na západním sídlišti byl nabídnut přednostně správci budovy
radnice s tím, že byt na radnici, který dosud užívá, bude přeměněn na byt služební. Ve spolupráci
s Městskou správou bytového a nebytového fondu zpracovat a předat oficiální nabídku města,
odvozenou z aktuálního znaleckého odhadu.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které město Hořovice daruje Nadačnímu fondu
GAUDEAMUS Cheb finanční částku 5.000 Kč na podporu organizace XXII. ročníku dějepisné soutěže
studentů gymnázií. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Kadeřábkové část
pozemkové parcely 1112 / 42 v k. ú. Hořovice o výměře cca 25 m2 za účelem zřízení zahrádky.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 500 Kč ročně (20 Kč / m2 / rok). Zajistit podpisy
smluvních stran.
26.8.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o pronájmu nebytových prostor, podle které město - Městská
správa bytového a nebytového fondu Hořovice pronajme České republice - Krajskému ředitelství
policie Středočeského kraje Praha nebytové prostory v 1. NP a ve 2. NP objektu č. p. 30 (Starého
zámku) o celkové výměře 506,51 m2 a garáže č. 3 a č. 4 o celkové výměře 42,7 m2 na pozemcích
č. 2 a 6 v k. ú. Velká Víska. Účelem pronájmu je zajištění kancelářských a skladových prostor
pro činnost Policie ČR. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Nájemné činí 300.000 Kč ročně.
Zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2013

JUDr. Maříková
Rada vzala na vědomí odstoupení firmy Chlumecká průmyslová s. r. o. ze soutěže o veřejnou
zakázku na stavbu nazvanou „Zateplení objektu 1. Základní školy v Hořovicích včetně výměny oken
– pavilon 3“. Dle ustanovení zákona o veřejných zakázkách se tedy vítězem soutěže stává
společnost DEREZA, s. r. o., jež se původně umístila na druhém místě. Rada souhlasí s textem
smlouvy o dílo, podle které provede společnost DEREZA, s. r. o., za cenu 5.511.600 Kč vč. DPH,
do 31. 10. 2013, zateplení a výměnu výplní otvorů v pavilonu č. 3, 1. ZŠ Hořovice (v 1. až 3. NP).
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2013
Mgr. Kebrlová
Rada se zabývala žádostí obyvatelky sociálních bytů o prodloužení nájemní smlouvy. Při svém
rozhodování vycházela ze Zásad pro přidělování sociálních bytů. Rodina žadatelky nesplňuje
podmínku čl. 1, která je rozhodující pro trvání nájemní smlouvy. Navíc obyvatelce bylo nabídnuto
na základě rozhodnutí městské rady stabilní bydlení v malometrážních bytech, které žadatelka
odmítla. Vzhledem k uvedeným skutečnostem rada žádosti obyvatelky na prodloužení nájemní
smlouvy s účinností od 1. 3. 2014 nevyhovuje. Informovat žadatelku.
26.8.2013
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s tím, aby v rámci komunitního plánování Poradna pro občanství a občanská a lidská
práva provozovala a financovala s účinností od ledna 2014 nízkoprahové zařízení v Hořovicích.
Město Hořovice poskytne potřebné prostory za symbolické nájemné v prostorách městského kina.
Ve spolupráci s právním odborem připravit návrh smlouvy.
26.8.2013
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s použitím prostředků investičního fondu 2. ZŠ Hořovice na nákup interaktivní
tabule.
26.8.2013
p. Šalena
Rada souhlasí s tím, aby v rámci změn podle aktualizovaného organizačního řádu městského úřadu
(vnitřní předpis č. 2 / 2013) byly učiněny korekce pracovních náplní, za účelem zapojení všech
pracovnic odboru personálního a organizačního do vzájemné zastupitelnosti i v agendě Czech
POINT, která bude nově vykonávána na radnici. Za tím účelem přesunout pracoviště informačního
centra Městského kulturního centra do hotelu Zelený Strom, domluvit přijatelné podmínky provozu
a uzavřít smlouvu o spolupráci s Městskou akciovou společností, a. s.
26.8.2013
p. Šalena
Zajistit přípravu doplnění přílohy zřizovací listiny MKC pro jednání zastupitelstva. Úkol trvá.
26.8.2013

p. Vaculík
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva dne
5. 9. 2013. Předložit k projednání zastupitelstvu.
5.9.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s návrhem 3. rozpočtového opatření města Hořovice na r. 2013, viz příloha originálu
zápisu. Předložit zastupitelstvu ke schválení.
5.9.2013
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2013.
26.8.2013
pí Hrachová
Zopakovat výzvu občanům k přihlášení se do systému služby „SMS InfoKanál“ v „Měšťanovi“,
popularizovat tento záměr i v dalších sdělovacích prostředcích a zajistit uzavření nové závazné
objednávky po uplynutí 12 měsíců provozu. Jednáním s dodavatelem služby uvedenou službu
zkvalitnit a zatraktivnit pro občany města ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města,
zejména s MKC. Úkol plněn, trvá uzavření smlouvy.
26.8.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s vyplacením příspěvku HC Cvočkaři ve výši 20 tisíc Kč na činnost mládežnického inline oddílu.
26.8.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 49 tis. Kč na opravu čelní budovy Základní umělecké
školy v Hořovicích. Výsledek hlasování: 5 pro a 1 se zdržel.
26.8.2013
pí Šumerová
Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2013. Jak z přehledu v příloze
originálu zápisu vyplývá, výdaje včetně splátek úvěru pokryly přijaté příjmy, nebyl použit ani
přebytek hospodaření r. 2012, ani kontokorentní úvěr.
26.8.2013
Jana Šrámková, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
28. 08. 2013
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1.Zahájení, jmenování ověřovatelů
2.Kontrola úkolů
3.Podání členů rady
4.Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Jiří Vavřička
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 15
Rady města Hořovice ze dne 28. 8. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s tím, aby část finančních prostředků určených na provoz Městské mateřské školy
byla použita na pokrytí mzdových nákladů spojených s údržbou ve školce.
09.09.2013

Ing. Blecha
Rada nesouhlasí s realizací záměru výstavby spalovny malých domácích zvířat v lokalitě mezi
Sklenářkou a Cintlovkou z důvodů stálého zahušťování dopravy a vzrůstající zátěže na životní
prostředí v souhrnu s nepříznivými vlivy průmyslové oblasti. Uplatnit toto stanovisko v rámci
územního a stavebního řízení.
09.09.2013
Ing. Blecha
Rada prozatím nesouhlasí s pokácením stromu (douglaska tisolistá), který roste v blízkosti hlavního
uzávěru plynu a jménem města prověřit možnost řešení rozporu se zákonem (458/2000 Sb.,
energetický zákon) jiným způsobem.
09.09.2013
Ing. Blecha
Rada ukládá odboru výstavby a životního prostředí prověřit možnost provozování sběrného dvoru
v areálu bývalého školního statku na p.č. 86/1 z hlediska souladu s územním plánem a zákony
o životním prostředí.
09.09.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s komplexní rekonstrukcí systému měření a regulace plynové kotelny v objektu
plaveckého bazénu za cenu 482.140 Kč. Částka bude rozložena do 18 splátek po 26.786 Kč. Zajistit
realizaci do konce září 2013.
09.09.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodejem nevyužité naftové rolby za nejvyšší cenu.
09.09.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s pronájmem garáží v objektu zámku nejvyšší nabídce s výjimkou dvou volných garáží
pro policii za minimální cenu 600 Kč/měsíc. Uzavřít nájemní smlouvy a zajistit podpisy smluvních
stran.
09.09.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s pronájmem parcely o výměře 335 m čtverečních za účelem využívání na zahrádku
za částku 20 Kč/m2/rok. Uzavřít nájemní smlouvu a zajistit podpisy smluvních stran.
09.09.2013
Ing. Šnajdr
Na základě doporučení komise dopravní rada ukládá technickému a dopravnímu odboru zřídit
přechod pro chodce od parkoviště u Sluneční brány na protější chodník vedoucí k nemocnici. A dále

ukládá zajistit úpravu směrové dopravní značky na kruhovém objezdu Valdek pro odbočení
na Příbram tak, aby nesměřovala na ulici Svatopluka Čecha. Podat informaci o nákladech a termínu
realizace.
09.09.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost HMS spol. s r. o., za cenu 692.762 Kč vč.
DPH rekonstrukci hlavní střechy objektu městského kina. Součástí nabídky je výměna střešní
krytiny a výměna klempířských prvků hlavní střechy. Součástí nabídnuté ceny není oprava nosných
částí krovu, oprava komínů a omítek, oprava římsy pro montáž háku a okapnic, oprava
hromosvodu, lávky ke komínu, dodávka odvětrávacích a anténních prvků. Zajistit návrh smlouvy
o dílo.
09.09.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje, za cenu 293.788 Kč vč. DPH, společnost SEAP
Rokycany s. r. o. realizační dokumentaci stavby zateplení pavilonů 1. Základní školy č. 1, 2, 4, 5 a
6 vč. výměny výplní otvorů. Předložit návrh smlouvy o dílo.
09.09.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplácením poměrné pojistné výše pojištění majetku dokončené stavby nazvané
„Hořovice – Červený potok – ř. km 12,9 – 13,3 – ochrana proti vybřežování velkých vod“. Město
bude hradit pojištění té části majetku, které převzalo do užívání a to na základě vystaveného
daňového dokladu od Povodí Vltavy, s. p. To uzavřelo pojistnou smlouvu na kompletní dokončené
stavební dílo. Poměrná výše pojistného pro rok 2013 činí 5.525 Kč. Oznámit usnesení rady
žadateli.
09.09.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s posunutím termínu dokončení stavby nazvané Rekonstrukce veřejných WC
a prodejny tisku do 19. 9. 2013. Důvodem je nevyhovující kvalita fasádního a vstupního
betonového panelu, které město Hořovice požaduje odlít nově. Rada zároveň trvá na otevření
objektů pro veřejnost nejdéle při Cibulovém jarmarku. Zajistit dodatek ke smlouvě o dílo.
09.09.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením a umístěním lehké plechové konstrukce o rozměrech 130 x 250 cm
a výšce 230 cm, na pozemku p. č. 668/1 v k. ú. Hořovice, kam bude umisťován sběrný papír
vyprodukovaný nově zřízenou prodejnou potravin v Pražské ulici, č. p. 18. Konkrétní provedení
a umístění bude provedeno dle návrhu žadatele. Oznámit usnesení rady žadateli.

Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu zadat výstavbu propustku v místě nevyřešeného
odtoku povrchových vod na cyklostezce.
09.09.2013
Ing. Šnajdr
Rada ukládá prověřit technický stav lávky přes Červený potok vedoucí k sauně a koupališti, zejména
pilíře.
09.09.2013
JUDr. Maříková
Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 15. 8. 2013 byla vybrána k uzavření smlouvy
na telekomunikační služby mobilního operátora pro město Hořovice společnost Vodafone Czech
Republic, a. s. Ve spolupráci s firmou e-Centre a technickým odborem zajistit postupné převedení
dosavadních smluv na nového poskytovatele služeb.
09.09.2013
JUDr. Maříková
Na základě žádosti Svazu tělesně postižených v Hořovicích ohledně protékající střechy budovy
městského kina rada rozhodla o dočasném přidělení náhradních prostor v budově městského úřadu
čp. 640 (2. patro) do doby, než se této zájmové organizaci podaří najít jiný vhodný sklad, nejdéle
však do doby, než budou prostory využity městským úřadem. Podmínkou je dodržení provozního
režimu úřadu, zejména zajištění budovy mimo pracovní dobu. Ve spolupráci se sociálním odborem
připravit návrh nové nájemní smlouvy s tím, že doposud najímané prostory budou využity
pro realizaci sociálních projektů. Úkol trvá, termín prodloužen.
09.09.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemkové parcele 427 / 2 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 799-66/2013 za jednorázovou úhradu 1.046 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
07.10.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemkových parcelách 91 / 2 a 92 / 8 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření
geometrickým plánem č. 785-48/2013 za jednorázovou úhradu 181 Kč včetně základní sazby DPH.
Zajistit podpisy smluvních stran.
07.10.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s navrženými regulativy úpravy pozemku, týkajícími se prodeje části pozemkové
parcely 72 / 1 v k. ú. Velká Víska o výměře 62 m2 paní Karolíně Turkové, bytem Zaječov 7. Předat
regulativy zastupitelům města před jednáním zastupitelstva dne 5. 9. 2013.
05.09.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy č. Z_S14_12_8120041712 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, podle které provede
společnost ČEZ Distribuce, a. s. za cenu 45.600 Kč, přeložku přívodu elektrické energie pro objekt
základní školy Svatopluka Čecha. Po odborné kontrole zajistit podopisy smluvních stran.
23.09.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor s Poradnou pro občanství
a občanská a lidská práva, týkající se nájmu prostor pro provozování nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež, kterou bude provozovat a financovat, v případě získání finančních prostředků
v grantovém řízení výše uvedená organizace. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvníchstran.
23.09.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN
na pozemkových parcelách 874 / 1, 874 / 14, 874 / 13 a 874 / 9 v k. ú. Hořovice v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice –kNN pro čp. 828“ a smlouvy o právu
stavby. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 181 Kč/bm (cca 150 bm)
včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
07.10.2013
JUDr. Maříková
Rada vzala na vědomí odstoupení firmy Chlumecká průmyslová, s. r. o., ze soutěže o veřejnou
zakázku na stavbu nazvanou „Zateplení objektu 1. Základní školy v Hořovicích včetně výměny oken
– pavilon 3“. Dle ustanovení zákona o veřejných zakázkách se tedy vítězem soutěže stává
společnost DEREZA, s. r. o., jež se původně umístila na druhém místě. Rada souhlasí s textem
smlouvy o dílo, podle které provede společnost DEREZA, s. r. o., za cenu 5.511.600 Kč vč. DPH,
do 31. 10. 2013, zateplení a výměnu výplní otvorů v pavilonu č. 3, 1. ZŠ Hořovice (v 1. až 3. NP).
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
09.09.2013
Mgr. Kebrlová
Rada projednala návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví, týkající se podání žádosti o finanční
prostředky v rámci výzvy č C2 z Operačního programu – lidské zdroje a zaměstnanost - 3.1
„Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“ na období od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015.

Po seznámení s projektem rada souhlasí s podáním této žádosti.
09.09.2013
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením uvolněného bytu pro manželské páry v Domě s pečovatelskou službou
Hořovice žadatelům dle přílohy zápisu. Klienti splňují podmínky vnitřního předpisu 3/2011 – Kritéria
pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat Domov Na Výsluní
Hořovice a žadatele.
09.09.2013
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadateli dle přílohy zápisu. Rodina žadatele
má tři nezaopatřené děti a splňuje kritéria pro přidělování sociálních bytu podle vnitřního předpisu
č. 1/2011. Dále souhlasí s neobsazením jednoho sociálního bytu pro potřeby akutního řešení
bydlení a také zatím nesouhlasí s výměnou bytů žadatelek, dle přílohy k zápisu. Souhlasí
s ponecháním jejich žádostí v evidenci. Informovat žadatele.
09.09.2013
p. Šalena
Rada souhlasí s tím, aby v rámci změn podle aktualizovaného organizačního řádu městského úřadu
(vnitřní předpis č. 2 / 2013) byly učiněny korekce pracovních náplní, za účelem zapojení všech
pracovnic odboru personálního a organizačního do vzájemné zastupitelnosti i v agendě Czech
POINT, která bude nově vykonávána na radnici. Za tím účelem přesunout pracoviště informačního
centra Městského kulturního centra do hotelu Zelený Strom, domluvit přijatelné podmínky provozu
a uzavřít smlouvu o spolupráci s Městskou akciovou společností, a. s. Úkol trvá, termín prodloužen.
09.09.2013
p. Šalena
Zajistit přípravu doplnění přílohy zřizovací listiny MKC (plakátovací plochy) pro jednání
zastupitelstva. Úkol trvá,termín prodloužen.
09.09.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s dílčí úpravou návrhu 3. rozpočtového opatření města Hořovice na rok
2013 spočívající v přesunu nákladů 1 mil. Kč z úpravy povrchu ulice Dlouhé na opravu střech
městského kina. Oprava ulice Dlouhé, která proběhne ve 4. čtvrtletí 2013, bude hrazena z rozpočtu
roku 2014. Změnu projednat na zastupitelstvu při schvalování 3. rozpočtového opatření.
05.09.2013
pí Šumerová
Rada schvaluje příspěvek 3.000 Kč obci Křešín na pořádání akce sbližující Příbramsko, Jinecko
a Hořovicko "Prázdniny končí na Křešíně" konané dne 30. 8. 2013.

09.09.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí, aby nalezená věc dle přílohy originálu zápisu byla předána do vlastnictví města
Hořovice, prostřednictvím odboru finančního a školství, který současně zajistí poskytnutí nálezného
nálezci dle § 135 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.
09.09.2013
radní
Rada bere na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí
ze dne 15.8.2013, č.j. MUHO/16462/2013 , kterým byla v souladu s ustanovením § 46 odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění vyhlášena ochrana
památného stromu lípy srdčité (Tilia cordata), která roste na pozemku parc. č. 114 v katastrálním
území Hořovice. Tato lípa byla vyhlášena za památný strom.
09.09.2013
radní
Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské mateřské školy za šk. r. 2012/2013.
09.09.2013
Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11. 09. 2013
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program: 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: p. Merhaut, Ing. Houdek, Ing. Pelán, p. Sedlák
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Skopeček a Mgr. Vavřička.
ad 2)-4)
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly
přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným
záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní
údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního
návrhu radě.

Usnesení č. 16
Rady města Hořovice ze dne 11. 9. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada ukládá prostřednictvím pořizovatele (odboru městského úřadu) pověřit zpracovatele nového
územního plánu pro město Hořovice zapracováním změny využití plochy u areálu bývalého
školního statku parc. č. 86/1 a 85 v k. ú. Velká Víska do nového územního plánu pro možné
vybudování sběrného dvora.

