Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11. 1. 2011

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

Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
p. Bohumil Taraba, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizvány: JUDr. Maříková a pí Šumerová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a 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. 1
Rady města Hořovice ze dne 11. 1. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Ve spolupráci s ředitelem 2. základní školy projednat možnost zvýšení nájemného za prostory
gymnázia se Středočeským krajem.
21.1.2011
Ing. Pelán
Podat informaci o stavu příprav a termínu zprovoznění placených parkovacích míst na Palackého

náměstí.
21.1.2011
Ing. Pelán
Rada žádá Městskou správu bytového a nebytového fondu o předložení platného domovního řádu
v objektu čp. 585.
21.1.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro osobu dle přílohy originálu zápisu v areálu
bytového domu "Špejchar". Informovat žadatelku o rozhodnutí rady.
21.1.2011
Ing. Šnajdr
Rada respektuje výsledky výběrového řízení provedeného na základě zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách a souhlasí s výběrem nejvhodnějších nabídek firem AV Media, a. s., pro část
1. "multifunkční učebna" - 1.243.190 Kč bez DPH a část 2. "učebna 1. stupně" - 133.870 Kč bez DPH
a MULTIP Moravia, s. r. o., Studénka pro část 3. "biologická laboratoř" - 115.225 Kč bez DPH
a 4. "školní nábytek" - 248.239,46 Kč bez DPH na akci "Modernizace 2. ZŠ v Hořovicích" a TAC-TAC
computer, s. r. o., na akci "Modernizace GVH v Hořovicích". Cena díla je 641.303 Kč bez DPH.
21.1.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výměnu oken v 1. základní škole, eventuálně
s možností zateplení obvodového pláště.
21.1.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání
Středočeského kraje na akci "Rekonstrukce městského WC". Celkový rozpočet akce činí 2.357.320
Kč včetně DPH, spoluúčast města za předpokladu získání dotace bude 2.057.320 Kč včetně DPH.
Zajistit podání žádosti o dotaci.
21.1.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyhrazeným parkovacím místem pro Svaz tělesně postižených u budovy čp. 640 na
Palackého náměstí. Podat informaci o nákladech a termínu realizace.
21.1.2011
Ing. Šnajdr
Upravit znění přílohy ke smlouvě o dílo pro rok 2011, podle které bude prováděn úklid komunikací
vč. odvozu odpadu z odpadkových košů společností Technické služby Beroun, s. r. o, podle dispozic
paní místostarostky s ohledem na úklid po zimním období a úspory při uklízení místních
komunikací.
21.1.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace Evy Zápotočné se sídlem Svatá 215, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí

na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého
napětí přes stavební parcelu 1672 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu budovy za jednorázovou úplatu
2000 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.2.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Stránských souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní inženýrské sítě
v pozemkových parcelách 91 / 2 a 88 / 1 v k. ú. Velká Víska, potřebné k výstavbě rodinného domku
na p. p. 872 / 22, v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem, za jednorázovou úhradu
150 Kč/bm výkopu přípojek plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.2.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., respektive dodavatele projektové
dokumentace firmy ŠINDY, spol. s r.o. souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení veřejné komunikační sítě přes
pozemkové parcely 437, 462 / 1 a 462 / 2 v k. ú. Hořovice (v ul. Žižkova) v rozsahu zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 12.440 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
18.2.2011
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení č. 17 ze dne 15. 9. 2010 a nesouhlasí s prodejem domu čp.
1428. Nadále nezveřejňovat záměr prodeje na úřední desce.
21.1.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě 4840/REG/2009 o poskytnutí dotace od
Středočeského kraje na pořízení projektové dokumentace cyklostezek. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
21.1.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, týkající se potřebných částí pozemků
č. 1393 / 8, popřípadě 1393 / 7 v k. ú. Hořovice, potřebných k vybudování staveb dle projektu pro
realizaci akce "Ochrana proti vybřežování velkých vod v Červeném potoce" se spoluvlastníky těchto
pozemků. Dále rada souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, týkající se potřebné
části pozemku č. 1390 / 7 v k.ú. Hořovice, potřebné k vybudování staveb dle projektu pro realizaci
této akce s firmou Zetun, a. s. Jednat o uzavření smluv a následně zajistit podpisy smluvních stran.
21.1.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním přílohy ke smlouvě s AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., o zajišťování
zimní údržby ve formě ceníku pro období zimy 2010 - 2011. Ceník odpovídá loňské úrovni údržby
komunikací včetně chodníků, jen je doplněn o práce strojů používaných pro odvoz sněhu
z komunikací a veřejných prostranství. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.1.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město, resp. Městská
správa bytového a nebytového fondu pronajme firmě PROBO BUS, a. s. nebytové prostory
v objektu čp. 808 o celkové výměře 26,75 m2 pro kancelář. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do
31. 12. 2011 za roční nájemné 10.700 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město, resp. Městská
správa bytového a nebytového fondu pronajme paní Hánové nebytové prostory v objektu čp.
808 o celkové výměře 67 m2 pro prodejnu potravin. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do
31. 12. 2011 za roční nájemné 26.800 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
4.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy se společností Daruma, s. r. o., podle které bude město Hořovice
prezentováno tři roky za cenu 30.000 Kč vč. DPH v rámci městského informačního a orientačního
systému na elektronické informační tabuli na Husově náměstí v Berouně. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
21.1.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých budou orgány města Hořovice
vykonávat za konkrétní obce ve správním obvodu Hořovic přenesenou působnost podle § 53 odst.
1, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Příspěvek obcí se smluvně stanovuje na
1.000 Kč za jedno dokončené přestupkové řízení. Smlouvy se uzavírají na dobu jednoho roku ode
dne právní moci udělení souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje, a to s obcemi: Běštín,
Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina,
Komárov, Kotopeky, Lážovice, Libomyšl, Lochovice, Malá Víska, Neumětely, Olešná, Osek, Osov,
Otmíče, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Tlustice, Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov,
Záluží, Žebrák. Zajistit podpisy smluvních stran, zveřejnit uzavřené smlouvy na úřední desce
a poslat je Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení. Úkol trvá, zaurgovat všechny dosud
nereagující obce, termín znovu prodloužen.
21.1.2011
JUDr. Maříková
Rada trvá na svém rozhodnutí (Usnesení č. 25 ze dne 21. 12. 2010) odprodat malotraktor TZ 4K14
vč. příslušenství panu Hrdličkovi, který jej zprovozní za účelem údržby veřejné zeleně a zimní
údržby města. Informovat žadatele pana P. Machálka o rozhodnutí rady.
21.1.2011
Mgr. Ulčová
Radní souhlasí s návrhem systému rozdělení finančních prostředků společenským, zájmovým
a sportovním organizacím včetně kontroly čerpání prostředků podle přílohy originálu zápisu. Rada
žádá komisi školskou, kulturní a sportovní, aby ve spolupráci s odborem finančním a školství
upravila stávající formuláře a uvedla tento systém do praxe.
4.2.2011

