Zápis č. 1
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 22. března 2012 v Klubu Labe
Přítomni:
Ondřej Vaculík
Mgr. Petr Bakule
Jana Šrá mková
Mgr. Jiří Vavřička
Bohumil Taraba
Ing. Jan Skopeček
Dr. Ing. Jiří Peřina
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Zdeň ka Ulčová
MUDr. Richard Švamberk
Mgr. Jana Vlčková
MUDr. Marta Jedličková
Karel Červený
Mgr. Luboš Čížek
Prof. PhDr. Hynek Jeřá bek, CSc.
Miroslav Veverka
PhDr. Jiří Vlček
Jan Voříšek
Ing. Jaroslav Vyhnal
Ing. Ladislav Ž alud
Omluveni: JUDr. Dana Heřboltová
Program:
1.Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise
2.5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2011
3.Závěrečný ú čet města Hořovice za rok 2011
4.1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012
5.Majetkoprávní ú kony
6.Odvolá ní člena kontrolního výboru
7.Diskuse, závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
Na začá tku jedná ní bylo přítomno 19 zastupitelů .
1. Byli zvoleni ověřovatelé – Jan Voříšek a Miroslav Veverka – 18 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
Návrhová komise ve složení PhDr. Jiří Vlček, Ing. Ladislav Ž alud a Prof. Hynek Jeřá bek byla
zvolena jednomyslně.
Poté přišel pan Taraba a bylo celkem 20 zastupitelů .
Program jedná ní byl schvá len jednomyslně.

2. 5. rozpočtové opatření na rok 2011 – schvá leno jednomyslně.
3. Závěrečný ú čet za rok 2011 – schvá len jednomyslně.
4. 1. rozpočtové opatření na rok 2012
Mgr. Wachtlová se zeptala, zda bude v případě koupě Starého zá mku snížena výše ú roků ú věru
a paní Š umerová odpověděla, že ú roky se budou splá cet stejně, jen se na určitou dobu sníží
splá tky. Dá le se paní Wachtlová zeptala na společnost ERA, minule dostala ú dajně informace,
že ERA bude inkasovat pouze provize z dotací zajištěných touto společností. Po přečtení
smlouvy však zjistila, že je zde měsíční paušá l 25 tis. Kč. Navíc prý nemá ERA v obchodním
rejstříku uvedeny povinně zveřejň ované informace (sbírku listin). Dr. Peřina vysvětlil dů vody
uzavření smlouvy s touto společností a zá měry města, na které by měla ERA zajistit pro město
dotace. Také se omluvil za případná nedorozumění. Ing. Skopeček vystoupil s myšlenkou, že by
bylo pro město výhodnější mít rezervu v rozpočtu než neustá le používat kontokorentní ú věr.
Poté bylo odsouhlaseno 1. rozpočtové opatření jednomyslně.
5. Prodej nemovitostí
Byly projedná ny 3 prodeje pozemkových parcel. Čtvrtý byl prodej pozemkové parcely 35/1
s domem č. p. 918 obá lkovou metodou. Byla vybrá na vyšší nabídka za 1.100.000 Kč, podaná
paní Rená tou Kšírovou. Obě nabídky obsahovaly rekonstrukci budovy a využití jako cukrá rnu.
Po diskusi bylo dohodnuto, že v kupní smlouvě bude specifiková no budoucí využití cukrá rny
a dětského koutku a podmínka ú hrady kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem
do 90-ti dnů od podpisu smlouvy.
Pro prodej nemovitostí bylo hlasová no jednomyslně.
6. Vydržení nemovitosti – pozemková parcela 694 – hlasová no jednomyslně pro.
7.Nabytí nemovitostí – po projedná ní bylo hlasová no jednomyslně pro.
8. Ná zvy ulic
V lokalitě okolo cvičiště vzniká ulice Pod Remízkem a pokračová ní Klostermannovy ulice bude
pojmenová no Kotopecká .
Pro tento návrh bylo hlasová no opět jednomyslně.
9. Obecně závazná vyhlá ška města Hořovice č. 1/2012
V diskusi zaznělo, že je zá měrem města omezit provozní dobu heren. Rada by měla do konce
roku 2012 předložit zastupitelstvu návrhy opatření na regulaci provozová ní hracích přístrojů .
Pro obecně závaznou vyhlá šku bylo hlasová no jednomyslně pro.
10. Aktualizované zřizovací listiny příspěvkových organizací
Začlenění parkoviště na pozemku vedle Domova Na Výsluní do svěřeného majetku
příspěvkové organizace Domova Na Výsluní. Vyjmutí správy a ú držby městské zeleně z MSBNF
do kompetence městského ú řadu a vložení provozu ubytovny a kiosku na plaveckém bazénu
do správy MSBNF. Na podnět Mgr. Wachtlové proběhla debata o ná zvu příspěvkových

organizací, zda je povinnou součá stí ná zvu příspěvkové organizace i forma.
Pro aktualizované zřizovací listiny bylo hlasová no: 16 pro, 0 proti a 4 se zdrželi.
11. Odvolá ní člena kontrolního výboru
Dr. Peřina vysvětlil, že člen kontrolního výboru Libor Kaufman sá m požá dal o odvolá ní
z funkce. Pro odvolá ní bylo hlasová no jednomyslně pro. Dá le proběhlo jedná ní o tom, jak
docílit lichého počtu členů kontrolního výboru, zda zvolit devá tého člena či jednoho odvolat.
Pro návrh snížení počtu členů kontrolního výboru na 7 bylo hlasová no 13 pro a 7 se zdrželo
hlasová ní.
Pan Červený navrhl odvolat Mgr. Čížka. Mgr. Čížek reagoval, že by neměl jejich klub žá dného
zá stupce v KV. Mgr. Wachtlová řekla, že ze zá kona má mít KV lichý počet členů . Dr. Vlček
se zeptal, zda bude zastupitelstvem určen počet členů výborů . Ing. Skopeček řekl, že kontrolní
výbor je poradní orgá n zastupitelstva a je pozitivní, že se lidé chtějí zapojit do prá ce komisí
a výborů .
Poté byla vyhlá šena přestávka, kdy se politické kluby měly dohodnout na dalším vyřešení
personá lního problému kontrolního výboru.
Po přestávce bylo hlasová no o návrhu Ing. Skopečka, aby řešení personá lního problému KV
proběhlo na dalším jedná ní zastupitelstva. Hlasová no 8 pro, 7 proti a 5 se zdrželo hlasová ní.
Návrh tedy nebyl schvá len.
Dá le se hlasovalo o návrhu pana Červeného o odvolá ní Mgr. Čížka z KV.
Pro hlasovalo 9 zastupitelů , 7 proti a 4 se zdrželi. Návrh opět nebyl přijat.
Dalším návrhem bylo, aby personá lní situaci vyřešil sá m kontrolní výbor. Prof. Jeřá bek řekl,
že členové KV vzá jemně nemají osobní výhrady, ale není dobrý ná pad nechávat rozhodnutí
na KV. Ing. Skopeček prohlá sil, že jeho návrh, aby se situace vyřešila až na příštím jedná ní
zastupitelstva není nelegá lní a KV po omezenou dobu mů že pracovat v sudém počtu.
Zastupitelé se tedy dohodli, že řešení personá lního obsazení kontrolního výboru připraví
na své příští jedná ní.
12. V souvislosti s obecně závaznou vyhlá škou č. 1/2012 zastupitelstvo uklá dá radě, aby
do konce roku 2012 připravila návrhy opatření na regulaci provozová ní hracích přístrojů
na ú zemí města. Pro tento návrh bylo hlasová no jednomyslně.
13. Diskuse
Starosta informoval o výběrovém řízení na autobusové ná draží, které vyhrá la firma Strabag
za cenu 16.397.702 bez DPH a o dotaci na cyklostezku. Dotaci na sportovní halu bohužel
město nezískalo a dotace na zateplení 1. zá kladní školy byla uzavřena místo koncem dubna
hned druhý den. Ohledně koupě Starého zá mku se čeká na usnesení vlá dy ve věci
bezú platného převodu Panské zahrady a na rozhodnutí dozorčí rady Vojenských lesů a statků
ve věci kupní smlouvy na samotný zá mek. Rekonstrukci WC na Palackého ná městí starosta
nazval stavbou století.
V současné době už mělo být WC v provozu, ale na pů vodní dřevěné konstrukci byly objeveny
ranně barokní malby františká nů a probíhá restaurová ní těchto maleb. Smlouva na nový
ú zemní plá n je podepsá na. K ná mitce KV ohledně odkazů v zá pisech z rad na přílohy starosta
vysvětlil, že je to většinou z dů vodů osobních ú dajů , ale budeme se snažit o zevrubnější
usnesení. Městu nabídl své služby expert na bezpečnost města a rů zné systémy. Rada