23.09.2013
Ing. Blecha
Zajistit vypracování manipulačního řádu Žákova náhonu, žádosti o povolení odběru vody a všech
dalších souvisejících úkonů za město Hořovice. Úkol řešen, stále trvá.
04.11.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s bezúplatným zapůjčením veřejného prostranství – Palackého náměstí –
na předvolební mítink ČSSD dne 20. 9. 2013 v době od 12.00 do 17.00 hodin.
20.09.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s komplexní rekonstrukcí systému měření a regulace plynové kotelny v objektu
plaveckého bazénu za cenu 482.140 Kč. Částka bude rozložena do 18 splátek po 26.786 Kč. Zajistit
realizaci do konce září 2013. Úkol trvá.
30.09.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodejem nevyužité naftové rolby za nejvyšší cenu.
Úkol trvá
07.10.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s provedením energetického auditu na sportovní halu a objekt plaveckého bazénu
za účelem získání dotace na zateplení budov.
21.10.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením malometrážního bytu 1 + kk v ulici 1. Máje č. p. 699 zájemci dle přílohy,
která je nedílnou součástí originálu zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou na 6 měsíců
z důvodu prověření schopnosti žadatelky pravidelně hradit nájem a služby.
23.09.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí v areálu zimního stadionu
v Hořovicích, podle které město pronajímá společnosti Zimní stadion, s. r. o., pozemkové parcely
122 / 25, 122 / 26, 122 / 3 , 121 / 3, budovu strojovny k ledové ploše na st. p. 122 / 3 a budovu
šaten a sprch na st. p. 121 / 3 vše v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu od 1. 10. 2013
do 30. 9. 2021. Nájemné činí 1.000 Kč ročně. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
23.09.2013

Ing. Pelán
Rada ukládá ve spolupráci s odborem výstavby a životního prostředí zadat dendrologický posudek
a následně navrhnout navazující opatření (nová výsadba) za případně odstraněné topoly či jiné
dřeviny ve sportovním areálu.
23.09.2013
Ing. Pelán
Rada ukládá vytvořit návrh nového organizačního řádu Městské správy bytového a nebytového
fondu a ve spolupráci s řediteli základních škol vypracovat organizační a provozní řád školního
hřiště.
23.09.2013
Ing. Šnajdr
Objednat odborný posudek na účinné řešení problému stékání vody z městského pozemku p. č.
115/2 v k. ú. Velká Víska na sousední soukromé pozemky na základě petice občanů z Jasmínové
ulice.
23.09.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou společnosti FORTEL Beroun, s.r.o., na provedení víceprací v podobě
úpravy střechy objektu základní školy v ulici Svatopluka Čecha. Jedná se o demontáž a klempířské
provedení montáže okapního oplechování římsy z titanozinku (TiZn), montáž jedné řady
vláknocementové krytiny (Cembrit) přes oplechovanou římsu a dodávku a montáž sněhových
zachycovačů, též z TiZn, to celé po celém obvodu střechy. Cena za výše uvedenou dodávku je
vyčíslena na 140.409 Kč bez DPH, tj. 169.895 Kč vč. 21% DPH. Zajistit objednání prací.
23.09.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí s prodejem pozemkové parcely 874 / 12 o výměře 15 m2
(ostatní plocha) v k. ú. Hořovice za účelem využívání na zahradu za kupní cenu 300 Kč/m2 s tím,
že bude zachována studna s pumpou a umožněn k ní přístup. Zveřejnit záměr prodeje, informovat
žadatele o rozhodnutí rady a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
23.09.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého zpracuje společnost R-Projekt 07, v. o. s., za cenu 263.780
Kč vč. DPH realizační dokumentaci stavby nazvané „Starý zámek Hořovice č. p. 28, 30 – 1. etapa –
Hospodářské křídlo – část knihovna a kanceláře“. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
v termínu od ledna do března 2014, po nabytí právní moci stavebního povolení. Zajistit návrh
smlouvy.
23.09.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje termín
dokončení akce nazvané „Rekonstrukce sociálního zařízení a prodejny tisku na Palackého náměstí
v Hořovicích“, kterou provádí společnost Chládek a Tintěra Pardubice, a.s., do 19. 9. 2013.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
23.09.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost HMS, s. r. o., za cenu
692.762,16 Kč vč. 21% DPH opravu střechy objektu městského kina v termínu do 15. 12. 2013.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
23.09.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost SEAP Rokycany, s. r. o.,
za cenu 242.800 Kč bez DPH, tj. 293.788 Kč vč. 21%, projektovou dokumentaci ve stupni realizační
dokumentace stavby na akci nazvanou „1. ZŠ – zateplení pavilonů 1, 2, 4 až 6 vč. výměny oken“.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
23.09.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle kterého zpracuje vítězný uchazeč soutěže o veřejnou
zakázku, společnost BW-Projekce, s. r. o., za celkovou cenu 665.500 Kč vč. 21% DPH všechny stupně
projektové dokumentace na akci nazvanou „Rekonstrukce budovy radnice v Hořovicích“. Prvním
úkolem firmy je zpracování dokumentace pro stavební povolení v ceně 299.475 Kč vč. DPH
s termínem do devíti měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
23.09.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN
na pozemkové parcele 2279 / 8 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým
plánem - pro „Hořovice, nábřeží Hynka Šlosara – TS a kNN“. Město Hořovice vystupuje v této situaci
jako opatrovník spolumajitelek pozemku 2279 / 8. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
bezplatně. Zajistit podpisy smluvních stran.
07.10.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN na pozemkových parcelách
1238, 1250, 1251 / 10 a 1251 / 16 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 1649-206/2013 - pro „Hořovice - kNN Luční č.p. 862/19, p. Nezbeda“. Smlouva se uzavírá na dobu

neurčitou za jednorázovou úhradu 13.915 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
21.10.2013
JUDr. Maříková
Rada zatím nevybrala nabídku advokátní kanceláře, která pro město provede právní posouzení
smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně. Oslovit další advokátní kanceláře. Úkol trvá.
23.09.2013
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s převodem 1.700.000 Kč z rezervního do investičního fondu organizace
na financování instalace mikrokogenerační jednotky do stávající plynové kotelny domova
pro seniory, Domova na Výsluní, Hořovice.
23.09.2013
p. Šalena
Rada souhlasí s pořízením propagačních a dárkových předmětů jako prezentace Hořovic podle
přiloženého seznamu v celkové ceně do 45 tisíc Kč.
23.09.2013
p. Šalena
Rada souhlasí s tím, aby v rámci změn podle aktualizovaného organizačního řádu městského úřadu
(vnitřní předpis č. 2 / 2013) byly učiněny korekce pracovních náplní, za účelem zapojení všech
pracovnic odboru personálního a organizačního do vzájemné zastupitelnosti i v agendě Czech
POINT, která bude nově vykonávána na radnici. Za tím účelem přesunout pracoviště informačního
centra Městského kulturního centra do hotelu Zelený Strom, domluvit přijatelné podmínky provozu
a uzavřít smlouvu o spolupráci s Městskou akciovou společností, a. s. Úkol trvá, termín opět
prodloužen.
23.09.2013
p. Šalena
Zajistit přípravu doplnění přílohy zřizovací listiny MKC (plakátovací plochy) pro jednání
zastupitelstva. Úkol trvá, termín opět prodloužen.
23.09.2013
p. Vaculík
Rada ukládá vypsat výběrové řízení na pozici velitele městské policie.
23.09.2013
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatnou výpůjčkou sálu radnice občanskému sdružení Sedmikráska na pořádání
"blešího trhu" dne 19. 10. 2013 od 8 do 16 hod. a dne 30. 11. 2013 od 8 do 16 hod. na pořádání

"vánočního tvoření" v souvislosti s "vánočním jarmarkem".
23.09.2013
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným propůjčením sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 25. a 26. října 2013.
23.09.2013
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice,
kterou provozuje město Příbram. Informovat žadatele.
23.09.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem veřejného prostranství – Palackého náměstí –
na předvolební mítink KSČM dne 15. 10. 2013 v době od 14.00 do 16.00 hodin.
23.09.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 19.206,60 Kč (nezaplacené faktury) a pohledávky
ve výši 2.000 Kč (nevyrovnaná půjčka), neboť jejich vymáhání je nerealizovatelné. Vesměs se jedná
o osoby společensky nepřizpůsobivé, pobírající sociální dávky, bez majetku.
23.09.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím finanční podpory na pořádání finále Skokového poháru České
pojišťovny 2013, konané ve dnech 17. - 22. 9. 2013 ve výši 10 tisíc Kč. Výsledek hlasování: 5 pro a 2
se zdrželi.
23.09.2013
Ing. Skopeček, Mgr. Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 9. 2013
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Bohumil Taraba, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván MUDr. Pavlis
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Dr. Ing. Jiří Peřina.
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 25. 9. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada vzala na vědomí, že zpracovatel nového územního plánu Hořovic Ing. arch. Jirovský vyjádřil
souhlas s návrhem města na úpravu využití ploch pozemků parc. č. 86/1 a 85 v k. ú. Velká Víska,
přilehlých k bývalému školnímu statku, pro umístění sběrného dvora. Tato úprava bude řešena
v rámci standardního připomínkovacího řízení v průběhu dalšího projednávání územního plánu.