p. Šalena
Rada rozhodla narovnat smluvní podmínky pro činnost reklamní a informační služby v Hořovicích
v podmínkách obvyklých v jiných městech ve spolupráci s JUDr. Maříkovou a Ing. Šnajdrem.
4.2.2011
p. Šalena
Rada žádá o předložení návrhu propagačních a dárkových předmětů města reprezentativní povahy
včetně cenových kalkulací.
18.2.2011
p. Vaculík
Pan starosta seznámil radní s požadavky společnosti VaK Beroun, a. s., na schválení městské
vyhlášky o dvousložkové ceně vody a na změnu zástupce města v představenstvu společnosti
z tajemníka na starostu. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo po projednání dne
17. 6. 2010 vyhlášku neschválilo a od té doby nenastaly takové nové skutečnosti, aby opravňovaly
vyhlášku vydat, rada s tímto požadavkem nesouhlasí. Vzhledem k tomu, že zařazení voleného člena
zastupitelstva do statutárního orgánu obchodní společnosti vnímá starosta jako střet zájmů a radní
s ním souhlasí, rada se usnesla nenavrhovat zastupitelstvu a VaKu změnu zástupce města
v představenstvu. Informovat VaK.
21.1.2011
p. Vaculík
Rada podmiňuje výstavbu parkoviště v Pražské ulici prodloužením nájemní smlouvy a ekonomickou
rozvahou. Ve spolupráci s ředitelem Městské správy bytového a nebytového fondu a panem
místostarostou jednat s majitelem pozemku.
21.1.2011
p. Vaculík
Rada rozhodla o pravidelném konání svých schůzí vždy v sudém týdnu v úterý od 14 hodin.
18.1.2011
p. Vaculík
Rada se seznámila s materiály firmy KOEKO. Pozvat nájemce areálu koupaliště pana Miroslava
Kočárka na konzultaci dne 25. 1. 2010.
21.1.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s návrhem rozpočtu města Hořovice na rok 2011. Po zapracování projednaných
dílčích úprav předložit zastupitelstvu ke schválení.
27.1.2011
p. Vaculík
Radní pověřili pana starostu jednáním se společnostmi, v nichž má město majetkovou účast
o personálním složení statutárních a dozorčích orgánů. Rada navrhuje svolat valné hromady do
15. 2. 2011, na nichž by byli odvolání dosavadní zástupci města a zvoleni zástupci noví.
21.1.2011
p. Vaculík
Radní se seznámili se stížností paní Olgy Malíkové na stav sociálních bytů a se zprávou o prověření