vyslechne jeho návrhy na městskou policii a jiné varianty řešení. Prof. Jeřá bek poděkoval
za kontrolní výbor starostovi za tyto informace a městskému ú řadu za informová ní zastupitelů
ve věci technologického centra. Také měl připomínku k cestě do bažantnice, zřejmě je třeba
doplnit ještě jeden velký ká men na cestu, aby nevjížděla auta v místě vypá leného lesíka. Mgr.
Wachtlová je rá da, že se město zabývá bezpečností. Nelíbí se jí, aby případná městská policie
suplovala policii stá tní. Policie ČR však má má lo lidí a navíc je avizová no snižová ní stavů
o 10 %. Pan Veverka upozornil, že na Zá padním sídlišti vytéká voda a je třeba to řešit. Starosta
odpověděl, že byl problém pod vodojemem v Polní ulici, kde vytékala voda. Vodovody
a kanalizace o tom vědí a řeší příčinu. Také kritizoval dopravní situaci ulice K Ná draží. Starosta
odpověděl, že se řeší režim před ná dražím a obratiště autobusů . Paní Šestá ková řekla,
že se ve městě snižuje kriminalita. Samoobslužný prodej novin vykazuje menší ztrá ty než
dříve. Pan Rissel kritizuje stav chodníku v ulici K Labi a absenci ú klidové čety ve městě.
Starosta řekl, že četa pracuje u bazénu na Letné a aktuá lní stav nezná . Paní Šestá ková
se zeptala, jak pokračuje audit a zda je i na zá kladních školá ch. Starosta odpověděl, že audit je
na městském ú řadě a ve všech příspěvkových organizacích města. Dá le měla paní Šestá ková
připomínku k zasedacímu pořá dku zastupitelů , protože nesedí čelem k lidem a k jednacímu
řá du zastupitelstva. Nelíbí se jí, že se lidé mohou vyjadřovat k projednávaným věcem
až po hlasová ní. Pan Machá lek chtěl vědět, kdo bude mít na starosti městskou zeleň
po převedení z MSBNF na ú řad. Bylo odpovězeno, že technický odbor a Ing. Grunt. Paní
Velvarská si stěžovala, že nedostala příspěvek na činnost pro Mateřské centrum Hořová ček
a na to, že podpora města není taková , jako v minulém volebním období. Ř ekla, že sama
nemů že provoz dotovat a ozná mila ukončení činnosti Mateřského centra Hořová ček.
Pan Hejnal se zeptal, kdo nabízí zmapová ní bezpečnostní situace ve městě a jakou metodologii
při tom používá . Starosta řekl, že ho těší zá jem pana Hejnala a bude ho informovat. K tomu
dodal Prof. Jeřá bek, že by se mohly výběrového řízení na takové firmy ú častnit i odborné školy,
které se touto problematikou zabývají.
Poté starosta ukončil diskusi a poděkoval všem přítomným za ú čast.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 22. března 2012
č. 1/2012
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2011
B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
závěrečný ú čet města Hořovice za rok 2011 bez výhrad
C
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012
D
podle § 85 písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních ú konech takto:
a) Prodej nemovitostí
1) části pozemkové parcely č. 507 a části p.p. 508 / 1 o celkové výměře cca 45 m2 v k.ú.
Hořovice
Antonínu Humlovi, bytem Hořovice, Jungmannova 314, za ú čelem výstavby
2 řadových gará ží za kupní cenu 1200,- Kč/m2. Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí
žadatel. Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu.
2) části pozemkové parcely č. 753 / 1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Velká Víska
manželů m Kurešovým, bytem Hořovice, Buková 1387, za ú čelem rozšíření prostoru okolo
řadového domku – (lesní pů da bez stromů ) za kupní cenu 500 Kč/m2. Veškeré ná klady
spojené s prodejem uhradí žadatel. Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického
plá nu.
3) části pozemkové parcely č. 1871 o výměře cca 93 m2 v k.ú. Hořovice
firmě TTJ s.r.o, Hořovice, se sídlem Pod Ná dražím, zastoupené jednatelem MVDr. Tinkem
za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní dle skutečného stavu za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí žadatel. Přesná výměra bude zná ma
po vyhotovení geometrického plá nu.
4) pozemkové parcely 35 / 1 s domem čp. 918 o výměře 492 m2
Jedná se o prodej obálkovou metodou.
Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce paní Rená tě Kšírové, bytem Hořovice,
U Š kolky 1514, za prodejní cenu 1.100.000 Kč, při splnění ná sledujících podmínek:
a) Ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90- ti dnů od
podpisu kupní smlouvy.
b) V kupní smlouvě bude specifiková no budoucí využití objektu, a to zřízení
cukrá rny a dětského koutku.
b) Vydržení nemovitosti
pozemkové parcely č. 694 o výměře 546 m2 v k.ú. Velká Víska
pro paní Marii Kokešovou, bytem Hořovice, Rpetská 955.
U tohoto pozemku jsou splněny zá konné podmínky pro vydržení.
Osvědčení o vydržení sepsané notá řem bude na ná klady žadatelky.
c) Nabytí nemovitostí
1) Úplatný převod pozemků p.p. 1251 / 10 o výměře 78 m2 a p.p. 1251 / 9 o výměře
42 m2 v k.ú. Hořovice z vlastnictví MVDr. Tomáše Tinka do vlastnictví města Hořovice
v ceně 100 Kč/m2.
2) Bezúplatný převod pozemku 893 / 4 o výměře 378 m2 v k.ú. Velká Víska
z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví města Hořovice

E
podle § 84, odst. 2, písm. r)
rozhoduje
o ná zvech ulic v Hořovicích
1) pokračová ní ulice Na Hořičká ch v lokalitě pod lesíkem Remízek okolo cvičiště kynologů
(viz příloha č. 1) na poz. parcelá ch 935, 934 / 1, 934 / 2 a 933 / 1 v k.ú . Velká Víska - Pod
Remízkem
2) pokračová ní ulice Klostermannovy směrem ke Kotopeků m kolem čistírny odpadních vod
(viz příloha č. 2) na poz. parcelá ch 1828 / 11 v k.ú . Hořovice a 906 v k.ú . Velká
Víska - Kotopecká

F
podle § 84, odst. 2, písm. h)
vydává
obecně závaznou vyhlá šku města Hořovice č. 1/2012,
kterou se ruší obecně závazná vyhlá ška Města Hořovice č. 2 / 2009 ze dne 16. 6.2009
„O stanovení okruhu vzdá leností, v němž nesmí být provozová ní hracích přístrojů povoleno“.

G
podle § 84 odst.2, písm. d)
schvaluje
aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací
1) Domov Na Výsluní Hořovice včetně přílohy č.1, spočívající v začlenění pozemkové
parcely 208 / 8 v k.ú . Hořovice do svěřeného majetku příspěvkové organizace – ú čel:
pro parkoviště
2) Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice včetně přílohy č. 1, spočívající
ve vyjmutí správy a ú držby městské zeleně (bude vykonává na v rá mci činnosti městského
ú řadu), a v provozová ní ubytovny a kiosku na plaveckém bazénu

H
podle § 84, odst. 2, písm. l)
odvolává
z kontrolního výboru jeho dosavadního člena pana Libora Kaufmana

CH
ukládá
v souvislosti s bodem F usnesení radě města, aby do konce roku 2012 připravila návrhy
opatření na regulaci provozová ní hracích přístrojů na ú zemí města.

Jan Voříšek, Miroslav Veverka

Ondřej Vaculík

Zápis č. 2
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 31. května 2012 v Klubu Labe
Přítomni:

Ondřej Vaculík
Mgr. Petr Bakule
Jana Šrá mková
Mgr. Jiří Vavřička
Bohumil Taraba
JUDr. Dana Heřboltová
Dr. Ing. Jiří Peřina
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Mgr. Jana Vlčková
MUDr. Marta Jedličková
Karel Červený
Mgr. Luboš Čížek
Prof. PhDr. Hynek Jeřá bek, CSc.
Miroslav Veverka
PhDr. Jiří Vlček
Jan Voříšek
Ing. Jaroslav Vyhnal
Ing. Ladislav Ž alud

Omluveni: Ing. Jan Skopeček a MUDr. Richard Švamberk.
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise
2. 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012
3. Majetkoprávní ú kony
4. Schvá lení smlouvy o dotaci na cyklostezku
5. Schvá lení smlouvy o provozová ní kanalizace obce
6. Odměny členů m výborů (nečlenů m zastupitelstva)
7. Diskuse, závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
Na začá tku jedná ní bylo přítomno 18 zastupitelů .
Ověřovateli byli jednomyslně zvoleni: Mgr. Zdeň ka Ulčová a Mgr. Luboš Čížek. Návrhová
komise ve složení PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Jana Vlčková a JUDr. Dana Heřboltová byla zvolena též
jednomyslně.
Program byl doplněn o
1) Zá sady pro přidělová ní čestného občanství, čestných poct a Ceny města Hořovice a v této
souvislosti ocenění Osobnost Hořovic a