16.12.2013
Ing. Křížková
Zaktualizovat ceník za pronájem sálu radnice a přilehlých prostor s účinností od 1. 1. 2014.
2.12.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením malometrážního bytu 1 + kk v ulici 1. Máje č. p. 699 a to zájemci dle
přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, a to
na šest měsíců. Důvodem je prověření schopnosti žadatelky pravidelně hradit nájem a služby.
7.10.2013
Ing. Pelán
Rada ukládá vytvořit návrh nového organizačního řádu Městské správy bytového a nebytového
fondu a ve spolupráci s řediteli základních škol vypracovat organizační a provozní řád školního
hřiště. Úkol trvá.
7.10.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zpracováním dokumentace na obnovu veřejné zeleně na Palackého náměstí a to
za nejnižší nabídkovou cenu, kterou podala firma Zahradnictví Šenk, s výjimkou prostranství
před základní uměleckou školou, kterou navrhne arch. Velinský. Dojednat snížení ceny.
7.10.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 602 / 1 v k. ú. Velká
Víska o výměře cca 12 m2 za kupní cenu 500 Kč / m2 při splnění podmínek technického odboru.
Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
7.10.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti COFELY, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného
břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy
přes pozemkovou parcelu 799 / 14 v k. ú. Hořovice pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., v rozsahu
zaměření geometrickým plánem č. 1727-97/2013 vyhotoveným INSAT, s. r. o., který je nedílnou
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence zařízení
distribuční elektrizační soustavy za jednorázovou úhradu 1.210 Kč včetně základní sazby DPH.
Zajistit podpisy smluvních stran.
4.11.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti KS montáže, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy

přes pozemkovou parcelu 1478 v k. ú. Hořovice pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., v rozsahu
zaměření geometrickým plánem č. 1678-123/2012 vyhotoveným Ing. Karlem Štochlem - GGS, který
je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence
zařízení distribuční elektrizační soustavy za jednorázovou úhradu 1.089 Kč včetně základní sazby
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého zpracuje společnost R-Projekt 07, v. o. s., za cenu 263.780
Kč vč. DPH realizační dokumentaci stavby nazvané „Starý zámek Hořovice č. p. 28, 30 – 1. etapa –
Hospodářské křídlo – část knihovna a kanceláře“. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
v termínu od ledna do března 2014, po nabytí právní moci stavebního povolení. Zajistit návrh
smlouvy. Úkol trvá, termín prodloužen.
21.10.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru – jedné místnosti v objektu č. p. 1546 (stavbě
občanského vybavení) o výměře 20,68 m2 pro prodejnu tisku. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 10. 10. 2013 do 30. 9. 2015. Nájemné bude činit 6.000 Kč ročně. Předložit smlouvu
k odsouhlasení radě.
7.10.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice Taneční škole Blanky Vášové v termínu
od 2. 10. 2013 do 18. 12. 2013 (12 lekcí) vždy ve středu od 19:00 do 22:10 hod. Poplatek
za pronájem bude ve stejné výši jako v r. 2012, tj. 24.000 Kč. Současně rada souhlasí s navrženou
"Dohodou o spolupráci při zajištění kulturní akce" v souladu s výše uvedenými podmínkami. Zajistit
podpis smluvních stran.
7.10.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, podle kterého
se prodlužuje termín pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 640 v Hořovicích Svazu tělesně
postižených MO Hořovice do doby získání jiných srovnatelných nebytových prostor, nejdéle
do 31. 1. 2014. Zajistit podpisy smluvních stran.
7.10.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost STRABAG, a. s., za cenu
1.553.724 Kč vč. DPH, rekonstrukci povrchu komunikace v Dlouhé ulici. Společnost STRABAG byla
vybrána jako nejlepší ve veřejné obchodní soutěži malého rozsahu a to z celkově tří podaných
nabídek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
21.10.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se stavbou plynovodní přípojky na pozemkové parcele 1584 v k. ú. Hořovice
a se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení plynovodní přípojky
se společností RWE GasNet, s. r. o., v délce cca 4,3 m za cenu 181 Kč / bm včetně DPH. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
4.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkové
parcele 286 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem pro „Hořovice – kNN pro parc. č. 523, IP-12-6006208“ a se zněním smlouvy o právu stavby.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč včetně základní sazby
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 145, 333,
645 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 778-5/2013 - pro „Hořovice kNN Milinovského - Příbramská“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
41.757 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 752 / 1,
753 / 1, 753 / 3, 753 / 6, 753 / 13, 753 / 14, 754 / 1, 754 / 4, 756, 768 / 6, 978, 1174 / 56 a 1205 /
2 v k. ú. Hořovice a parc. č. 359 / 12 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickými plány
č. 1702-1/2013 a 786-1/2013 - pro „Hořovice, kVN, TS, kNN pro aut. nádraží“. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 10.164 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
4.11.2013
JUDr. Maříková
Rada vybrala ze čtyř nabídek advokátní kancelář Navrátil -Plzeň, která pro město provede právní
posouzení smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně. Objednat právní pomoc u této advokátní
kanceláře.
7.10.2013
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením bytu pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou Hořovice žadateli

dle přílohy zápisu. Klient splňuje podmínky vnitřního předpisu 3/2011 – Kritéria pro přidělování
bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a
žadatele.
7.10.2013
p. Vaculík
Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 4. 12. 2013 v Klubu Labe. Organizačně zajistit.
7.10.2013
p. Vaculík
Radní rozhodli, že její příští schůze rady budou 16. 10. 2013 a poté 23. 10. 2013.
9.10.2013
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatnou výpůjčkou sálu radnice občanskému sdružení Hořovické maminky dne
10. 10. od 17 do 21 hod., dne 12. 10. od 7 do 16 hod. a dne 13. 10. od 7 do 12 hod. pro pořádání
bazaru na podporu hřiště a dne 7. 12. od 9 do 17 hod. pro mikulášský bál. Dále rada souhlasí
s beplatnou výpůjčkou témuž obecnímu sdružení louky pod Obecním lesem dne
12. 10. od 13 do 16 hod. na drakiádu a dne 30. 11. od 7 do 18 hod. Palackého náměstí pro akci
Vánoce v Hořovicích. V případě, že na akcích bude probíhat politická agitace, bude doměřen
komerční nájem. Informovat žadatele.
7.10.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem veřejného prostranství – Palackého náměstí –
na předvolební mítink politického hnutí ANO dne 10. 10. 2013 v době od 11.00 do 17.00 hodin.
Parkování je nutné projednat s Městskou správou bytového a nebytového fondu. Informovat
žadatele.
27.9.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem ve výši 410.000 Kč Městské správě bytového a nebytového fondu
na zhodnocení objektu zimního stadionu. Připravit pro jednání zastupitelstva.
7.10.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem veřejného prostranství – Palackého náměstí –
na předvolební mítink strany Hlavu vzhůru dne 2. 10. 2013 v době od 11.00 do 13.00 hodin.
Parkování je nutné projednat s Městskou správou bytového a nebytového fondu. Informovat
žadatele.
27.9.2013

radní
Rada vzala na vědomí názory MUDr. Milana Pavlise na problém sporné městské zelené v ulici
Květinová.
průběžně
Jana Šrámková, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
2. 10. 2013

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: p. Bureš a p. Liprt
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Jiří Vavřička a Bohumil Taraba.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 18
Rady města Hořovice ze dne 2. 10. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Provozně převzít správu městského WC a zrekonstruované prodejny tisku od 7. 10. 2013 a připravit
pro jednání zastupitelstva doplnění přílohy zřizovací listiny Městské správy bytového a nebytového
fondu.

14.10.2013
Ing. Pelán
Rada revokuje usnesení ze dne 28. 8. 2013 a nesouhlasí s rekonstrukcí systému měření a regulace
plynové kotelny v objektu plaveckého bazénu za cenu 482.140 Kč, dodávka regulačního zařízení
do areálu plaveckého bazénu Hořovice. Zároveň pověřuje ředitele MSBNF Ing. Pelána odstoupením
od této smlouvy ke dni 3. 10. 2013. Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
14.10.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s nabídkou Hořovické teplárenská s. r. o. na technické řešení plynové kotelny
v plaveckém bazénu Hořovice - kompletní výměnu řídícího - regulačního zařízení systému
Honeywell včetně uvedení do provozu za symbolickou 1 Kč. Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti
a 1 se zdržel.
14.10.2013
Ing. Pelán
Rada ukládá řediteli MSBNF předložit výsledky hospodaření jednotlivých úseků této příspěvkové
organizace k 30. 9. 2013
21.10.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s účastí města Hořovice v Projektu na podporu meziobecní spolupráce Svazu měst
a obcí ČR, financovaného v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
14.10.2013
Mgr. Jiří Vavřička, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16. 10. 2013

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Ing. Jan Skopeček (na část schůze)
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Dr. Ing. Jiří Peřina.
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 16. 10. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s přesunem části finančních prostředků, určených na provoz, na ostatní neinvestiční
výdaje Městské mateřské školy, které nejsou pokryty státním rozpočtem.
21.10.2013

Ing. Pelán
Na základě znaleckého posudku ze dne 15. 10. 2013 rada revokuje svá dvě usnesení ze dne 7. 10.
2013 ve věci rekonstrukce systému měření a regulace plynové kotelny v plaveckém bazénu. Rada
souhlasí s provedením výše uvedeného měření firmou EXACT podle smlouvy o Dodávce měření
a regulace uzavřené dne 23. 9. 2013 a ukládá řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu
pokračovat v realizaci této akce.
21.10.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s komplexní rekonstrukcí systému měření a regulace plynové kotelny v objektu
plaveckého bazénu za cenu 482.140 Kč. Částka bude rozložena do 18 splátek po 26.786 Kč. Zajistit
realizaci do konce září 2013. Úkol trvá, termín prodloužen.
4.12.2013
Ing. Pelán
S platností od 1. 1. 2014 rada přiděluje Městské správě bytového a nebytového fondu kanceláře
a provozní zázemí v suterénních prostorách v jihovýchodní části budovy radnice čp. 2. Připravit
ve spolupráci s právním odborem smlouvu o nájmu.
21.10.2013
Ing. Šnajdr
Na návrh komise životního prostředí rada nesouhlasí s pokácením smrku a dvou dubů letních v ulici
Kosmonautů před čp. 679 a 680, neboť tyto stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a k zanášení
okapů listím nemůže docházet. Současně prošetřit stav prosychající břízy a zbytku javoru a zajistit
jejich ošetření či odstranění včetně javoru a jasanu v blízkosti domu č. 679. Informovat žadatele.
4.11.2013
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla, v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona na základě výsledku elektronické aukce
konané dne 30. 9. 2013 od 13:00 hodin, o výběru nejvhodnější nabídky, a to dle základního
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, kterou podala firma E.ON Energie, a.s., s nabídkovou
cenou 1.585.641,00 Kč bez DPH a to dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Zajistit podpis rozhodnutí a informovat mandatáře. Rada zároveň souhlasí s textem smluv
o sdružených službách dodávky zemního plynu, podle kterých bude společnost E.ON Energie, a. s.
dodávat zemní plyn pro město Hořovice a jeho podřízené organizace. Smlouvy o sdružených
službách dodávky zemního plynu budou uzavírány s jednotlivými odběrateli, tj. s městem, popř. s
jeho příspěvkovými organizacemi.
21.10.2013
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla, v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona na základě výsledku elektronické aukce
konané dne 30. 9. 2013 od 9:00 hodin, o výběru nejvhodnější nabídky, a to dle základního
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, kterou podala firma CARBOUNION KOMODITY, s. r. o.,