stížnosti. Rada pověřila pana starostu odpovědí stěžovatelce.
21.1.2011
pí Hrachová
Rada se seznámila s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, účinnou od 1. 1. 2011. Podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích rozhodla změnit tarify ředitelů příspěvkových organizací 1. základní školy,
2. základní školy, Městské mateřské školy a Domečku Hořovice podle této novely a ostatní složky
platu ponechala beze změny Zajistit předání platových výměrů. Pan Mgr. Vavřička oznámil svůj
vztah k věci a zdržel se hlasování. Výsledek hlasování: 4 pro, 1 se zdržel.
21.1.2011
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice a příjemců veřejné finanční podpory, které byly provedeny ve IV.
čtvrtletí 2010.
21.1.2011
pí Šrámková
Rada pověřuje paní místostarostku J. Šrámkovou aby ve spolupráci s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví a odborem personálním a organizačním vypracovala návrh kritérií pro užívání
sociálních bytů.
4.2.2011
pí Šumerová
Předložit kalkulaci městské hromadné dopravy, resp. nákladů města za poslední 4 roky.
21.1.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s mimořádným příspěvkem města na zastřešení kotce pro zatoulané psy Kynologické
organizaci Hořovice na základě faktury od zhotovitele do limitu 5000 Kč a současně nesouhlasí
s prominutím poplatku ze vstupného na kynologický ples. Informovat žadatele o usnesení rady.
21.1.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s prominutím 10 % odvodu z prodaných lístků pro maturitní ples studentů 4. C
Gymnázia Václava Hraběte. Informovat žadatele o rozhodnutí rady. 21.1.2011

Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 2
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 1. 2011

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

Omluveni: Mgr. Jiří Vavřička

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Bc.Grunt a p.Kočárek
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: pan Bohumil Taraba, 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. 2
Rady města Hořovice ze dne 25. 1. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada se seznámila s návrhem stavební komise na změny v územním plánu města Hořovice a ověří
možnost jejich zapracování do požadavků změny č. 4.
4.2.2011
Ing. Blecha
Rada schvaluje finanční příspěvek na konání každoroční chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře

pořádané Okresním mysliveckým spolkem Beroun ve dnech 10. až 14. května 2011 ve výši 4.500 Kč.
Zajistit ve spolupráci s finančním odborem.
4.2.2011
Ing. Pelán
Podat informaci o stavu příprav a termínu zprovoznění placených parkovacích míst na Palackého
náměstí. Nesplněno, úkol trvá.
4.2.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá upravit projekt autobusového nádraží ve smyslu varianty 2, tj. bez nové budovy,
a takto upravený projekt předat Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední
Čechy v co nejkratším termínu.
18.2.2011
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala nabídkou společnosti BICORN, s. r. o., která zaručuje úsporu přibližně 160.000 Kč
bez DPH ročně oproti stávajícímu dodavateli plynu pro kotelnu krytého plaveckého bazénu
a přibližně 40.000 Kč ročně oproti stávajícímu dodavateli elektrické energie pro městské osvětlení
a provoz obou budov úřadu. Zajistit předložení návrhu smluv o dodávce plynu a elektřiny od
společnosti BICORN, s. r. o.
18.2.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z nadace ČEZ na modernizaci povrchů oválu
a víceúčelového hřiště. Celkový rozpočet akce činí 1.409.559,60 Kč včetně DPH. Spoluúčast města
by byla 409 559,60 Kč včetně DPH. Zajistit podání žádosti o dotaci z nadace ČEZ.
4.2.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dopisu č.j. MUHO/1848/2011/TAD, kterým samospráva reaguje na dotaz
k termínu dokončení komunikace a venkovního osvětlení v ulici K Výrovně. Odeslat informaci
stěžovatelce.
4.2.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se změnou jízdního řádu MHD v Hořovicích, konkrétně se zrušením spoje č. 35,
s platností od 1. 2. 2011 dle návrhu dopravce, společnosti PROBO BUS, a. s. Oznámit usnesení rady
žadateli.
4.2.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá předložit plán investic a oprav na rok 2011 včetně zdrojového krytí jednotlivých akcí
a vytvořit soupis nových nedokončených komunikací města včetně finančních nákladů.
18.2.2011
Ing. Vyhnal
Rada žádá dopravní komisi o posouzení návrhu na posunutí autobusové zastávky na Valdeku v ulici
Tyršova směrem od Žebráku.