2) stanovení počtu členů kontrolního výboru – hlasová no jednomyslně pro.
Starosta zkontroloval ú koly z minulého zastupitelstva: cesta do bažantnice bude doplněna
v nejbližších dnech o další ká men tak, aby byl znemožněn případný vjezd autem. Sezení
zastupitelů na jedná ní bylo upraveno na zá kladě připomínek. Vzniká pracovní četa, tzv. malé
technické služby, která bude zaměstnávat lidi na veřejně prospěšných pracích a bude je řídit
Ing. Pelá n.
2. Rozpočtové opatření
Finanční výbor souhlasí, ale současně žá dá o střízlivý výhled reá lných investičních zá měrů
do konce volebního období. JUDr. Heřboltová se zeptala, zda je v 2. rozpočtovém opatření
vyčleněna finanční čá stka na navrhované Městské sportovní centrum? Starosta odpověděl,
že ne. Mgr. Wachtlová se zeptala na výsledky personá lního auditu. Starosta odpověděl, že audit
ještě není hotov. Také měla dotaz na dotace zprostředkované firmou ERA. Dr. Peřina
odpověděl, že do 31. 7. 2012 bude podá na žá dost o dotaci ze Švýcarských fondů
na volnočasové aktivity, o které má zá jem příspěvková organizace Domeček. Pro 2. rozpočtové
opatření bylo hlasová no jednomyslně.
Poté odešel p. Taraba, bylo 17 zastupitelů .
3. Majetkoprávní ú kony
Ú platný převod Starého zá mku z majetku Vojenských lesů a statků ČR, s. p. a bezú platný
převod „Panské zahrady“ . Na otá zku, zda město má na letošní splá tku kupní ceny Starého
zá mku starosta odpověděl, že ano, protože obdržíme dotaci za technologické centrum
a za domeček v Panské zahradě.
Mgr. Wachtlová měla dotaz ohledně ú roků v kupní smlouvě na Starý zá mek a po debatě
s pí Š umerovou a p. starostou se shodli, že dle formulace smlouvy bude první ú rok 2 % počítá n
z celkové kupní ceny. Pro koupi Starého zá mku a nabytí Panské zahrady bylo hlasová no:
14 pro, 3 proti a nikdo se nezdržel.
Vrá til se p. Taraba, bylo 18 zastupitelů .
4. Městské sportovní centrum
Starosta uvedl, že na doporučení auditorské firmy BNV Consulting byl vytvořen návrh nové
příspěvkové organizace, která soustředí všechna městská sportoviště. Místostarosta řekl,
že hala i sportoviště jsou zanedbané a MSC by mělo řá dně provozovat a rekonstruovat svěřené
nemovitosti. MSBNF má velké spektrum služeb a tímto se vyčlení pouze sportoviště. JUDr.
Heřboltová se zeptala, proč nevyčlenit sportoviště jako středisko v rá mci MSBNF a nezřizovat
novou příspěvkovou organizaci, když město nemá peněz nazbyt. Starosta odpověděl, že rada
měla stejnou myšlenku, ale na doporučení auditorů bylo rozhodnuto o příspěvkové organizaci.
Místostarosta řekl, že personá lní ná klady by měly pokrýt příjmy z podná jmů nemovitostí.
PhDr. Vlček měl dotaz, zda se momentá lně nezmenšuje význam příspěvkové organizace
MSBNF, zda nestačí, aby na sportovištích byl pouze správce. Starosta řekl, že vzniká v rá mci
MSBNF pracovní četa (tzv. malé technické služby), které zaměstnají lidi pobírající dávky
(veřejná služba). Tyto technické služby musí být dobře organizová ny a pak drobnou ú držbu

ve městě zvlá dnou samy bez externích firem. Ing. Pelá n si myslí, že správa a ú držba sportovišť
je pouze o penězích. Pokud by dostal dostatek financí, zvlá dnul by to sá m. Místostarosta
upřesnil, že MSBNF loni dostalo do správy smuteční obřadní síň a sportoviště jsou všude
městem dotová na. Mgr. Wachtlová se ptala na strukturu MSC, kolik lidí se má přijímat a zda
bude vypsá no výběrové řízení na vedoucího pracovníka. Starosta odpověděl, že ano, MSC bude
mít ředitele a na jeho obsazení bude vypsá no výběrové řízení. Do konce roku by měl být
pověřen řízením Ing. Auterský, který už na bazénu od ledna pracuje. Ing. Ž alud podpořil ná zor
JUDr. Heřboltové a tvrdí, že auditoři mají jistě dobré ná pady, ale nežijí tady. Počkal by
se zřízením příspěvkové organizace. Jestliže bude správa sportovišť pod příspěvkovou
organizací dražší než dosud, tak potom je osobně proti zřízení MSC. Starosta odpověděl,
že má me zařízení, která degradují, protože na jejich ú držbu nemá město peníze. Chtěli jsme
do sportovišť investovat výnosy z loterií. Mgr. Vavřička řekl, že např. sauna je soběstačný
podnik a doká že si na sebe vydělat a zlepšuje se stav budovy. Zato hala, zimní stadion a letní
koupaliště chá trají. Finance z loterií by měly jít i na investice do sportovišť – fotbal,
badminton, plavá ní a další si zaslouží lepší servis od města.
Přišel Prof. Jeřá bek, bylo 19 zastupitelů .
Mgr. Ulčová se zeptala, zda budou mít registrovaní hrá či oddílů stejný prostor na sportovištích
jako dosud i při komerčním využívá ní těchto sportovišť.
Místostarosta potvrdil, že smlouvy se sportovními oddíly budou upraveny, ale podmínky
zů stanou stejné. Mgr. Wachtlová reagovala na Mgr. Vavřičku, že sauna asi není šťastný příklad,
protože návštěvníci sauny provedli spoustu oprav brigá dnicky ve vlastní režii a takto to
na všech sportovištích fungovat asi nebude. Ing. Auterský řekl, že je v MSBNF dost dlouho, ale
zatím podobný projekt jako sauna realizová n nebyl. Souhlasí s JUdr. Heřboltovou, že situace
se musí řešit, ale systém středisek podle něho není dobré řešení. P. Voříšek řekl, že dle
auditorů Ing. Pelá n nemá žá dného zá stupce, tak ať se tedy ustanoví zá stupce ředitele MSBNF,
který bude mít na starosti sportoviště. Ing. Auterský doplnil, že při zřízení příspěvkové
organizace by se počet zaměstnanců moc nerozšiřoval, například ekonomickou agendu by
převzal on sá m a má v plá nu spoluprá ci s fotbalisty. Místostarosta řekl, že sauna byl dobrý
příklad, protože město chtělo saunu prodat, ale uživatelé sauny měli vizy opravy a provozu
a dohodli se s městem na rekonstrukci. Reagoval p. Peliká n, že množství brigá dnických hodin,
které oni odpracovali na sauně, asi těžko někdo odpracuje na ledové ploše a ostatních
sportovištích. Starosta řekl, že se zú častnil valné hromady Spartaku a myslí si, že sportovci
budou spolupracovat s městem na ú držbě sportovišť. Toto je návrh na organizaci města
a zastupitelstvo mů že počkat na výsledky auditu a zatím o MSC nehlasovat. Ing. Ž alud
se zeptal, zda je tedy MSC staženo z programu. Starosta řekl, že ano. Zastupitelstvo se vrá tí
k této zá ležitosti, až bude statut MSC lépe připraven včetně ekonomických výhledů . (Byl tedy
stažen bod – zřízení MSC a jeho zřizovací listina i ú prava zřizovací listiny MSBNF). Pro bylo
hlasová no jednomyslně.
Odešel Mgr. Bakule, bylo 18 zastupitelů .
5. Schvá lení dohody o splá tká ch delších než 18 měsíců .

Mgr. Kebrlová upřesnila, že splá tky sice nejsou moc vysoké, ale dlužníci nemají velké příjmy
a jedná se o rodiny s dětmi.
Pro schvá lení dohody o splá tká ch hlasovalo všech 18 zastupitelů .
6. Smlouva o poskytnutí dotace na cyklostezku
Výběrové řízení na zhotovitele cyklostezky už proběhlo, proto bude výsledná spoluú čast
města i výše dotace snížena. Město obdrželo ozná mení o výsledku kontroly předložené
zadávací dokumentace Ú řadem regioná lní rady Regioná lního operačního programu Střední
Čechy. Tato kontrola neshledala žá dně nedostatky ve smyslu zá kona o veřejných zaká zká ch.
Bylo hlasová no: 17 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
Odešel p. Taraba, bylo 17 zastupitelů .
6. Smlouva o provozová ní kanalizace obce tak, jak byla předložena v nabídce uchazeče,
společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. v koncesním řízení „Zajištění provozu
kanalizace v majetku Města Hořovice“.
Pro schvá lení smlouvy o provozová ní kanalizace hlasovalo všech 17 zastupitelů jednomyslně.
Vrá til se p. Taraba i Mgr. Bakule, bylo 19 zastupitelů .
7. Odměny členů m výborů – nečlenů m zastupitelstva
Odměny byly schvá leny ve stejné výši jako odměny členů m komisí, a to 1000 Kč . Pro hlasovalo
všech 19 zastupitelů .
8. Zá sady pro udělová ní čestného občanství, čestných poct a Ceny města Hořovice a v této
souvislosti udělení ocenění Osobnost Hořovic
dle přílohy originá lu zá pisu. Výsledek hlasová ní: 18 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
9. Stanovení počtu členů kontrolního výboru.
Na minulém jedná ní se zastupitelé shodli, že odvolají ještě jednoho člena, aby kontrolní výbor
pracoval v lichém počtu členů .
Mgr. Wachtlová ozná mila, že odstupuje z KV, aby se vyřešil sudý počet členů , protože je to
v rozporu se zá konem. Také není spokojena s postojem vedení města k výstupů m kontrolního
výboru. Děkuje ostatním členů m kontrolního výboru a bude pracovat dá l sama jako řadový
zastupitel. Starosta řekl, že ho mrzí, jak vnímá reakce rady. Sá m si myslí, že prá ce KV je
zá služná . Ing. Ž alud požá dal Mgr. Wachtlovou, aby zvá žila své rozhodnutí, myslí si, že KV
pracoval dobře. Také JUDr. Heřboltovou zaskočilo rozhodnutí Mgr. Wachtlové. Nakonec
starosta vyzval Mgr. Wachtlovou, zda nechce zvá žit svou rezignaci a zů stat členkou
kontrolního výboru. Mgr. Wachtlová souhlasila. Zastupitelé se tedy dohodli, že místo snížení
počtu členů KV na 7 naopak navýší počet členů na 9. Poté navrhl Dr. Peřina dovolit 9. člena KV
a to Josefa Hasmana. Výsledek hlasová ní: jednomyslně pro.
10. Diskuse
Starosta informoval o petici obyvatel Rpetské ulice, aby zde byla vybudová na nová
komunikace. Konstatoval, že se v této lokalitě bude ještě dost dlouho stavět, ale stavební firma