s nabídkovou cenou 890.435,80 Kč bez DPH. Rada zároveň souhlasí s textem smluv o sdružených
službách dodávky elektřiny, podle kterých bude společnost CARBOUNION KOMODITY, s. r. o.
dodávat elektřinu pro město Hořovice a jeho podřízené organizace. Smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny vč. příloh budou uzavírány s jednotlivými odběrateli, tj. s městem, popř. s jeho
příspěvkovými organizacemi.
21.10.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zpracováním dokumentace na obnovu veřejné zeleně na Palackého náměstí a to
za nejnižší nabídkovou cenu, kterou podala firma Zahradnictví Šenk, s výjimkou prostranství
před základní uměleckou školou, kterou navrhne arch. Velinský. Dojednat snížení ceny. Úkol trvá,
termín prodloužen.
21.10.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační přípojku přes pozemkovou
parcelu 602 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem k pozemku
č. 563, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá
na dobu existence kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní
sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru – jedné místnosti v objektu č. p. 1546 (stavbě
občanského vybavení) o výměře 20,68 m2 pro prodejnu tisku. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 10. 10. 2013 do 30. 9. 2015. Nájemné bude činit 6.000 Kč ročně. Předložit smlouvu
k odsouhlasení radě. Úkol trvá, termín prodloužen.
21.10.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy č. 13152813 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na stavební akci nazvanou „Zateplení –
Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455“. Dotace ve výši 80.767,75 Kč je určena
na spolufinancování akce a jedná se o část dotace, kterou na akci poskytuje státní rozpočet.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
18.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Petrákové část
pozemkové parcely 1112 / 42 v k. ú. Hořovice o výměře cca 20 m2 za účelem zřízení zahrádky.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 400 Kč ročně (20 Kč / m2 / rok). Zajistit podpisy

smluvních stran.
4.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN na pozemkových parcelách 92 / 1,
92 / 3, 92 / 8, 678 / 1, 701 / 1, 701 / 2, 701 / 5, 701 / 7, 717 / 6, 831 / 76,
831 / 79, 869 / 1 a
869 / 5 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 800-150/2013 pro „Hořovice – rek. NN, kNN ul. Cihlářská“ a „Hořovice, Rpetská – kNN
čp. 1060 - 1447“.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 48.013 Kč včetně DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
2.12.2013
p. Vaculík
Starosta informoval o zajištění náhradních prostor pro Svaz tělesně postižených v areálu bývalého
internátu SOŠ Hořovice. Projednat se zástupci této organizace.
21.10.2013
p. Vaculík
Rada revokuje své usnesení ze dne 25. 9. 2013 ohledně konání veřejného zastupitelstva dne 4. 12.
2013 a datum konání mění na 3. 12. 2013 od 18 hod. v klubu Labe. Organizačně zajistit.
21.10.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezúplatnou výpůjčkou veřejného prostranství – Palackého náměstí –
na předvolební mítink Občanské demokratické strany dne 23. 10. 2013 v době od 14.00 do 18.00
hodin. Pomoc při technickém zabezpečení je nutné projednat s Městskou správou bytového
a nebytového fondu. Informovat žadatele.
18.10.2013
radní
Rada zve občany na oslavu 95. výročí vzniku republiky spojenou s pietním aktem u pomníku
Obětovaného před státním zámkem dne 28. 10. 2013 od 16:30 hod.
21.10.2013
Jana Šrámková, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
23. 10. 2013

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Ing. Jan Skopeček, radní
Bohumil Taraba, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni Jiří Šalena a Jiří Hasman
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Petr Bakule a Mgr. Jiří Vavřička.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 20
Rady města Hořovice ze dne 23. 10. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada ukládá řediteli MSBNF předložit výsledky hospodaření jednotlivých úseků této příspěvkové

organizace k 30. 9. 2013. Úkol trvá.
4.11.2013
Ing. Pelán
S platností od 1. 1. 2014 rada přiděluje Městské správě bytového a nebytového fondu kanceláře
a provozní zázemí v suterénních prostorách v jihovýchodní části budovy radnice čp. 2. Připravit
ve spolupráci s právním odborem smlouvu o nájmu. Úkol trvá.
4.11.2013
Ing. Šnajdr
Prověřit možnost odstranění tří vzrostlých stromů (bříza bělokorá) v lokalitě Palachova 725 - 727 s
eventuální možností náhradní výsadby.
4.11.2013
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s proplacením práva na náhradu škody ve výši 9.537 Kč, kterou uplatňuje Česká
pojišťovna, a. s. jako částečnou úhradu plnění, kterou vyplatila poškozenému. Ke škodě došlo dne
24. 5. 2013. Škoda byla údajně způsobena v důsledku, v té době ještě neopraveného, výtluku
v tělese místní komunikace.
4.11.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti k programu Ministerstva životního prostředí – likvidace škod
po živelních pohromách. Žádost je zpracována pro získání finanční dotace na opravu nátrže
a stabilizaci cyklostezky Červený potok v místě, kde byla poškozena červnovou povodní. Celkové
náklady na opravu nátrže jsou dle projektové dokumentace vyčísleny na 1.408 372 Kč bez DPH.
Dotace z výše uvedeného programu je poskytována maximálně ve výši 1 mil. Kč.
4.11.2013
Ing. Šnajdr
Příjemce dotace – město Hořovice tímto potvrzuje, že obdržel rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí o poskytnutí dotace ze dne 11. 10. 2013 (identifikační číslo EDS: 226D212001395,
Identifikační číslo EIS: reg. c. IS SFZP 13139442, ev. Č. MSC 2007: CZ.1.02/2.1.00/12.15203)
na realizaci akce Rekonstrukce fasády a plynofikace objektu 2. ZŠ Hořovice – Vísecké náměstí,
včetně dvou příloh (t. j. Podmínky poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho
nedílnou součástí, seznámil se s ním, vyslovuje s ním souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke
splnění v něm stanovených podmínek. Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí
měly být splněny před poskytnutím dotace, byly řádně splněny. V této souvislosti příjemce dotace
rovněž prohlašuje, že veškeré podklady a informace, které Státnímu fondu životního prostředí ČR
a Ministerstvu životního prostředí poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, byly
pravdivé, nezkreslené a úplné. Rada obce schválila přijetí dotace dne 23. 10. 2013.
4.11.2013

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého zpracuje společnost R-Projekt 07, v. o. s., za cenu 263.780
Kč vč. DPH realizační dokumentaci stavby nazvané „Starý zámek Hořovice č. p. 28, 30 – 1. etapa –
Hospodářské křídlo – část knihovna a kanceláře“. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
v termínu od ledna do března 2014, po nabytí právní moci stavebního povolení. Zajistit návrh
smlouvy. Úkol trvá, termín prodloužen.
18.11.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s užíváním účelové komunikace na jižním okraji Dražovky jako příjezdové cesty
k pozemku č. 248 / 27 v k. ú. Hořovice a ukládá odboru technickému a dopravnímu, aby
ve spolupráci s právním odborem navrhl smlouvu o užívání veřejně nepřístupné účelové
komunikace. Mgr. Petr Bakule vyjádřil svůj poměr k věci a zdržel se hlasování. Výsledek hlasování:
4 pro a 1 se zdržel.
4.11.2013
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení ze dne 25. 9. 2013 ohledně termínu trvání dodatku nájemní smlouvy.
Rada douhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, podle kterého
se prodlužuje termín pronájmu nebytových prostor v budově úřadu Svazu tělesně postižených MO
Hořovice do doby získání jiných srovnatelných nebytových prostor, nejdéle však do 31. 12. 2014.
Zajistit podpisy smluvních stran.
4.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním přílohy č. 1 (seznam nemovitého majetku) a přílohy č. 2
(seznam movitého majetku) zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní centrum
Hořovice, týkající se přečíslování dvou pozemkových parcel po vyhotovení geometrického plánu
na zaměření skutečného stavu a změny (doplnění) seznamu movitého majetku o výlepové plochy.
Připravit pro jednání zastupitelstva.
18.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dvou smluv o zřízení věcného břemene, spočívajícího v úpravě povrchu
komunikace s vyznačením přechodu pro chodce a v oprávnění uložit rozvody k venkovnímu
osvětlení a provozovat stavbu venkovního osvětlení včetně jeho příslušenství přes pozemek p. č.
359 / 2 v k. ú. Velká Víska, a to po dobu existence stavby venkovního osvětlení, ve prospěch města
Hořovice, za jednorázovou úhradu 2.656 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
18.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme panu