4.2.2011
Ing. Vyhnal
Rada žádá dopravní komisi o návrh na vyřešení parkovacích míst u Městské mateřské školy
Hořovice.
4.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním přílohy ke smlouvě o dílo pro rok 2011, podle které bude prováděn
společností Technické služby Beroun, s. r. o., úklid komunikací včetně odvozu odpadu
z odpadkových košů za celkovou maximální cenu 495.349 Kč vč. DPH. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
18.2.2011
JUDr. Maříková
Rada ukládá vypracovat návrh dodatku k nájemní smlouvě s p. Kočárkem, kterým se stávající
smlouva zužuje na pronájem akvaparku a bazénu.
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti RWE GasNet, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat přeložku plynárenského
zařízení včetně jejího příslušenství a oprávnění vstupovat a vjíždět přes pozemkové parcely 1393 /
1, 1380 / 3 a 1394 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření budoucím geometrickým plánem (nábřeží
Hynka Šlosara v souvislosti s výstavbou ochranné zdi u Červeného potoka) za jednorázovou úhradu
500 Kč plus DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
1.3.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Hydroprojektu CZ, zpracovatele projektu stavby pro realizaci akce
"Ochrana proti vybřežování velkých vod v Červeném potoce" souhlasí se zněním smlouvy
o výpůjčce městských pozemků potřebných při této stavbě mezi městem Hořovice a Povodím
Vltavy, s. p. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.2.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Povodí Vltavy, s. p., souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění města postavit most přes pozemkovou parcelu
125 / 1 k. ú. Hořovice (přes Červený potok u Společenského domu) za jednorázovou úplatu 10.000
Kč plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.2.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti REPROMAT, a. s., respektive firmy CH Projekt Plzeň, s. r. o., souhlasí se
zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat potrubí čističky odpadních vod přes pozemkovou parcelu 1391 / 5 v k. ú. Hořovice (u
Červeného potoka) v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu
150 Kč / bm plus základní sazba DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
18.2.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 754 / 4. Zajistit zveřejnění na úřední desce
a v místním tisku a následně připravit k jednání zastupitelstva.
4.2.2011
JUDr. Maříková
Prověřit možnou kolizi nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu 892 / 5 v k .ú. Velká Víska se
smlouvou uzavřenou mezi městem a Městskou akciovou společností, týkající se tohoto pozemku.
4.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatků č. 1 ke smlouvám o nájmu pozemků 2288 / 8, 2288 / 2 a 2387 /
8 v k. ú. Hořovice, uzavřených mezi dvěma pronajímateli a městem Hořovice, ve kterých bude
nájemné zvýšeno o 1,5 % (poslední míra inflace). Zajistit podpisy smluvních stran.
18.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene stavby
protipovodňového zařízení na pozemkové parcele 1430 v k. ú. Hořovice dle projektu pro realizaci
akce "Ochrana proti vybřežování velkých vod" s vlastníkem této pozemkové parcely. Zajistit podpisy
smluvních stran.
4.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy týkající se evidence obyvatel pro obec Chlustina na
dobu určitou do 31. 12. 2012 za cenu 10 Kč za úkon. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
18.2.2011
Mgr. Krištufová
Rada bere na vědomí podání žádosti 1. základní školy Hořovice o poskytnutí investiční dotace
ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence na rekonstrukci podlahové
krytiny a osvětlení tělocvičen. Zároveň rada souhlasí s případným spolufinancováním města ve výši
5%, tj. 42.750 Kč, když předpokládané náklady budou 855.000 Kč.
4.2.2011
Mgr. Krištufová
Rada souhlasí se žádostí 1. základní školy, aby byla vybudována příčka u schodiště ve 3. pavilonu
této školy (u jídelny).
4.2.2011
p. Kočárek
Rada žádá pana Kočárka o předložení návrhu splátkového kalendáře na úhradu aktuální výše jeho
závazku vůči městu.
4.2.2011
p. Šalena
Rada souhlasí s bezplatným jednodenním pronájmem kulturního klubu Labe Základní škole

Hořovice, Svatopluka Čecha 455 na oslavu 60. výročí vzniku této školy.
4.2.2011
p. Vaculík
Přizvat zástupce společnosti Vodovody a kanalizace, a. s. Beroun na schůzi rady dne 22. 2. 2011.
4.2.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí se záměrem firmy EMPEMONT, s. r. o., která pro město Hořovice zažádá o dotaci na
bezdrátový rozhlas ze Státního fondu životního prostředí. Současně rada souhlasí s finanční
spoluúčastí ve výši 10 %.
4.2.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s poskytnutím sponzorského daru Sboru dobrovolných hasičů Kotopeky na Hasičský
ples dne 11. 2. 2011.
4.2.2011
pí Šrámková
Dohodnout s paní Gruntovou termín ukončení práce na městské kronice a uzavření smlouvy o dílo
s MUDr. Martou Martínkovou.
4.2.2011
pí Šumerová
Rada ukládá ve spolupráci s odborem technickým a dopravním a odborem vnitřních věcí a právním
vypsat výběrové řízení na pronájem restaurace Florida a na pronájem ubytovny se saunou.
18.2.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury od firmy Ludvík Řeřicha - reklamní grafika, v ceně 9.840 Kč vč.
DPH za výrobu fotbalových dresů. O tuto částku ponížit výši příspěvku FK Hořovicko na rok 2011.
4.2.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5 tisíc Kč nadačnímu fondu Gaudeamus při
Gymnáziu Cheb na zakoupení literatury pro účastníky dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR.
4.2.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem HZS v Hořovicích ve výši 50 tisíc Kč, vázanému na rozšíření činnosti
hasičů v Hořovicích.
4.2.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s umístěním karavanu s občerstvením panu Dao Xuan Tho na autobusovém nádraží
dle nákresu.
4.2.2011

radní
Připravit "programové prohlášení rady" rozvoje města a předložit jako informaci zastupitelstvu.
4.2.2011