by měla dá t dostatečnou zá ruku na povrch nové komunikace. Ing. Šnajdr si myslí, že provoz
Tater při dalších stavbá ch způ sobí rychlejší zničení komunikace. MUDr. Jedličková si stěžovala,
že se v této ulici objevují často výkopy od rů zných subjektů . Sama by proto s opravou
komunikace nespěchala, ale měl by se dosypat štěrk a srovnat povrch, případně snížit rychlost
ve Rpetské ulici. Ing. Šnajdr řekl, že to je možné provést.
Paní místostarostka řekla Mgr. Wachtlové, že si velice vá ží její prá ce v kontrolním výboru. Také
pochvá lila firmu AVE za zlepšení ú klidu ve městě a upozornila na umístění nových laviček
na ná městí. Také informovala zastupitelstvo, že narů stá počet jubilantů , který chodí paní
místostarostka spolu s Mgr. Ulčovou přá t, také díky spoluprá ci s ředitelem Domova Na Výsluní
Mgr. Forejtem. Starosta informoval o změná ch rozdělová ní výnosů z loterií, které dříve
putovaly do sportu prostřednictvím ČSTV a nyní jdou přes finanční ú řady na město. Paní
Š umerová doplnila, že předpoklá daný přijem města v letošním roce z loterií a výherních
hracích přístojů bude cca 4,5 mil. Poplatky za výherní hrací přístroje se letos snížily a město
tedy vybere méně. Dr. Ing. Peřina informoval o aktuá lní dění v kraji a reagoval na zprávu TV
Nova, že silnice z Ž ebrá ku do Hořovic se nebude rekonstruovat. Toto tvrzení dle Dr. Peřiny
není pravdivé, pouze ministerstvo financí odmítlo certifikovat výběrové řízení a bude nutné
tuto zaká zku přesoutěžit, čímž dojde k časovému posunu o 2 – 3 měsíce.
Starosta informoval o situaci s Městskou akciovou společností. Zastupitelstvo delegovalo
do představenstva a dozorčí rady nejdříve Janu Šrá mkovou a Mgr. Bakuleho a poté Dr. Peřinu
a starostu Vaculíka. Ani na jednu delegaci však valná hromada MAS nereagovala pozitivně.
Proto starosta přečetl ná sledující prohlá šení: „Konstatuji, že oprávnění zá stupci města
Hořovice v současné době nemají žá dný vliv na dění v Městské akciové společnosti. Lidé
rozhodující o majetku města v městské akciové sice zá roveň zastávají funkci zastupitele města,
ale do představenstva a dozorčí rady nebyli delegová ni městem, ale soukromou osobou
z pozice většinového akcioná ře. Město Hořovice do Městské akciové vložilo majetek v řá du
milió nů a nyní je v pozici menšinového akcioná ře. Zastupitelé zde přítomní pracují
pro většinového akcioná ře, a tudíž vyvstává z mé strany oprávněná pochybnost, zda si
uvědomují svoji zodpovědnost. Z tohoto dů vodu bych rá d tyto zastupitele výslovně upozornil
na jejich politickou zodpovědnost vů či voličů m, kteří jim v minulém a současném období
svými hlasy umožnili výkon správy majetku města. Bez hlasů těchto voličů by tito lidé –
zastupitelé nikdy ani nedostali možnost se do Městské akciové dostat a pak v ní setrvat
i přes nesouhlas zastupitelstva, jak se tomu stalo. Vyzývá m proto tyto zastupitele k maximá lní
zodpovědnosti vů či majetku města Hořovice vloženému do Městské akciové.“
Ing. Ž alud řekl, že dotyční zastupitelé měli dle rozhodnutí zastupitelstva odstoupit z funkcí
v Městské akciové a neodstoupili. Prof. Jeřá bek poděkoval starostovi za tuto písemnou
formulaci.
P. Rissel poděkoval za opravu chodníku na Víseckém ná městí a zeptal se, zda budou
po rekonstrukci autobusového ná draží větší čeká rny a opravená budova s občerstvením.
Starosta odpověděl, že v pů vodním projektu byla nová , velká a krá sná budova, ale z ú sporných
dů vodů byla vyň ata z projektu. Ale ve druhé fá zi bude adaptová na stávající budova.
Ing. Votruba si stěžoval na kvalitu čištění komunikací ú klidovou firmou a přebírá ní prací
ú řadem. Ing. Šnajdr odpověděl, že prá ce se přebírají řá dně a vše je i řá dně nafoceno. Také
padnul dotaz, kdy bude chodník v Příbramské ulici. Ing. Šnajdr odpověděl, že jsou zde složité
majetkoprávní vztahy, ale už se podepisují smlouvy.
Poté starosta ukončil jedná ní zastupitelstva a poděkoval přítomným za ú čast.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 31. května 2012
č. 2/2012
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012

B
podle § 85 písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních ú konech takto:
1) Nabytí nemovitostí
Úplatný převod nemovitostí Starého zámku z majetku Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
do vlastnictví města Hořovice
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 162/2012,
jejímž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít nejpozději do 30-ti kalendá řních dnů
ode dne schvá lení darovací smlouvy o bezú platném převodu nemovitostí tvořících „Panskou
zahradu“ (tj. pozemek p.č. 5 v k.ú . Velká Víska) do vlastnictví města Hořovice ze strany
zakladatele prodávajícího – a to za předpokladu, že bude Usnesením vlá dy České republiky)
rozhodnuto o bezú platném převodu „Panské zahrady“ do vlastnictví města Hořovice. Jedná
se o nemovitosti tzv. Starého zá mku.
2) Bezúplatný převod nemovitosti – pozemku p.č. 5 v k.ú. Velká Víska z majetku
Vojenských lesů a statků ČR, s.p. do vlastnictví města Hořovice
Zastupitelstvo města Hořovice potvrzuje závazek města Hořovice využívat pozemek p .č.
5 v k.ú . Velká Víska – „Panskou zahradu“ výhradně ve veřejném zá jmu jako veřejně přístupný
park, což je podmínkou pro bezú platný převod této nemovitosti na město Hořovice.

C
dle § 85, písm. h
schvaluje
dohody o splá tká ch s lhů tou delší než 18 měsíců

D
dle § 85, písm. j
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města Hořovice v návaznosti na schvá lení poskytnutí dotace Výborem
Regioná lní rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regioná lní
radou o poskytnutí dotace ve výši 6.585.710,40 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní čá stky
ve výši 2.487.989,60 Kč, odpovídající spolufinancová ní projektu „Cyklostezka Červený potok,
v úseku k. ú. Osek u Hořovic a Hořovice“ (reg. č. CZ.1.15/1.2.00/54.01399)

E
podle § 8, zákona 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)
schvaluje
uzavření smlouvy o provozová ní kanalizace obce tak, jak byla předložena v nabídce uchazeče,
společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. v koncesním řízení „Zajištění provozu
kanalizace v majetku Města Hořovice“

F
podle § 84, odst. 2, písm. u) zákona o obcích
schvaluje
peněžité plnění poskytované fyzickým osobá m, které nejsou členy zastupitelstva obce,
za výkon funkce členů výborů

G
podle § 36 a 84 zákona o obcích
schvaluje
Zá sady pro udělová ní čestného občanství, čestných poct a Ceny města Hořovice a v této
souvislosti uděluje ocenění Osobnost Hořovic
dle přílohy originá lu zá pisu
H
volí
za člena kontrolního výboru pana Josefa Hasmana.

Mgr. Zdeň ka Ulčová , Mgr. Luboš Čížek

Ondřej Vaculík

Zápis č. 3
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 13. září 2012 v Klubu Labe

Přítomni:
Ondřej Vaculík
Mgr. Petr Bakule
Mgr. Jiří Vavřička
Bohumil Taraba
Ing. Jan Skopeček
JUDr. Dana Heřboltová
Dr. Ing. Jiří Peřina
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Mgr. Jana Vlčková
MUDr. Marta Jedličková
Karel Červený
Mgr. Luboš Čížek
Prof. PhDr. Hynek Jeřá bek, CSc. (na čá st zasedá ní)
Miroslav Veverka
PhDr. Jiří Vlček
Jan Voříšek
Ing. Ladislav Ž alud
Omluveni: Jana Šrá mková , Ing. Jaroslav Vyhnal a MUDr. Richard Švamberk
Program:
1.Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise
2.3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012
3.Majetkoprávní ú kony
4.Diskuse, závěr

Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
Na začá tku jedná ní bylo přítomno 17 zastupitelů .
1) Ověřovateli byli jednomyslně zvoleni: JUDr. Dana Heřboltová a Miroslav Veverka. Návrhová
komise ve složení: PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Renata Wachtlová a Dr. Ing. Jiří Peřina, byla zvolena
jednomyslně.
Zá pis z minulého zasedá ní byl ověřen a ú koly splněny. Program byl doplněn o rozšíření
zřizovací listiny Městské správy bytového a nebytového fondu.