Štajnerovi nebytový prostor – jednu místnost v objektu č. p. 1546 na Palackého nám. o výměře
20,68 m2 včetně vybavení pro prodejnu tisku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 11. 2013
do 31. 10. 2015. Nájemné činí 6.000 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o provedení přeložky vodovodního řadu, na základě které
Městská akciová společnost Hořovice, a. s. provede přeložku na pozemkové parcele města 72 / 1 v
k. ú. Velká Víska. Nová část vodovodního řadu bude následně převedena společnosti Vodovody
a kanalizace Beroun, a. s. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které zajistí společnost MK Mont Illuminations, s. r. o.
po dobu následujících osmi let, v prvním roce za cenu 115.252 Kč vč. DPH a v dalších letech za cenu
86.031 Kč vč. DPH a rok, světelnou vánoční výzdobu na Palackého náměstí. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
18.11.2013
Mgr. Bakule
Rada souhlasí s použitím loga města na propagační materiály HK Králův Dvůr na hokejovou sezónu
2013/2014. Informovat žadatele.
4.11.2013
p. Šalena
Rada za účasti pana Jiřího Hasmana a ředitele Městského kulturního centra projednala uzavření
smlouvy, která vymezuje podmínky spolupráce příspěvkové organizace Městské kulturní centrum
a pana Jiřího Hasmana při rekonstrukci Společenského domu a organizaci kulturních
a společenských akcí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Po konzultaci s právníkem předložit konečné znění „Smlouvy o spolupráci“ k odsouhlasení radě.
4.11.2013
Mgr. Jiří Vavřička

Mgr. Petr Bakule

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
6. 11. 2013
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni Ing. Černý a Ing. Pelán
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Dr. Ing. Jiří Peřina.
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 6. 11. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Zajistit vypracování manipulačního řádu Žákova náhonu, žádosti o povolení odběru vody a všech
dalších souvisejících úkonů za město Hořovice. Manipulační řád zpracován, avšak stále neschválen

Povodím Vltavy, a. s., celý úkol trvá, termín znovu prodloužen.
16.12.2013
Ing. Ing. Skopeček
Radní byli za účasti ing. Černého, experta na komunikaci a vztahy s územní samosprávou Svazu
měst a obcí, podrobně seznámeni s cíli a podmínkami projektu "Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", jehož
realizátorem je Svaz měst a obcí. Získat další informace o významu a perspektivách tohoto
projektu.
18.11.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s odpisem nevymahatelných pohledávek Městské správy bytového a nebytového
fondu v celkové výši 454.267 Kč. Doplnit důvodovou zprávu o postup vymáhání jednotlivých
pohledávek a připravit pro jednání zastupitelstva.
18.11.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Městskou správou bytového
a nebytového fondu provozovateli zimního stadionu společnosti Zimní stadion, s. r. o., zastoupené
jednatelem Ing. Davidem Jíchou.
18.11.2013
Ing. Pelán
S platností od 1. 1. 2014 rada přiděluje Městské správě bytového a nebytového fondu kanceláře
a provozní zázemí v suterénních prostorách v jihovýchodní části budovy radnice čp. 2. Připravit
ve spolupráci s právním odborem smlouvu o nájmu. Úkol trvá.
18.11.2013
Ing. Šnajdr
Rada obdržela k posouzení dvě varianty možného řešení přechodu pro chodce přes ulici
K Nemocnici, přibližně v místech, kde se nachází východ z parkoviště u Sluneční brány. K dalšímu
projektovému řešení rada vybrala variantu č. 1. Oznámit usnesení rady zpracovatelům projektu
pro stavební povolení.
18.11.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti TTJ, s. r. o., zastoupené jednatelem panem MVDr. Tomášem
Tinkem revokovala své usnesení z 28. 11. 2008 č. 27 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 poz. parc. 1871 a 1872 v Hořovicích. Rada dále souhlasí s prodejem
poz. parc. 1872 o výměře 772 m2 v k.ú. Hořovice společnosti TTJ, s. r. o., za symbolickou kupní cenu
100 Kč/m2. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva. Informovat žadatele.
8.11.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s opravou povrchu "uličky u kina", kterou MVDr. Tomáš Tink provede položením
nového asfaltobetonového koberce na své náklady. Informovat žadatele a technický odbor.
Připravit pro jednání zastupitelstva.
8.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem darovací smlouvy, podle které daruje Ministerstvo vnitra ČR městu Hořovice
použitou výpočetní techniku, používanou pro účely registru motorových vozidel a registru řidičů.
Zajistit podpisy smluvních stran.
16.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého bude posunut termín
dokončení stavby nazvané "Zateplení objektu 1. ZŠ - včetně výměny oken - pavilon 3", prováděné
společností DEREZA, s. r .o., do konce května 2014. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
2.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost R-Projekt 07, v. o. s.,
za cenu 278.000 Kč vč. 21% DPH, realizační a zadávací dokumentaci stavby nazvané "Starý zámek
Hořovice, objekt č. p. 30 - Hospodářské křídlo, Hořovice - Dokumentace pro provedení stavby
stavebních úprav objektu č. p. 30". Termín dokončení díla je stanoven na 24. 1. 2014. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
2.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o užívání veřejně nepřístupné účelové komunikace, podle které
bude moci používat Mgr. Jaroslav Alois Bakule komunikaci na p. p. č. 762/1 v k. ú. Velká Víska jako
přístupovou komunikaci k p. p. č. 2348/27 v k. ú. Velká Víska a kterou jsou stanoveny podmínky
vlastníka komunikace pro její používání. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním přílohy č. 1 (seznam nemovitého majetku) a přílohy č. 2
(seznam movitého majetku) zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice, týkající se převzetí správy městského veřejného WC
a zrekonstruované prodejny tisku na Palackého nám. v Hořovicích. Připravit pro jednání
zastupitelstva.
18.11.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se stavbou plynovodní přípojky na pozemkové parcele 1584 v k. ú. Hořovice a se
zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení plynovodní přípojky
se společností RWE GasNet, s. r. o., v délce cca 4,3 m za cenu 181 Kč / bm včetně DPH. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran. Urgovat RWE, úkol zajistit podpisy trvá.
16.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o provedení parkovacích míst a obslužné komunikace, na základě
které Městská akciová společnost Hořovice, a. s., provede na pozemkové parcele města 72 / 1 v k.
ú. Velká Víska stavbu parkovacích ploch a obslužné komunikace. Po provedení stavby se jejím
vlastníkem stane město Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 341 / 9,
341 / 11, 359 / 1, 571 / 1, 571 / 2 a 572 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým
plánem č. 802-158/2013 - pro "Hořovice, ul. Dr. Holého - kNN pro č. p. 937, pí Svobodová"
a "Hořovice, ul. Dr. Holého - kNN pro č.k. 342/3, p. Kasl". Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu 37.752 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 799 / 9,
800 / 1, 827, 843 / 1, 874 / 1, 874 / 18 a 2331 / 99 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření
geometrickým plánem č. 1791-262/2013 - pro „Hořovice, kNN pro čk.2331/100, Vasserbauer“.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 44.407 Kč včetně DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
16.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 286 / 3,
288 / 2, 375 / 1, 501 / 2, 507, 508 / 1, 486, 553 / 1, 564 / 1, 564 / 13 a 753 / 12 v k. ú. Hořovice
v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1761-207/2013 - pro „Hořovice - kNN Jungmannova –
Anýžova“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 73.084 Kč včetně DPH.
Zajistit podpisy smluvních stran.
16.12.2013
p. Šalena
Rada za účasti pana Jiřího Hasmana a ředitele Městského kulturního centra projednala uzavření

smlouvy, která vymezuje podmínky spolupráce příspěvkové organizace Městské kulturní centrum
a pana Jiřího Hasmana při rekonstrukci Společenského domu a organizaci kulturních
a společenských akcí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Po konzultaci s právníkem předložit konečné znění „Smlouvy o spolupráci“ k odsouhlasení radě.
Úkol trvá.
4.12.2013
p. Vaculík
Rada po dílčí úpravě souhlasí s návrhem rozpočtu města Hořovice na rok 2014. Předložit
zastupitelstvu k projednání a schválení.
3.12.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva města dne
3. 12. 2013. Předložit k projednání zastupitelstvu.
3.12.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s podáním žádosti Národnímu institutu dětí a mládeže MŠMT o bezúplatný převod
nemovitostí v areálu městské mateřské školy ve Větrné ul. v Hořovicích na město Hořovice. Jedná
se o následující nemovitosti: budovu č. p. 869 na st. p. 2282 / 96, budovu – garáž bez č. p. na st.
p. 2282 / 163, stavební parcely 2282 / 96 a 2282 / 163, pozemkové parcely 2282 / 16, 2282 / 20,
2282 / 21, 2282 / 97 v k. ú. Hořovice. a dále táborové základny Zbirožský potok.
18.11.2013
předsedové komisí rady
Rada souhlasí s vyplacením odměn za práci komisí rady za rok 2012: stavební 8.000 Kč, životního
prostředí 8.000 Kč, školská, kulturní a sportovní 8.000 Kč, dopravní 7.000 Kč, pro cestovní ruch,
mikroregionální a přeshraniční spolupráci 3.000 Kč. Předat radě jmenné seznamy s rozdělením
odměn.
18.11.2013
Ing. Jan Skopeček, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 22
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
20. 11. 2013

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Bohumil Taraba, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: p. Hanačík a Mgr. Sedláček
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Jiří Vavřička.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 22
Rady města Hořovice ze dne 20. 11. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada bere na vědomí přerušení provozu mateřské školy v době zimních prázdnin ve dnech 23., 27.,
30. a 31. 12. 2013.
2.12.2013