Dr. Ing. Jiří Peřina, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 3
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
8. 2. 2011
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Petr Mareš 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 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. 3
Rady města Hořovice ze dne 8. 2. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Podat informaci o stavu příprav a termínu zprovoznění placených parkovacích míst na Palackého
náměstí. Nesplněno, úkol trvá, doplnit o ekonomickou rozvahu celého projektu v porovnání se
stávajícím stavem a o předpokládaný termín realizace.
25.2.2011

Ing. Pelán
Zohledňovat zásady pro přidělování sociálních bytů schválených dnes v nových nájemních
smlouvách a podat informaci.
25.2.2011
Ing. Šnajdr
Poptat odborné firmy za účelem uzavření smlouvy o údržbě městského veřejného osvětlení.
Návrhy by měly obsahovat různé varianty smluvních vztahů, aby bylo možné zvolit nejvhodnější typ
a na něj následně vyhlásit veřejnou soutěž. Přitom vzít v úvahu systém v Králově Dvoře
a v Berouně. Vyhodnocení poptávkového řízení předložit radě co nejdříve s tím, že cílem je uzavřít
smlouvu nejdéle do 31. 7. 2011.
11.3.2011
Ing. Šnajdr
Prověřit možnost zbudování chodníku v části ulice Tyršova a Klostermannova dle dispozic pana
radního Taraby včetně odhadu nákladů a možného termínu realizace.
25.2.2011
Ing. Šnajdr
Rada na základě žádosti Českého zahrádkářského svazu souhlasí s konáním Cibulového jarmarku
v sobotu 1. října 2011 a s pronájmem prostor v obvyklém rozsahu. Zajistit každoroční technickou
pomoc včetně uzavírek komunikací. Město uvítá spolupráci při údržbě městské zeleně.
25.2.2011
Ing. Šnajdr
Rada nerevokovala své usnesení z 11. 1. 2011 a nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro
žadatelku dle přílohy originálu zápisu. V areálu bytového domu "Špejchar" vedle již stávajícího
vyhrazeného parkovacího místa zřídit po odsouhlasení dopravního značení Policií ČR veřejné
parkovací místo pro invalidy. Informovat žadatelku.
25.2.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s pronájmem tří vyhrazených parkovacích míst pro osobní automobily paní Heleny
Sklenářové na pozemku parc. č. 942/1 v k. ú. Velká Víska. Sdělit rozhodnutí rady žadatelce.
25.2.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy dopravní komise (viz příloha originálu zápisu). Podat návrhy termínů
a finanční náročnosti případné realizace záměrů.
25.2.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením slaboproudých rozvodů, dle návrhu víceprací, v rámci stavby 2. etapy
mateřské školy ve Větrné ulici v celkové výši 46.757 Kč bez DPH. Zajistit objednání prací.
25.2.2011
JUDr. Heřboltová
Na základě zápisu z jednání zastupitelstva 27. 1. 2011 rada žádá kontrolní výbor o spolupráci při
plnění úkolu uloženým zastupitelstvem, aby prověřil plnění uzavřených smluv v oblasti výstavby