2) 3. rozpočtové opatření města na rok 2012
Finanční výbor vyjá dřil své stanovisko, že nezbývá , než s navrženým rozpočtovým opatřením
souhlasit. Současně konstatoval, že cena za zimní ú držbu se jeví pozitivně. Starosta oponoval,
že i tato cena byla vzhledem k letošním zimním podmínká m dost vysoká , dokonce faktura
za prosinec 2011 byla vedením města reklamová na a ná sledně snížena cca o 10 %. Starosta
řekl, že rů st výdajů u rozpočtového opatření byl za dodatečně objednávané prá ce. Mgr.
Wachtlová měla dotaz na 400 tisíc za ú držbu zeleně. Paní Šumerová vysvětlila, že je to
přesunem ú držby městské zeleně z MSBNF přímo pod město. Při sestavová ní rozpočtu jsme
tuto informaci neměli, tudíž tato čá stka v rozpočtu nebyla. Dr. Peřina řekl, že technicky je
rozpočtové opatření v pořá dku, položka ú držba zeleně bude jen přesunuta z MSBNF
do rozpočtu města. Hospodaření města letos skončí drobným přebytkem. Ing. Skopeček
informoval o novém určení daní pro obce, které bude pro město Hořovice výhodnější než
v minulých letech. Toto navýšení příjmů by mělo směřovat do rezervních a investičních fondů
i na ú držbu nemovitého majetku. Mgr. Čížek řekl, že tedy položka MSBNF by měla být
o 400 tisíc snížena. Paní Šumerová oponovala, že má MSBNF na druhé straně ztrá ty
z koupaliště.
Pro 3. rozpočtové opatření bylo hlasová no jednomyslně.
3) Majetkoprávní ú kony
a) Prodej nemovitostí
a1) části pozemkové parcely č. 171 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Hořovice
manželů m Leichtovým, bytem Hořovice, 9. května 181, za ú čelem příjezdové cesty k jejich
domu za kupní cenu 300,- Kč/m2. Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí žadatel. Přesná
výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu. Schvá leno jednomyslně
a2) části pozemkové parcely č. 1637 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Hořovice
panu Milanovi Piská čkovi, bytem Komá rov, Osek 2, za ú čelem usnadnění přístupu k domu
č. p. 509 za kupní cenu 500 Kč/m2. Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí žadatel.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu. Schvá leno jednomyslně
a3) Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 1/2012 ze dne 22.3.2012
v bodě „D“ písm. a) č. 3, kterým byl schvá len prodej čá sti pozemkové
parcely č. 1871 o výměře cca 93 m2 v k.ú . Hořovice.
A současně schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1869 / 1 o výměře 103 m2 v k. ú.
Hořovice firmě TTJ s. r.o, Hořovice, se sídlem Pod Ná dražím, zastoupené jednatelem MVDr.
Tinkem za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní dle skutečného stavu za kupní cenu 100,- Kč/
m2. Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí žadatel.
Schvá leno jednomyslně.
a4) pozemkové parcely 1857 / 28 o výměře 97 m2 v k. ú. Hořovice
panu Milanovi Pondělíčkovi, bytem Hořovice, Letenská 69, za ú čelem zpřístupnění zadní čá sti
budovy na parcele č. 1857/9 za kupní cenu 500 Kč/m2. Veškeré ná klady spojené s prodejem
uhradí žadatel. Schvá leno jednomyslně.

a5) pozemkové parcely 35 / 1 s domem č. p. 918 o výměře 492 m2 v k. ú. Velká Víska
Jedná se o prodej obá lkovou metodou.
Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce manželů m MVDr. Jarmile Tinkové a MVDr.
Tomá ši Tinkovi, bytem Hořovice, Pražská ulice 590, za prodejní cenu
1 011 000 Kč, při splnění ná sledujících podmínek:
• cena bude uhrazena prostřednictvím advoká tní ú schovy u Mgr. Jiřího Špota,
příslušná čá stka bude uložena do ú schovy před podpisem smlouvy a vyplacena
prodávajícímu ihned poté co bude podá n návrh na vklad vlastnického práva
kupujících osob do katastru nemovitostí
• vybudová ní provozovny kavá rny, cukrá rny včetně dětského koutku s tím,
že prá ce budou zahá jeny v r. 2013 a provozovna bude uvedena do provozu
nejdéle do 30. 6.2015
• zřízení předkupního práva ve prospěch prodávajícího (města Hořovice).
Schvá leno jednomyslně.

b) Směna nemovitostí
1) Směna pozemkové parcely č. 2247 / 16 v k. ú. Hořovice o výměře 248
m2 ve vlastnictví Zemědělského družstva Mořina
za pozemkovou parcelu č. 2165 / 41 v k. ú. Hořovice o výměře 248 m2
v majetku města.Starosta společně s Ing. Gruntem vysvětlili, že se směň ují a odkupují
pozemky kvů li výstavbě cyklostezky. Přesná trasa cyklostezky není zná t z projektu, ale
vytýčením v terénu. Projektant chybu napravil a projekt přepracoval. Mgr. Čížek řekl,
že projekt na cyklostezku byl schvalová n za jeho pů sobení na radnici a přemostění rokle
v projektu byla jediná možnost jak stihnout podat žá dost o dotaci na cyklostezku.
2) Směna a prodej pozemkových parcel č. 2249 / 43 a 2249 / 44, 2250 / 9,2250 / 10, 2250 /
15, 2251 / 15 a 2291 / 5 o celkové výměře 24.279 m2
v k. ú. Hořovice v majetku města (pod Obecním lesem) za pozemkové parcely č. 1174 / 15,
1174 / 16, 2222 / 24, 2223 / 19, 2223 / 20, 2225 / 1, 2225 / 2, 2243 / 14 a 2247 / 15 v k. ú.
Hořovice o celkové výměře 1.861 m2ve vlastnictví pana Jiřího Mařá ka, bytem Lochovice, Obora
4
Rozdíl výměry součtu pozemků města Hořovice a součtu pozemků pana Mařá ka bude uhrazen
finanční ná hradou 10 Kč za 1 m2 pů dy. Rozdíl výměry pozemků činí 22.418 m2, což
při finančním vyrovná ní činí 224.180 Kč.
Pro směny 1) a 2) bylo hlasová no: 15 pro, 0 proti a 2 se zdrželi.
c) Nabytí nemovitostí
Úplatný převod pozemků p.č. 908 / 8 o výměře 1 m2 a pozemkové parcely č. 909 / 80 o výměře
159 m2 v k.ú. Osek u Hořovic z vlastnictví Ing. Marie Šnoblové, CSc. do vlastnictví města
Hořovice v ceně 100 Kč/m2
Hlasová no jednomyslně pro.

4) Schvá lení obecně závazné vyhlá šky města Hořovice
Obecně závaznou vyhlá šku č. 2 / 2012 o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných
a psychotropních lá tek na veřejném prostranství.
Mgr. Wachtlová řekla, že města dnes ustupují od takovéto vyhlá šky, protože jejím vymá há ním
policie zahltí přestupkovou komisi města a jedná se o stá le stejné klienty. Ing. Skopeček řekl,
že není pro pití alkoholu na veřejnosti, ale má za to, že vymahatelnost vyhlá šky bude nulová .
Policie by měla rychleji a ú činněji řešit problémy ve městě než přestupková komise. Starosta
řekl, že město má uzavřenou smlouvu o spoluprá ci s policií a městská rada i bezpečnostní rada
města se snaží řešit bezpečnost ve městě. Policie ČR sama požá dala o schvá lení této vyhlá šky,
aby existoval ná stroj, jak stíhat podnapilé osoby na ná městí či v obchodní zó ně. Starosta
konstatoval, že tato situace se řeší ve městě 20 let, ale neřeší se efektivně. PhDr. Vlček řekl,
že schvá lení vyhlá šky je psychologická situace. Ve městě převlá dá ná zor, že je vše hrozné a nic
se s tím nedělá . Snažíme se přimět policii k větší angažovanosti. Je dů ležitý psychologický
efekt, že se město snaží něco dělat. Ing. Skopeček řekl, že dnes se vandalismus a popíjení
alkoholu na veřejnosti děje ve zmapovaných lokalitá ch a vyhlá ška je vytlačí jinam. Je třeba
něco udělat, ale vyhlá ška není dobrá cesta. Je třeba komunikovat a dělat školní besedy. Mgr.
Wachtlová řekla, že policisté udělají zá znam a předají přestupkové komisi k vyřízení.
Místostarosta řekl, že policisté s platnou vyhlá škou mohou právě překazit popíjení
na veřejnosti a ná sledný vandalismus a obtěžová ní občanů v ná kupní zó ně. Jedná se
o stejné lokality, ale policie bude mít větší možnost postihu. Starosta chá pe ty, kdo odmítají
vyhlá šku, ale zá roveň souhlasí s dr. Vlčkem, že je třeba něco udělat. Dr. Peřina řekl, že ČSSD
chce městskou policii, ale ODS ne. Snažíme se tedy pomoci Policii ČR, a ta si řekla o tuto
vyhlá šku, aby mohla zkvalitnit svoji prá ci.
Poté přišel prof. Jeřá bek, bylo 18 zastupitelů .
Ing. Skopeček řekl, že ODS nechce městskou policii, protože nejsou finance a tuto prá ci by
měla dělat Policie ČR nebo by se měla pronajímat městská policie z jiných měst. Ing. Skopeček
je toho ná zoru, že se policie zbavuje odpovědnosti a ná klady i zodpovědnost přená ší na město.
Ing. Hö ger řekl, že dnes jsou rů zné možnosti, např. kamerový systém a rů zné počítačové
program pro jejich vyhodnocení a fotopasti. Je fakt, že u Penny se vyskytují podnapilí dospělí
každý den, kdy neprší! Pan Taraba řekl, že kamerový systém je efektivní pouze pokud je
okamžitě vyhodnocová n a stavy policistů jsou plošně snižová ny. Mgr. Wachtlová řekla,
že kamerový systém opravdu nemá sá m o sobě smysl, ale pouze s městskou policií. Starosta
řekl, že se posunuje vzor chová ní některých skupin lidí na veřejnosti. Pan Švarc řekl, že by bylo
třeba zavřít Panskou zahradu na noc. Pan Mraček řekl, že vyhlá ška není finančně ná kladná ,
bylo by dobré ji schvá lit a vyvíjet tlak na policii. Starosta souhlasil, že vyhlá ška nemů že
rozhodně nic zkazit. Pro schvá lení obecně závazné vyhlá šky č. 2/2012 bylo hlasová no: 9 pro,
6 proti a 3 se zdrželi.
5) Doplnění zřizovací listiny Městské správy bytového a nebytového fondu
Vymezení doplň kové činnosti

Organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodá řských možností a odbornosti svých
zaměstnanců provozovat tyto doplň kové činnosti
4.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohá ch 1-3 Ž ivnostenského zá kona - v celém
rozsahu
4.2. Hostinská činnost.
Hlasová no jednomyslně pro.
6) Diskuse
Starosta informoval o historii rekonstrukce autobusového ná draží. Projekt byl pů vodně
na 37 mil. Kč, vysoutěžená smlouva se Strabagem zněla na 19 mil. Kč a dodatečné prá ce
na 906 tis. Kč. Z toho dotace bude 7.803 tis. Kč a ná klady města cca 13 mil. Kč. Termín
dokončení je 30. 9. 2012 a ná sledná výsadba zeleně do 30. 11. 2012. Dr. Vlček řekl, že by bylo
dobré zveřejnit studii autobusového ná draží, protože lidé neví, jak vlastně bude ná draží
vypadat.
Pan Veverka řekl, že jsou vylá mané obrubníky. Starosta reagoval, že probíhají každý týden
kontrolní dny. Zatím se projíždí stavbou. Hotová stavba bude muset být předá na v bezvadném
stavu.
Mgr. Wachtlová kritizovala vjezd do Vrchlického ulice, je ve špatném stavu a není označen
značkami. Pan Mraček se zeptal na doplatek 900 tisíc korun. Starosta odpověděl, že k projektu
nebylo možné dělat sondy pod povrchem. Byly dodatečně objednané povrchy na křižovatká ch,
stejně bude upravena křižovatka do Vrchlického ulice. Na cyklostezku bude dotace ve výši
3.100 tisíc Kč. Budova veřejných zá chodků na Palackého ná městí je ve fá zi, kdy firma Kaziko
ukončila prá ce a bylo jí zaplaceno jen to, co udělala. V současnosti se jedná s firmou, která
skončila ve výběrovém řízení na 2. místě.
Vlá da schvá lila bezú platný převod Panské zahrady a bude podepsá na kupní smlouva.
Kontrolní výbor upozornil na situaci se smlouvou na ú držbu veřejné zeleně, kterou rada
řeší. Až se vrá tí pan Machá lek ze zahraničí, bude s ním jedná no o ná pravě.
Okolí sochy obětovaného není ú plně hotové, bude zde uveden kompletní seznam obětí
1. a 2. světové vá lky, případně jejich počet.
Místostarosta ve spoluprá ci s Ing. Pelá nem informovali o aquaparku.
Starosta informoval o činnosti malých technických služeb, jsou zde zaměstná ni lidé
na veřejnou službu a je s nimi dobrá spoluprá ce.
Další informace byla o pohledávká ch města za panem Kočá rkem, který má do konce roku
zaplatit dle splá tkového kalendá ře cca 150 tisíc Kč a do 31. 10. 2014 doplatit v nepravidelných
splá tká ch zbylých 400 tisíc Kč.
Na zimní stadion bude instalová na přetlaková hala a krytá plocha tak bude sloužit ne 2 měsíce
jako dosud, ale 5 měsíců v roce. Dojde tak k ú spoře provozních ná kladů a prodloužení
sezó ny. Zimní stadion bude provozovat Ing. David Jícha a novou rolbu zakoupí město.
Starosta informoval o rybníku Valcverk, který chá trá a jeho hrá z prosakuje.

V současnosti je rybník v proná jmu místní organizace Českého rybá řského svazu.
Do budoucna bude muset město najít řešení, jakým způ sobem optimá lně využít rybník
a současně investovat do oprav. Potíž je v tom, že také Valcverk je součá stí tzv. Ž á kova ná honu,
který nemá vlastníka. V zá ležitostech určení vlastníka podniká kroky stavební ú řad
ve spoluprá ci s Mgr. Wachtlovou.
Mgr. Wachtlová vystoupila s tím, že jí a zřejmě všem zastupitelů m byla dnešního dne doručena
dosti zmatená zpráva od pana Srpa ve věci soudního sporu mezi městem Hořovice a jeho
osobou. Pan starosta informoval o probíhajícím soudním sporu.
Poté došlo k debatě mezi p. Mračkem a p. Tarabou o dopravní studii města a její návaznosti
na východní obchvat.
Ná jemce restaurace Florida pan Vlach je nespokojen s postojem vedení města k jeho prá ci.
Starosta reagoval, že si město vá ží prá ce pana Vlacha a nestojí proti němu. Ná sledně ho vyzval,
ale se dostavil na radnici k řešení nastalé situace.
Poté starosta poděkoval přítomným za ú čast a ukončil zasedá ní zastupitelstva.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 13. září 2012
č. 3/2012
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012

B
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
a) Prodej nemovitostí
1) části pozemkové parcely č. 171 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Hořovice
manželů m Leichtovým, bytem Hořovice, 9. května 181, za ú čelem příjezdové cesty k jejich
domu za kupní cenu 300,- Kč/m2. Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí žadatel. Přesná
výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu..
2) části pozemkové parcely č. 1637 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Hořovice
panu Milanovi Piská čkovi, bytem Komá rov, Osek 2, za ú čelem usnadnění přístupu k domu
č. p. 509 za kupní cenu 500 Kč/m2. Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí žadatel.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu.
3) Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 1/2012 ze dne 22.3.2012v bodě „D“ písm.
a) č. 3, kterým byl schvá len prodej čá sti pozemkové parcely č. 1871 o výměře cca 93 m2 v k.ú .
Hořovice.
A současně schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1869 / 1 o
výměře 103 m2 v k. ú. Hořovice
firmě TTJ s. r.o, Hořovice, se sídlem Pod Ná dražím, zastoupené jednatelem MVDr. Tinkem
za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní dle skutečného stavu za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí žadatel.
4) pozemkové parcely 1857 / 28 o výměře 97 m2 v k. ú. Hořovice
panu Milanovi Pondělíčkovi, bytem Hořovice, Letenská 69, za ú čelem zpřístupnění zadní čá sti
budovy na parcele č. 1857/9 za kupní cenu 500 Kč/m2. Veškeré ná klady spojené s prodejem
uhradí žadatel.
5) pozemkové parcely 35 / 1 s domem č. p. 918 o výměře 492 m2 v k. ú. Velká Víska
Jedná se o prodej obálkovou metodou.

Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce manželů m MVDr. Jarmile Tinkové a MVDr.
Tomá ši Tinkovi, bytem Hořovice, Pražská ulice 590, za prodejní cenu
1 011 000 Kč, při splnění ná sledujících podmínek:
• ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90- ti
dnů od podpisu kupní smlouvy
• vybudová ní provozovny kavá rny, cukrá rny včetně dětského koutku s tím,
že prá ce budou zahá jeny v r. 2013 a provozovna bude uvedena do provozu
nejdéle do 30. 6.2015
• zřízení předkupního práva ve prospěch prodávajícího (města Hořovice).
b) Směna nemovitostí
1) Směna pozemkové parcely č. 2247 / 16 v k. ú. Hořovice o výměře 248 m2
ve vlastnictví Zemědělského družstva Mořina
za pozemkovou parcelu č. 2165 / 41 v k. ú. Hořovice o výměře 248 m2
v majetku města (Na Sklená řce)
2) Směna a prodej pozemkových parcel č. 2249 / 43 a 2249 / 44, 2250 / 9, 2250 / 10,
2250 / 15, 2251 / 15 a 2291 / 5 o celkové výměře 24.279 m2 v k. ú. Hořovice
v majetku města (pod Obecním lesem)
za
pozemkové parcely č. 1174 / 15, 1174 / 16, 2222 / 24, 2223 / 19, 2223 / 20, 2225 / 1,
2225 / 2, 2243 / 14 a 2247 / 15 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 1.861 m2
ve vlastnictví pana Jiřího Mařá ka, bytem Lochovice, Obora 4
Rozdíl výměry součtu pozemků města Hořovice a součtu pozemků pana Mařá ka bude uhrazen
finanční ná hradou 10 Kč za 1 m2 pů dy. Rozdíl výměry pozemků činí 22.418 m2, což
při finančním vyrovná ní činí 224.180 Kč.
c) Nabytí nemovitostí
Úplatný převod pozemků p.č. 908 / 8 o výměře 1 m2 a pozemkové parcely č. 909 /
80 o výměře 159 m2 v k.ú. Osek u Hořovic z vlastnictví Ing. Marie Šnoblové, CSc.
do vlastnictví města Hořovice v ceně 100 Kč/m2
C
podle § 84, odst. 2, písm. d)
doplňuje zřizovací listinu MSBNF o čl. 4 - Vymezení doplň kové činnosti:
Organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodá řských možností a odbornosti svých
zaměstnanců provozovat tyto doplň kové činnosti
4.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohá ch 1-3 Ž ivnostenského zá kona - v celém
rozsahu
4.2. Hostinská činnost.
JUDr. Dana Heřboltová , Miroslav Veverka

Ondřej Vaculík

Zápis č. 4
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 6. prosince 2012 v Klubu Labe

Přítomni:
Ondřej Vaculík
Mgr. Petr Bakule
Mgr. Jiří Vavřička
Bohumil Taraba
Ing. Jan Skopeček
Dr. Ing. Jiří Peřina
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Mgr. Jana Vlčková
Karel Červený
Mgr. Luboš Čížek
Prof. PhDr. Hynek Jeřá bek, CSc.
Miroslav Veverka
PhDr. Jiří Vlček
Jan Voříšek
Ing. Ladislav Ž alud
Ing. Jaroslav Vyhnal
Jana Šrá mková
Omluveni: JUDr. Dana Heřboltová , MUDr. Marta Jedličková
a MUDr. Richard Švamberk
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, kontrola ú kolů
2. Sezná mení s výsledky personá lního auditu
3. 4. a 5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012
4. Kontokorentní ú věr na rok 2013
5. Návrh rozpočtu města Hořovice na rok 2013
6. Majetkoprávní ú kony
7. Diskuse, závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
Na začá tku jedná ní bylo přítomno 17 zastupitelů .
1) Ověřovateli byli jednomyslně zvoleni Mgr. Luboš Čížek a Ing. Ladislav Ž alud. Návrhová
komise byla jednomyslně zvolena ve složení: PhDr. Jiří Vlček, Bohumil Taraba a Prof. Hynek
Jeřá bek.