Ing. Blecha
Rada souhlasí s případným přispěním na údržbu hrobu významného hořovického rodáka Jana
Heraina. Zjistit podmínky.
16.12.2013
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2013.
2.12.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s uzavřením smluv na pronájem bytů p. Chramosilovi a pí Veselé za smluvní cenu
32 Kč/m2 a úhradu za vodné a stočné. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.12.2013
Ing. Šnajdr
Rada schválila inventarizační komisi ve složení J. Šumerová - předsedkyně, M. Rážová a p. P. Nový členové, pro provedení fyzické inventarizace majetku za rok 2013, zapůjčeného Ministerstvem
vnitra ČR pro zabezpečení přeneseného výkonu státní správy v oblasti správních a dopravních
evidencí.
2.12.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výstavbou bezbariérového vstupu do budovy radnice na Palackého náměstí č. p.
2. Úprava vstupu bude provedena od uličního povrchu až k výstupu schodiště před vstupem
do podatelny MěÚ. Předpokládané náklady na výstavbu činí 80. 000 Kč včetně DPH. Objednat
provedení zakázky s termínem dokončení po konzultaci s finančním odborem.
2.12.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede za cenu 149.745,70 Kč vč. DPH, společnost
STRABAG, a. s. sanaci podloží části komunikace v Dlouhé ulici, a to v nejhorších úsecích
komunikace. Objednat provedení prací.
2.11.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou podle které zpracuje, za cenu 30.000 Kč vč. DPH, společnost Centrum
služeb Staré Město studii řešení další výstavby v lokalitě Žižkov v Hořovicích. Rada zároveň
nesouhlasí s nabídkou téhož zpracovatele, podle které zpracuje, za cenu 27.000 Kč vč. DPH studii,
týkající se parkování v centru města. Studie bude zpracována a po dokončení proplacena v roce
2014. Zajistit objednání.
2.12.2013

Ing. Šnajdr
Podat informaci o možnostech dotací z Ministerstva životního prostředí na parkové úpravy včetně
městského mobiliáře.
16.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dvou smluv o zřízení věcného břemene, spočívajícího v úpravě povrchu
komunikace s vyznačením přechodu pro chodce a v oprávnění uložit rozvody k venkovnímu
osvětlení a provozovat stavbu venkovního osvětlení včetně jeho příslušenství přes pozemek p. č.
359 / 2 v k. ú. Velká Víska, a to po dobu existence stavby venkovního osvětlení, ve prospěch města
Hořovice, za jednorázovou úhradu 2.656 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
2.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje termín
dokončení stavby zateplení ZŠ Svatopluka Čecha, společností FORTEL Beroun, s. r. o. do konce
dubna 2014. Po odborné kontrole zajistit podpisy dodatku ke smlouvě o dílo.
16.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje Ing. Jakub Martinák, za cenu 49.000
Kč, žádost o dotaci v elektronickém prostředí Benefit včetně kompletace povinných příloh, na akci
nazvanou "Přístupová komunikace ke Společenskému domu a sportovnímu areálu". Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
30.11.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových
parcelách 1764 a 1756 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem pro "Hořovice - kNN pro parc. č. 2158/1" a se zněním smlouvy o právu stavby. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 8.349 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
30.12.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační přípojku
přes pozemkovou parcelu 286 / 3 k pozemku 523 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva
se uzavírá na dobu existence vodovodní a kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 181,50

Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
30.12.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti VAK Beroun, a. s., revokovala svoje usnesení ze dne 24. 4.
2013 č. 10 o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vedení kanalizace
na pozemkových parcelách 1867 / 20, 1837 / 1, 1867 / 1, 1869 / 1, 1869 / 3, 1837 / 2, 1856 / 5,
1856 / 4, 1856 / 3 a 1856 / 7 v k. ú. Hořovice. Rada souhlasí se zněním nové smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene vedení kanalizace na pozemkových parcelách 1837 / 1, 1837 /
2, 1856 / 3, 1856 / 4, 1856 / 5, 1856 / 7, 1867 / 1, 1867 / 20, 1867 / 22, 1867 / 24, 1867 / 26,
1867 / 28, 1869 / 3 a 1898 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým
plánem za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
16.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme Svazu
tělesně postižených MO Hořovice nebytové prostory; jednu místnost v 1. nadzemním podlaží
o výměře 14,38 m2 a jednu místnost ve 3. nadzemním podlaží budovy úřadu o výměře 44 m2
pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby adaptace či
rekonstrukce místností, nejdéle do 31. 12. 2014. Nájemné činí 3.000 Kč ročně. Zajistit podpisy
smluvních stran.
2.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním přílohy č. 2 (seznam movitého majetku) zřizovací listiny
příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice, týkající se převzetí
správy stroje na úpravu ledové plochy ZAMBONI HDB (rolby) a jednoho kusu náhradního
hoblovacího nože. Připravit pro jednání zastupitelstva.
21.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení plynovodní
přípojky se společností RWE GasNet, s. r. o., na pozemkových parcelách 65 / 2, 66 / 5, 66 / 7, 66 / 9
v k. ú. Velká Víska v délce cca 16m za cenu 181,50 Kč / bm včetně DPH. Informovat žadatele
a zajistit podpisy smluvních stran.
30.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem
Hořovice jako pronajímatelem a Krajským ředitelstvím policie ČR Středočeského kraje, která
stanovuje, že nájemce začne nebytové prostory fakticky užívat k výkonu své činnosti nejpozději

od 1. 1. 2014. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.12.2013
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se záměrem zřídit v Hořovicích Denní centrum pro lidi v krizi, spravované Charitou
Beroun, a ukládá hledat pro činnost tohoto centra vhodné prostory.
2.12.2013
p. Šalena
1. městský reprezentační ples Hořovic se bude konat 25. ledna 2014 od 19.30 hodin v sále
na radnici. Organizačně zajistit a předem podat informaci o programu. Úkol trvá.
16.12.2013
p. Šalena
Rada souhlasí se snížením nájmu Společenského domu pro konání 10. kynologického plesu
v Hořovicích na 10 tisíc Kč Základní kynologické organizaci Hořovice. Výsledek hlasování: 4 pro, 1 se
zdržel.
16.12.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí se 4. rozpočtovým opatřením města na rok 2013. Předložit nejbližšímu jednání
zastupitelstva ke schválení.
4.12.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s podáním žádosti o kontokorentní úvěr na rok 2014. Předložit nejbližšímu jednání
zastupitelstva ke schválení.
4.12.2013
pí Šrámková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 920 / 3 o výměře 5166 m2, NH
Hospital, a. s., za účelem zřízemní veřejného bezplatného parkoviště. Ve spolupráci se starostou
projednat podmínky smlouvy s představiteli nemocnice.
2.12.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením částky 253.081 Kč vč. DPH, společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o., za provedení havarijní opravy povrchu komunikace v Jungmannově ulici
v Hořovicích, který byl silně poškozen dlouhotrvajícím deštěm při jarní povodni a následně téměř
zničen při srpnových přívalových deštích.
2.12.2013

pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem 3.000 Kč na vánoční turnaj o putovní pohár starosty, konaný 28. 12.
2013. Výsledek hlasování: 4 pro a 1 se zdržel.
16.12.2013
předsedové komisí rady
Rada souhlasí s vyplacením odměn za práci komisí rady za rok 2012: stavební 8.000 Kč, životního
prostředí 8.000 Kč, školská, kulturní a sportovní 8.000 Kč, dopravní 7.000 Kč, pro cestovní ruch,
mikroregionální a přeshraniční spolupráci 3.000 Kč. Předat radě jmenné seznamy s rozdělením
odměn. Úkol trvá.
18.12.2013
radní
Radní se usnesli, že příští schůze rady bude 18. 12.2013.
11.12.2013
radní
Rada vyslechla zástupce MAS Karlštejnsko a Svazu měst a obcí ve věci programu meziobecní
spolupráce.
16.12.2013
ředitelé školských zařízení
Rada souhlasí s vyplacením odměn pro ředitele školských zařízení ve výši jednoho průměrného
měsíčního platu.
16.12.2013
Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 23
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
18. 12. 2013

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Jan Skopeček, 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: Bohumil Taraba a Dr. Ing. Jiří Peřina.
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 18. 12. 2013
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada po posouzení tří nabídek na restaurování náhrobku Jana Heraina souhlasí se zadáním této
práce, ve spolupráci s technickým odborem, akad. arch. Janu Staňkovi za cenu 74.500 Kč vč.
DPH.
31.12.2013

Ing. Blecha
Rada vzala na vědomí oznámení VaK Beroun, a. s. o změně ceny za dodávku pitné vody a odvádění
odpadní vody od 1. 1. 2014 včetně 15% DPH: vodné 51,63 Kč/m3, stočné 36,89 Kč/m3. Zveřejnit
na úřední desce a na internetu.
31.12.2013
Ing. Křížková
Rada souhlasí s aktualizací ceníku za pronájem sálu radnice a přilehlých prostor s účinností
od 1. 1. 2014 dle přílohy originálu zápisu.
20.12.2013
Ing. Křížková
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací v termínu od 1. 1. 2014 na dobu 12 měsíců pro pět zaměstnanců, kteří by byli
zařazeni do Městské správy bytového a nebytového fondu na úklidové práce. V případě získání
příspěvku na VPP rada zmocňuje ředitele příspěvkové organizace Městská správa bytového
a nebytového fondu k řízení, organizování a kontrolování práce těchto zaměstnanců.
31.12.2013
Ing. Křížková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení práce s kronikářkou města MUDr. Martínkovou,
podle které bude psát kroniku v letech 2013 až 2015 za 8.000 Kč ročně.
31.12.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s podáním žádosti na dotaci ze Středočeského kraje na vybavení městské sportovní
haly.
31.12.2013
Ing. Pelán
Rada souhlasí s pokácením smrku v ulici Na Sklenářce a s pokácením vrby v ulici Polní u řadových
garáží (viz příloha originálu zápisu).
31.12.2013
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova veřejné zeleně na Palackého
náměstí v Hořovicích“ ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok
2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů
projektu. Celkové předpokládané náklady projektu činí 564.076 Kč, spoluúčast města 28.204 Kč,
požadovaná dotace 535.872 Kč.
31.12.2013

Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava krovu a střechy tvrze – Starý
zámek Hořovice“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 a zavazuje
se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.“ Celkové
náklady projektu činí 433.691 Kč, spoluúčast města 21.691 Kč, požadovaná dotace 412.000 Kč.
31.12.2013
Ing. Šnajdr
Rada na základě žádosti občanky (viz příloha originálu zápisu) souhlasí s vyznačením parkovacího
místa na náklady města pro zdravotně a tělesně postiženou osobu na parkovišti proti
čp. 1367 v ulici Višňová. Podmínkou je předložení průkazu ZTP prodlouženého na další období
a schválení Policií ČR, dopravním inspektorátem Beroun.
24.3.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo a s rozsahem přílohy ke smlouvě, které budou použity jako
závazný podklad výzvy k veřejné obchodní soutěži na úklid městských komunikací a veřejných
prostranství v zastavěném území města Hořovice. Zajistit po 1. 1. 2014 zveřejnění obchodní
soutěže.
13.1.2014
JUDr. Maříková
Poskytnout ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Farní charitě Beroun koncept
nájemní smlouvy s cenou obvyklou na nájemné nebytových prostor od soukromého vlastníka
nemovitosti pro potřeby zřízení denního centra pro osoby v nouzi.
13.1.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s., souhlasí se zněním smlouvy
o zřízení věcného břemene vjezdu na pozemkovou parcelu 920 / 4 přes pozemkové parcely 66 /
1 a 66 / 7 v k. ú. Velká Víska, v místě naproti vjezdu do nemocnice, za jednorázovou náhradu 1.210
Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemkové parcele 183 7/ 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 1796-315/2013 za jednorázovou úhradu 363 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
27.1.2014

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemkové parcele 874 / 14 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 1797-319/2013 za jednorázovou úhradu 886 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
27.1.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice Taneční škole Blanky Vášové v termínu
od 8. 1. 2014 do 30. 4. 2014 (12 lekcí) vždy ve středu od 19:00 do 22:10 hod. Poplatek za pronájem
v r. 2014 bude snížen na 26.400 Kč. Současně rada souhlasí s navrženou Dohodou o spolupráci
při zajištění kulturní akce v souladu s výše uvedenými podmínkami. Zajistit podpis smluvních
stran.
31.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem
Hořovice jako pronajímatelem a Krajským ředitelstvím policie ČR Středočeského kraje, která
stanovuje, že nájemce začne nebytové prostory fakticky užívat k výkonu své činnosti nejpozději
od 1. 1. 2014. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
31.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s rekonstrukcí plynovodů na pozemkové parcele č. 333 v k. ú. Velká Víska
za podmínek stanovených technickým a dopravním odborem MěÚ Hořovice. Informovat
žadatele.
31.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 15 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti, uzavřené mezi Dobrovolným svazkem obcí a společností PROBO BUS, a. s.,
který mění tuto smlouvu v části týkající se výše prokazatelné ztráty pro rok 2014. Dohodnutá výše
prokazatelné ztráty činí 4.069.385 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti města Hořovice formou hromadné městské autobusové dopravy, uzavřené
mezi městem a společností Probobus, a. s., který mění tuto smlouvu v části týkající se prokazatelné
ztráty pro rok 2014. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Budínovi část
pozemkové parcely 1613 / 3 v k. ú. Hořovice o výměře cca 7,7m2 za účelem umístění
rozebíratelného prodejního stánku. Smlouva se uzavírá ode dne 1. 1. 2014 na dobu určitou
do 31. 12. 2015 za nájemné 15.400 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Pojistné smlouvy č. 8602962133, podle které Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group, pojistí Cyklostezku Červený potok v úseku k. ú. Osek u Hořovic a Hořovice
v období od 30. 11. 2013 do 29. 11. 2018 za roční pojistné 10.351 Kč. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
31.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy č. 13153143 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení objektu
1. základní školy v Hořovicích včetně výměny oken – pavilon 3. (V případě úspěchu projektu zaplatí
městu přímo Státní fond životního prostředí 5% z maximální částky 3.644.413 Kč.) Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke svatebním obřadům, viz příloha originálu
zápisu, podle které Národní památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme městu prostory
(zámecká kaple a tři místnosti v patře severozápadního křídla zámku) ke konání svatebních obřadů.
Smlouva se uzavírá za stejných podmínek jako loni na dobu určitou
od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, podle které město
pronajímá jednu místnost v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 640 v Hořovicích společnosti IKEP,
s. r. o., za účelem provozování kanceláře na sjednávání pojištění. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou ode dne 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, nájemné činí 14.400 Kč ročně, úhrada za služby činí
13.800 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme Pedagogickopsychologické poradně Středočeského kraje prostory ve druhém nadzemním podlaží budovy úřadu
o výměře 161,80 m2 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích. Smlouva se uzavírá na dobu

určitou ode dne 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. Nájemné činí 121.350 Kč ročně, úhrada za služby činí
18.100 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační, vodovodní a elektro přípojku přes pozemkové parcely
66 / 1, 66 / 7, 66 / 24, 895 / 1 a 895 / 3 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým
plánem k pozemkové parcele 920 / 4, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného
břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence přípojek za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm
včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.1.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkové
parcele 44 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem pro „Hořovice – posílení a kNN ul. Zámecká“ a se zněním smlouvy o právu stavby. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH.
Zajistit podpisy smluvních stran.
27.1.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy po pozemkové parcele
762 / 1 a věcného břemene chůze po pozemkových parcelách 763 / 1 a 765 v k. ú. Velká Víska
za jednorázovou náhradu 1.210 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Pan
místostarosta oznámil svůj poměr k věci a nehlasoval. Výsledek hlasování: 4 pro
31.12.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkové parcele 1869 / 1 v k. ú.
Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1762-213/2013 - pro „Hořovice - kNN
pro TTJ, s. r. o. Pod Nádražím“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
1.210 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.1.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění užívání
pozemků 908 / 1, 909 / 22, 909 / 33 a 909 / 53 v k. ú. Osek u Hořovic, které jsou v majetku obce
Osek, pro účely zřízení a provozování stavby cyklostezky. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.1.2014

Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s podáním žádosti Středočeskému kraji z Humanitárního fondu na zpracování
komunitního plánu pro město Hořovice. Dotace může činit maximálně 50.000 Kč vč. DPH. Město
Hořovice souhlasí se spoluúčastí, která činí minimálně 5 %. Zajistit podání žádosti ve spolupráci
s technickým odborem.
31.12.2013
Mgr. Vavřička
Rada podle § 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů souhlasí s nabytím majetku - kancelářského vybavení v hodnotě 185.000 Kč, do vlastnictví
příspěvkové organizace 2. základní škola Hořovice na základě darovací smlouvy s Komerční bankou,
a. s.
31.12.2013
p. Šalena
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje
na literární soutěž "Hořovice Václava Hraběte 2014".
31.12.2013
p. Vaculík
Problematiku postupu k určení vlastníka vodního díla Žákův náhon v souvislosti s účinností nového
občanského zákoníku projednat s právníkem a získat doporučení k dalšímu postupu města.
31.12.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s 5. rozpočtovým opatřením města Hořovice na rok 2013. Předložit nejbližšímu
jednání zastupitelstva na vědomí.
p. Vaculík
Rada souhlasí výběrem Bc. Aleny Beierové na pozici velitele městské policie a doporučuje
zastupitelstvu pověřit výše jmenovanou plněním některých úkolů při řízení městské policie.
Výběrovou komisi na pozici městský strážník rozšiřuje o Bc. A. Beierovou.
pí Šlosarová
Rada souhlasí s využítím prostor části hospodářského křídla Starého zámku pro zřízení rodinného
centra v rámci projektu výměna zkušeností a know how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání
rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené a pověřuje ředitele MKC J. Šalenu a ředitele
MSBNF Ing. Pelána upřesnit dispozici a úpravu prostor podle pokynu starosty.
31.12.2013
pí Šumerová
Rada schvaluje bezplatný pronájem Palackého náměstí občanskému sdružení Hořovické maminky
pro uspořádání jarmarku dne 22. 12. 2013 od 9 do 12 hod., jehož výtěžek bude věnován

na realizaci dětského hřiště v Panské zahradě.
22.12.2013
pí Šumerová
Rada schvaluje příspěvek SK Slavoj Osek na pořádání Běhu partyzánskou stezkou (11. 1. 2014)
ve výši 2000 Kč z reprezentačního fondu.
31.12.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením nákladů za opravu a úpravu vodovodního a topného systému
v prostorách bývalého městského kina ve výši 50.039 Kč vč. 21% DPH, které bude od ledna
2014 využívat Poradna pro občanství a občanská a lidská práva jako nízko prahové centrum v rámci
komunitního plánování.
13.1.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženým plánem inventur a složením inventarizační komise pro provedení
inventarizace za r. 2013 podle přílohy originálu zápisu.
31.12.2013
předsedové komisí rady
Navrhnout výši odměny za 2013 konkrétním členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva.
Současně předat odboru organizačnímu a obecnímu živnostenskému úřadu osobní údaje potřebné
pro uzavření smluv o provedení práce a výplatu odměn.
31.12.2013
radní
Radní se usnesli, že příští schůze rady bude 15. 1. 2014.
8.1.2014
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada souhlasí s vyplacením mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací: Městská
správa bytového a nebytového fondu, Městské kulturní centrum, Domov Na Výsluní Hořovice
ve výši jednoho průměrného měsíčního platu z prostředků řízených organizací za doložené
mimořádné práce.
31.12.2013
Bohumil Taraba, Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