komunikací, případně dalších prvků obslužné infrastruktury v lokalitách Větrná a Na Okraji.
8.4.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě výsledku výběrového řízení souhlasí se zněním smlouvy o dílo s firmou TAC - TAC
Computer, s. r. o., která zajistí vybavení učeben v Gymnáziu Václava Hraběte v ceně 641.303 Kč bez
DPH. Dále souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s firmou AV Media, a. s., pro část 1." multifunkční
učebna" v ceně 1.243.19 Kč bez DPH a část 2. "učebna 1. stupně" v ceně 133.870 Kč bez DPH
a s firmou MULTIP Moravia, s. r. o., pro část 3. "biologická laboratoř" v ceně 115.225 Kč bez DPH
a část 4. "školní nábytek" v ceně 248.239,46 Kč bez DPH, které zajistí vybavení učeben na
2. základní škole v Hořovicích. Projekty jsou financovány z dotace Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Celkové náklady na akci "Modernizace GVH
v Hořovicích" činí 7.015.549,17 Kč, maximální výše dotace je 92,5% ze způsobilých výdajů. Celkové
náklady na akci "Modernizace 2. ZŠ v Hořovicích" činí 12.000.000 Kč, maximální výše dotace je 80%
ze způsobilých výdajů. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
25.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Hořovice, Zemědělským družstvem
Mořina a Městskou akciovou společností Hořovice na pronájem pozemkové parcely 892 / 5 v k. ú.
Velká Víska na jeden rok. Zveřejnit záměr pronájmu a připravit návrh nájemní smlouvy.
25.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením Rámcová smlouvy o sdružených službách ze sítě nízkého napětí, podle
které bude pro odběrná místa MěÚ Hořovice dodávat elektrickou energii společnost BICORN, s. r.
o. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
11.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu, podle které bude pro
odběrné místo Městské lázně, Krytý plavecký bazén dodávat zemní plyn od 1. 6. 2011 společnost
BICORN, s. r. o. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
11.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s vybudováním dočasné přístupové cesty k železniční trati na pozemkových parcelách
města 2132 / 7 a 2133 / 29 v k. ú. Hořovice za podmínky uvedení pozemků do původního stavu po
ukončení prací na železničním tělese. Ve spolupráci s technickým odborem informovat žadatele.
25.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním cenového ujednání pro rok 2011, podle kterého bude Hořovická
teplárenská, s. r. o. dodávat v průběhu roku 2011 do budovy úřadu teplo za cenu 2,29 Kč/kWh bez
DPH, tj. 2,52 Kč/kWh vč. 10% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Černému část

pozemkové parcely 1716 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 21 m2 na zahrádku a to od 1. 3. 2011 na
dobu neurčitou za nájemné 9 Kč / m2 / rok. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy
smluvních stran.
25.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Zappovi část
pozemkové parcely 1111 / 4 v k.ú. Hořovice o výměře cca 10 m2 na zahrádku ode dne 1. 3. 2011 na
dobu neurčitou za nájemné 9 Kč /m2 / rok. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy
smluvních stran.
25.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nové smlouvy o poskytnutí veřejné telekomunikační služby přístupu k síti
Internet se společností INetHome CZ, s. r. o., za cenu 7.900 Kč měsíčně bez DPH. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
11.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo "Uplatňování daně z přidané hodnoty", podle které
Společnost AJM - Accounting Jobbing Management, s. r. o, poskytne městu služby v souvislosti
s uplatňováním daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235 / 2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, za cenu 850 Kč / 1 hod. a základní sazbu DPH. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou do 31. 1. 2012. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.2.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene stavby
protipovodňového zařízení na pozemkové parcele 1430 v k. ú. Hořovice dle projektu pro realizaci
akce "Ochrana proti vybřežování velkých vod" s vlastníkem této pozemkové parcely. Zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
18.2.2011
JUDr. Maříková
Radní projednali žádost Mateřského Centra Hořováček o rozšíření prostor ve starém zámku, avšak
s tímto rozšířením nesouhlasí, vzhledem k možným podstatnějším aktivitám v rámci celého areálu
starého zámku. Rada rozhodla o prodloužení dosavadního nájmu v souladu s jednáním pana
starosty s ředitelem Vojenských lesů, s. p. Informovat žadatele a připravit návrh nájemní smlouvy
na dobu jednoho roku.
25.2.2011
JUDr. Maříková
Zpracovat návrh dodatku nájemní smlouvy s p. Kočárkem na provoz městských lázní ve spolupráci
s panem místostarostou a finančním odborem.
25.2.2011
Mgr. Bakule
Prověřit výši komerčních nájmů v místě a čase obvyklých ve spolupráci s právním odborem. Do té
doby rada nesouhlasí s výší nájmu u Modré pyramidy.