Starosta konstatoval, že zá pis č. 3 byl řá dně ověřen a ú koly z něho vyplývající byly splněny.
Dá le informoval o skutečnosti, že Panská zahrada je již v katastru převedena na město
Hořovice.
2) Program:
Pan Taraba vystoupil s doplněním programu o ú kol radě, vypracovat podklady, aby na příštím
jedná ní mohlo zastupitelstvo odsouhlasit zřízení městské policie. Mgr. Čížek protestoval,
že zastupitelé nemají materiá ly, aby mohly tento ú kol odsouhlasit. Ing. Skopeček konstatoval,
že rada má projednat bezpečnost v Hořovicích a předložit návrhy zastupitelstvu, nikoliv
naopak a prioritou je navýšení stavu policistů Policie ČR v Hořovicích. Mgr. Wachtlová je toho
ná zoru, že pokud má ČSSD nové informace, nechť je přednesou. Pokud ale nemají nové
informace, pak souhlasí s Mgr. Čížkem, že by měli mít zastupitelé materiá ly předem
k dispozici. Ing. Skopeček řekl, že městská policie mů že mít rů zný rozsah činnosti a také
potřebuje rů zné finance.. Koaliční smlouva řeší, jak postupovat pro větší bezpečnost
ve městě. Starosta informoval o probíhajícím jedná ní s Policií ČR o umístění služebny
do budovy Starého zá mku. Dr. Vlček navrhl, aby se věnovalo některé další jedná ní
zastupitelstva možnosti zřízení městské policie a nediskutovat takhle bez přípravy. Mgr.
Čížek řekl, že rada má připravit jedná ní zastupitelstva a rozeslat materiá ly předem. Ing.
Skopeček je toho ná zoru, že nejen rada má jednat o městské policii, ale celé zastupitelstvo.
Poté bylo hlasová no o doplnění programu o bod týkající se městské policie dle návrhu
prof. Jeřá bka. Výsledek hlasová ní: 4 pro, 2 proti a 11 se zdrželo hlasová ní. Poté bylo hlasová no
o doplnění programu dle návrhu p. Taraby s výsledkem: 8 pro, 8 proti a 1 se zdržel. Do třetice
bylo hlasová no pro program jedná ní v pů vodním znění s výsledkem hlasová ní – jednomyslně
pro.
Poté přišel p. zastupitel Červený, celkem bylo 18 zastupitelů .
3) Ná sledovala prezentace výsledků personá lního auditu, prová děného od ú nora letošního
roku firmou BNV Consulting, s. r. o. na Městském ú řadě a všech příspěvkových organizacích
města Hořovice. Výsledky prezentovala paní Helena Mitwalyová s panem Jiřím Červem.
4) 5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012 (a současně zastupitelstvo bere
na vědomí 4. rozpočtové opatření)
Mgr. Wachtlová měla dotaz ohledně dividend z Městské akciové. Paní Šumerová vysvětlila,
že jsou to dividendy za rok 2009, které valná hromada městské akciové odsouhlasila vyplatit
v r. 2010 – 2012. Tudíž letos by konečně měly být vyplaceny.
Pro rozpočtové opatření bylo hlasová no 15 pro, 3 proti, zdržel se 0.
5) Kontokorentní ú věr ve výši 5 mil. Kč
Vedla se debata, zda je kontokorent jen psychologická zá ležitost nebo nutnost. Ing. Skopeček
řekl, že od příštího roku bude nové určení daní a město by mělo toto navýšení do rozpočtu
využít pro finanční rezervu.
Výsledek hlasová ní: 15 pro, 3 proti, zdržel se 0.

6) Rozpočet
Smlouva na Starý zá mek bude pravděpodobně parafová na už před vá nocemi, Panskou zahradu
již město vlastní, tedy se mů že začít projektovat pro stavební povolení. Na dotaz proč není
hotové parkoviště na Pražské starosta odpověděl, že majitel pozemku změnil ná zor a pů vodní
zá měr, že zainventuje parkoviště a město splatí investici ná jemným přehodnotil. A město
nemů že investovat do cizího majetku. Mgr. Wachtlová vystoupila s dotazem, proč není
z návrhu rozpočtu čitelný příspěvek Zimnímu stadionu Hořovice, s. r. o. Ing. Skopeček vysvětlil,
že rozpočet je zjednodušený materiá l, rozčleněný do kapitol a jednoduše nejde popsat každou
finanční operaci. Také z další debaty vyplynulo, že příspěvek MSBNF byl schvá len
zastupitelstvem, stejně jako činnosti MSBNF je vymezena zřizovací listinou a schvá lena
zastupitelstvem. Dosud byl provozová n a financová n zimní stadion vždy prostřednictvím
MSBNF a nyní byla uzavřena smlouva mezi MSBNF a společností Zimní stadion Hořovice s. r.
o., kdy město uspoří za sezó nu cca 600 tisíc Kč na provozních ná kladech a přitom bude sezó na
prodloužena ze 2 – 3 měsíců na 5 měsíců . Paní Šumerová řekla, že pokud by nebyla tato
smlouva podepsá na MSBNF, ale přímo městem, byl by příspěvek mezi ostatními
rozdělovanými dotacemi (2 mil. Kč ročně) na začá tku roku schvalová n. Místostarosta doplnil,
že ve smlouvě je napsá no, že po uplynutí smluvního vztahu (9 let) se zastřešení zimního
stadionu stává majetkem města. Mgr. Wachtlová reagovala, že takto měl být příspěvek
ve smlouvě formulová n. Ne jako příspěvek, ale jako splá tka na halu.
Poté bylo hlasová no pro rozpočet. Výsledek hlasová ní: 13 pro, 3 proti, 2 se zdrželi.
7) Majetkoprávní ú kony
Prodej nemovitostí
a) pozemkové parcely 1570 / 28 o výměře 19 m2 a části pozemkové parcely 1517 / 3 o výměře
11 m2 v k.ú. Hořovice
Správě železniční dopravní cesty, stá tní organizaci, se sídlem 110 00 Praha 1, Nové město,
Dlá žděná 1003/7, za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní při realizaci stavby „Optimalizace
trati Beroun –Zbiroh“, za kupní cenu 4.590 Kč. Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí
žadatel.
b) pozemkových parcel 1442 / 1, 1442 / 2, 1442 / 4, 1443 a 1442 / 5 o celkové výměře 5.607
m2 v k.ú. Hořovice
společnosti Services PCM, s r.o. Praha za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní za kupní cenu
1.350.000 Kč s tím, společnost Services PCM, s.r.o. Praha již před podpisem kupní smlouvy
uhradila v letech 2008 a 2009 čá stku ve výši 650.000 Kč a zbývající čá st kupní ceny ve výši
700.000 Kč zaplatí do 10 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy. Nabyvatel bude též
v kupní smlouvě sezná men s existencí podzemního a nadzemního vedení elektrické sítě
včetně ochranného pá sma přes pozemek 1442 / 5.
Nabytí nemovitostí
a) Bezú platný převod pozemku 1857 / 10 o výměře 6 m2 v k.ú . Hořovice z vlastnictví Ú ZSVM
Praha do vlastnictví města Hořovice

b) Bezú platný převod čá stí pozemků č. 1828 / 1, 1828 / 11, 1929 / 1, 1966 / 1, 1966 / 4,
2061 / 9 o celkové výměře 936 m2 v k.ú . Hořovice a čá sti pozemku č. 248 / 1 o výměře
586 m2 v k.ú . Velká Víska z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice
3) Ú platný převod čá sti pozemku p.č. 2252 / 6 o výměře 45 m2 v k.ú . Hořovice z vlastnictví
paní V. G., čá sti pozemku p.č. 2244 / 7 o výměře 38 m2 v k.ú . Hořovice ze spoluvlastnictví pana
J.H. a pana V. H. a pozemkové parcely č. 908 / 5 o výměře 57 m2 v k.ú . Osek u Hořovic
z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města Hořovice za kupní cenu
100 Kč/m2
Pro majetkoprávní ú kony bylo hlasová no jednomyslně.
8) Zá sady města Hořovice pro udělová ní čestného občanství, čestných poct a Ceny města
Hořovice Zastupitelstvo města Hořovice schvá lilo dne 31.5.2012. Zá sady města Hořovice
pro udělová ní čestného občanství, čestných poct a Ceny města Hořovice. Na zá kladě usnesení
rady města byla do těchto zá sad zapracová na další kritéria pro ocenění osobností města
Hořovic, doporučené Školskou, kulturní a sportovní komisí.
Ing. Skopeček žá dal o opravení – udělení Ceny města Hořovice také za mimořá dné zá sluhy
v oboru ekonomie (nikoliv ekonomiky).
Výsledek hlasová ní: jednomyslně pro
9) Obecně závazná vyhlá ška města Hořovice
Město vydává obecně závaznou vyhlá šku č. 2 / 2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďová ní, sběru, přepravy, třídění, využívá ní a odstraň ová ní komuná lních odpadů dle
přílohy originá lu zá pisu.
Dle návrhu rady je navrhová no zvýšení za sběr odpadu ze 400 Kč na 500 Kč na osobu a rok.
Mgr. Čížek je zá sadně proti, protože město má svoji sklá dku a dle smlouvy s provozovatelem
sklá dky firmou AVE má uložení odpadu zdarma. Prof. Jeřá bek by uložil vybrané peníze
na kapitá lový vklad. Ing. Ž alud řekl, že „100 Kč za rok nikoho nezabije“ a čá stka 500 ročně je
10 Kč za týden. Ing. Skopeček se ptal, zda bude finanční rezerva na ukončení sklá dky. Starosta
vysvětlil, že pro tyto ú čely slouží ze zá kona rekultivační fond. Dr. Vlček se zeptal, zda došlo
k navýšení za svoz a paní Šumerová potvrdila, že navýšení poplatku ve vyhlá šce kopíruje
navýšení financí vynaložených městem za sběr odpadu. Mgr. Čížek přesto navrhnul, aby
poplatek za svoz odpadu zů stal na 400 Kč na osobu a rok.
Pro návrh bylo hlasová no s výsledkem: 2 pro, 12 proti a 4 se zdrželi.
Poté bylo hlasová no pro znění obecné závazné vyhlá šky města předložené radou s výsledkem
hlasová ní: 17 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
10) Aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní Hořovice
Změna zřizovací listiny se týká rozšíření předmětu činnosti příspěvkové organizace o Domov
se zvlá štním režimem, který poskytuje komplexní péči starým občanů m se sníženou
soběstačností a trpícím stařeckou, Alzheimerovou demencí, a ostatními typy demencí, kteří
z dů vodu těchto onemocnění mají sníženou soběstačnost a proto je jim poskytová na pobytová
služba v Domově se zvlá štním režimem. (dle přílohy originá lu zá pisu).
Pro aktualizovanou zřizovací listinu Domova Na Výsluní bylo hlasová no jednomyslně.

11) Závěry personá lního auditu
Mgr. Wachtlová se vyjá dřila k závěru auditu, že by bylo možno zrušit přestupkovou komisi
a ušetřit cca 250 tisíc Kč ročně a řekla, že by nerušila přestupkovou komisi, ale naopak posílila
personá lně sociá lní odbor. Ing. Kazda konstatoval, že se ú řad zabývá výsledky auditu
a souhlasí s ná zorem, že by neměla být zrušena přestupková komise. Zá ležitost sociá lního
odboru zatím neřešit nechce a slíbil předložit radě návrh změn v ú řadu, které zohlední
výsledky personá lního auditu.
Zastupitelé vzali na vědomí výsledky auditu provedeného firmou BNV Consulting, s. r. o.
s výsledkem hlasová ní – jednomyslně pro
12) Diskuse
Starosta informoval o dokončených akcích – cyklostezka do Oseka, autobusové ná draží, školní
hřiště u 1. zá kladní školy a pracuje se na ú zemním plá nu. Dr. Vlček měl připomínku vzhledem
k pokročilému času (cca 22 hodin), zda by mohlo zastupitelstvo začínat dříve než v 18 hodin.
Ing. Ž alud znovu vystoupil s tím, že by rada měla jednat na pokyn zastupitelstva o zřízení
městské policie. Prof. Jeřá bek měl dotaz, co rada udělala ve věci kontrol heren ve městě,
protože do konce roku měli zastupitelé dostat zprávu, co se udělalo. Pan Červený měl dotaz,
kdy budou opraveny schody z Hořiček. Starosta odpověděl, že to bylo uloženo Ing. Pelá novi
a dle počasí to bude vykoná no. P. Jelínek si myslí, že by měla být zřízena městské policie,
protože zahradní kolonie na okraji města bývá cílem zlodějů a dnes už tam ani policie nechodí
tyto krá deže vyšetřovat. Starosta informoval, že po letní kontrole heren a barů ve městě
za ú časti policie, hasičů a zá stupců samosprávy a ú řadu byla ještě samostatná bezpečnostní
akce policie, která ovšem byla prozrazena ještě před svým zahá jením. P. Rissel se ptal, kolik
budou platit dů chodci za odpad podle nové vyhlá šky – odpověď byla 400 Kč. Také má dojem,
že se ve městě poslední dobou hodně ká cí zeleň . A zda bude na autobusovém ná draží znovu
otevřeno veřejné WC. Starosta odpověděl, že WC bude znovu otevřeno a zeleň bude obnovena.
Poté starosta poděkoval všem za ú čast a ukončil jedná ní zastupitelstva.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 6. prosince 2012
č. 4/2012
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012
a zá roveň
bere na vědomí
4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012

B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
rozpočet města Hořovice na rok 2013 v paragrafovém znění jako schodkový, přičemž schodek
bude vyrovná n kontokorentním ú věrem.
C
podle § 85 písm. j)
schvaluje
kontokorentní ú věr na rok 2013 do výše 5 mil. Kč
D
podle § 85 písm. a)
schvaluje
1) Prodej nemovitostí
a) pozemkové parcely 1570 / 28 o výměře 19 m2 a části pozemkové parcely 1517 / 3 o
výměře 11 m2 v k.ú. Hořovice
Správě železniční dopravní cesty, stá tní organizaci, se sídlem 110 00 Praha 1, Nové město,
Dlá žděná 1003/7, za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní při realizaci stavby „Optimalizace
trati Beroun –Zbiroh“, za kupní cenu 4.590 Kč. Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí
žadatel.
b) pozemkových parcel 1442 / 1, 1442 / 2, 1442 / 4, 1443 a 1442 / 5 o celkové výměře
5.607 m2 v k.ú. Hořovice
společnosti Services PCM, s r.o. Praha za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní za kupní cenu
1.350.000 Kč s tím, společnost Services PCM, s.r.o. Praha již před podpisem kupní smlouvy

uhradila v letech 2008 a 2009 čá stku ve výši 650.000 Kč a zbývající čá st kupní ceny ve výši
700.000 Kč zaplatí do 10 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy. Nabyvatel bude též
v kupní smlouvě sezná men s existencí podzemního a nadzemního vedení elektrické sítě
včetně ochranného pá sma přes pozemek 1442 / 5.
2) Nabytí nemovitostí
a) Bezú platný převod pozemku 1857 / 10 o výměře 6 m2 v k.ú . Hořovice z vlastnictví Ú ZSVM
Praha do vlastnictví města Hořovice
b) Bezú platný převod čá stí pozemků č. 1828 / 1, 1828 / 11, 1929 / 1, 1966 / 1, 1966 / 4,
2061 / 9 o celkové výměře 936 m2 v k.ú . Hořovice a čá sti pozemku č. 248 / 1 o výměře
586 m2 v k.ú . Velká Víska z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice
3) Ú platný převod čá sti pozemku p.č. 2252 / 6 o výměře 45 m2 v k.ú . Hořovice z vlastnictví
paní V. G., čá sti pozemku p.č. 2244 / 7 o výměře 38 m2 v k.ú . Hořovice ze spoluvlastnictví pana
Josefa Humla a pana Vá clava Humla a pozemkové parcely č. 908 / 5 o výměře 57 m2 v k.ú .
Osek u Hořovic z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města
Hořovice za kupní cenu 100 Kč/m2
E
podle § 36 a 84
schvaluje
Zásady města Hořovice pro udělování čestného občanství, čestných poct a Ceny města
Hořovice.
Zastupitelstvo města Hořovice schvá lilo dne 31. 5. 2012 Zá sady města Hořovice pro udělová ní
čestného občanství, čestných poct a Ceny města Hořovice. Na zá kladě usnesení rady města
byla do těchto zá sad zapracová na další kritéria pro ocenění osobností města Hořovic,
doporučené Š kolskou, kulturní a sportovní komisí.
F
podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Hořovice
Město vydává obecně závaznou vyhlá šku č. 2 / 2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďová ní, sběru, přepravy, třídění, využívá ní a odstraň ová ní komuná lních odpadů dle
přílohy originá lu zá pisu

G
podle § 84 odst.2, písm. d)
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní Hořovice

Změna zřizovací listiny se týká rozšíření předmětu činnosti příspěvkové organizace o Domov
se zvlá štním režimem, který poskytuje komplexní péči starým občanů m se sníženou
soběstačností a trpícím stařeckou, Alzheimerovou demencí, a ostatními typy demencí, kteří
z dů vodu těchto onemocnění mají sníženou soběstačnost a proto je jim poskytová na pobytová
služba v Domově se zvlá štním režimem. (dle přílohy originá lu zá pisu).
H
bere na vědomí
závěry personálního auditu, provedeného firmou BNV Consulting, s. r. o.

Mgr. Luboš Čížek, Ing. Ladislav Ž alud

Ondřej Vaculík