25.2.2011
Mgr. Bakule
Rada prozatím nesouhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme HC CVOČKAŘI
HOŘOVICE pozemek č. 122/26 s ledovou plochou, pozemek č. 122/3 s budovou strojovny, pozemek
č. 122/25 (okolí ledové plochy) a 4 místnosti v budově kabin na parcele č. 121/3 (šatny) v k. ú.
Hořovice pro činnost oddílu ledního hokeje. Smlouvu je třeba uzavřít současně s nájemní
smlouvou, kterou město pronajme další nemovitosti pro činnost tenisového a volejbalového oddílu
TJ Spartak Hořovice. Projednat celkovou koordinaci pronájmu nemovitostí ve sportovním areálu
v Hořovicích se všemi zainteresovanými subjekty.
25.2.2011
MUDr. Švamberk
Na základě zápisu z jednání zastupitelstva 27. 1. 2011 rada žádá finanční výbor o spolupráci při
plnění úkolu uloženým zastupitelstvem, aby splnil svou zákonnou povinnost tím, že prověří
hospodaření Městské akciové společnosti.
8.4.2011
p. Kočárek
Rada žádá nájemce bazénu, aby zajistit opravu centrálního rozvodu teplé vody v suterénu
plaveckého bazénu na základě výběrového řízení ve spolupráci s technickým odborem a podal
informaci o ceně a termínu.
11.3.2011
p. Šalena
Rada rozhodla narovnat smluvní podmínky pro činnost reklamní a informační služby v Hořovicích
v podmínkách obvyklých v jiných městech ve spolupráci s JUDr. Maříkovou a Ing. Šnajdrem. Úkol
trvá, termín prodloužen.
25.2.2011
p. Vaculík
Rada nesouhlasí se zřízením zastávky městské hromadné dopravy dle návrhu obyvatelky ulice
K Výrovně. Informovat žadatelku.
25.2.2011
p. Vaculík
Rada bere na vědomí návrhy na odkoupení městského kina. V této věci nadále jednat se všemi
zájemci o podmínkách.
25.2.2011
p. Vaculík
Rada revokovala své rozhodnutí ze dne 11. 1. 2011 a rozhodla, že její příští schůze bude 1. března
2011, a poté každý lichý týden v úterý od 14 hodin.
22.2.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí se záměrem firmy EMPEMONT, s. r. o., která pro město Hořovice ve spolupráci
s technickým odborem zažádá o dotaci na bezdrátový rozhlas ze Státního fondu životního prostředí.
Současně rada souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 10 %.

25.2.2011
pí Hrachová
Rada souhlasí s návrhem školské komise a přijala stanovení kriterií pro přijetí dětí do mateřské
školy. Ve spolupráci s právním odborem vydat ve formě vnitřního předpisu (opatření) města
a zajistit zveřejnění v časopisu Měšťan a na internetových stránkách města.
25.2.2011
pí Hrachová
Rada souhlasí s předloženým návrhem zásad pro přidělování sociálních bytů. Ve spolupráci
s právním odborem je vydat ve formě vnitřního předpisu (opatření) města a zajistit zveřejnění
v časopisu Měšťan a na internetových stránkách města.
25.2.2011
pí Hrachová
Rada souhlasí se sníženým pronájmem sálu radnice Taneční škole Blanky Vášové dle dispozic pana
místostarosty. Nájemci si sami zajistí občerstvení. Informovat radu.
25.2.2011
pí Šrámková
Rada souhlasí se zavedením tradice blahopřát občanům Hořovic u příležitosti životního jubilea.
Bližší informace podat prostřednictvím časopisu Měšťan.
11.3.2011
pí Šumerová
Předložit návrh rozdělování finančních příspěvků společenským, zájmovým a sportovním
organizacím dle projednaných návrhů a ve spolupráci s panem radním Mgr. Vavřičkou.
11.3.2011
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s prominutím poplatků ze vstupného na maturitní ples Střední zdravotnické školy
Beroun, který proběhl 28. 1. 2011 v Hořovicích. Vydat příslušné rozhodnutí na základě městské
vyhlášky.
25.2.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s prominutím poplatku ze vstupného na maturitní ples na základě žádosti 8. A třídy
Gymnázia Václava Hraběte Hořovice. Vydat příslušné rozhodnutí na základě městské vyhlášky.
V obdobných případech se město hlásí jako účastník řízení, tedy před vydáním správního
rozhodnutí vždy navrhovat usnesení rady.
průběžně
radní
Připravit "programové prohlášení rady" o rozvoji města a následně předložit jako informaci
zastupitelstvu. Úkol trvá, termín prodloužen.
25.2.2011

Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
24. 2. 2011
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. 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, Ing. et 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. 4
Rady města Hořovice ze dne 24. 2. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada ukládá zmapovat situaci v oblasti personálních auditů s cílem zkvalitnit funkci městského
úřadu jako celku a příspěvkových organizací zřizovaných městem.
8.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výměnou radiátorových ventilů za termostatické ventily s termohlavicí v ubytovně
areálu městských lázní, v Klostermannově ulici. Poptat firmy o cenovou nabídku.

11.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou architekta Tomáše Velinského, MA, který za cenu 66.000 Kč zpracuje
revizi výkazů výměr a kontrolního rozpočtu akce "PD Rekonstrukce autobusového nádraží". Rada
ukládá odboru technickému a dopravnímu, připravit podání žádosti o dotaci tak, aby byl dodržen
termín 31. 3. 2011.
25.3.2011
Mgr. Bakule
Rada ukládá starostovi a místostarostovi podat trestní oznámení ve věci zjištěných nesrovnalostí
v uzavřených smlouvách.
11.3.2011
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s další úpravou splátkového kalendáře firmy KOEKO a trvá na původním ujednání.
Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
11.3.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s vyplacením zálohy FK Hořovicko ve výši 190.160 Kč po předložení vyúčtování
příspěvku za minulý rok.
11.3.2011

Dr. Ing. Jiři Peřina, Ing. et Ing. Jan Skopeček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
1. 3. 2011

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

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: p. Šalena a Mgr. Forejt
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. 5
Rady města Hořovice ze dne 1. 3. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Prověřit možnost monitoringu dotačních titulů, případně i cestou externího dodavatele.
8.4.2011
Ing. Kazda
Rada souhlasí s návrhem dopravního režimu na území vojenského újezdu, jak ho předkládá Újezdní
úřad vojenského újezdu Brdy, viz příloha originálu zápisu. Informovat žadatele o usnesení rady.

11.3.2011
Ing. Pelán
Podat informaci o stavu příprav a termínu zprovoznění placených parkovacích míst na Palackého
náměstí. Nesplněno, úkol trvá, doplnit o ekonomickou rozvahu celého projektu v porovnání se
stávajícím stavem a o předpokládaný termín realizace. Vzhledem k počtu parkovacích míst
a velikosti parkovací plochy je třeba dořešit počet parkovacích automatů.
11.3.2011
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemních smluv dle návrhu Městské správy bytového a nebytového
fondu s výjimkou nájmu restaurace Florida. Zveřejnit příslušné záměry ve spolupráci
s organizačním, případně právním odborem a poté zajistit podpisy smluvních stran.
8.4.2011
Ing. Pelán
Rada města přiděluje malometrážní byt na dobu určitou v ulici 1. Máje 699, Hořovice, a to zájemci
dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Rada nesouhlasí s výměnou tohoto bytu.
Zajistit nájemní smlouvu včetně podpisů smluvních stran.
11.3.2011
Ing. Pelán
Uzavřít nájemní smlouvy dle návrhu sociálního odboru v příloze originálu zápisu a ve spolupráci
s technickým odborem zajistit parkovací místa a přístupové cesty ke Špejcharu dle tohoto návrhu.
Podat informaci o nákladech a termínech realizace všech těchto opatření.
11.3.2011
Ing. Pelán
Rada předběžně souhlasí s pronájmem bývalé kotelny ve sportovní hale TJ Spartak Hořovice na
zřízení sportovní střelnice. Prověřit technické a ekonomické podmínky a navrhnout radě rozhodnutí
v této věci včetně návrhu smlouvy.
11.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení ze dne 25. 1. 2011 a 8. 2. 2011 o zřízení bezdrátového rozhlasu
prostřednictvím firmy Empemont a ustupuje od tohoto záměru vzhledem k výši spoluúčasti města
na realizaci a předpokládaných provozních nákladech. Informovat dodavatele.
11.3.2011
Ing. Šnajdr
Pro provedení rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody a cirkulace v objektu krytého plaveckého
bazénu rada vybrala ze tří nabídek nabídku společnosti Teza, s. r. o., která požadované práce
provede za cenu 68.472 Kč vč. 20% DPH. Ve spolupráci s nájemcem objednat a zajistit provedení
prací.
11.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí informaci o změně jízdního řádu MHD, vyvolané opětovným uzavřením
železničního mostu a tedy i komunikace II / 114 v Hořovicích. Objížďkový jízdní řád je platný od

22. 2. 2011 do 20. 5. 2011.
11.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyhrazením všeobecného parkovacího místa pro invalidy na parkovišti sídliště
Višňovka mezi domy čp. 1221 - 1222. Informovat žadatele a podat zprávu o nákladech a termínu
realizace.
11.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jeho náhradníka pro veřejnou
zakázku dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodavatele vybavení
tříd mateřské školy v Hořovicích a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek
a hodnotící komise: Marcela Mračková, Alena Janoušková, Ing. Miroslava Paťavová, náhradník:
Ing. Milan Šnajdr.
11.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodavatele
Technologického centra obce s rozšířenou působností Hořovice a spisové služby a jmenuje je
v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Pavel Nový, Mgr. Radek
Smrž, Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Miroslava Paťavová. Náhradníci: Mgr. Martin
Komínek, Ing. Ladislav Kazda, Mgr. Dagmar Kramlová, Mgr. Petr Bakule, Alena Janoušková.
11.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada uložila odboru technickému a dopravnímu, aby prověřil žádost Automobilové opravny, s. r. o.
na krátkodobé parkování nákladních automobilů v Tyršově ulici, (viz příloha originálu zápisu)
a navrhl rozhodnutí rady.
25.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které firma Teza, s. r. o., provede za cenu 44.064 Kč vč. DPH
osazení 41 ks termoregulačních ventilů a hlavic k radiátorům v ubytovně v areálu Městských lázní.
Objednat a ve spolupráci s nájemcem zajistit provedení prací.
11.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 21. 2. 2011 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
11.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s prohloubením a vyčištěním příkopu vedoucího od propustku směrem do ulice
kolem domu s holobyty, vyčištěním břehů příkopu od náletových dřevin a vyčištěním navazující
kanalizace v ulici. Dále souhlasí s odebráním části povrchu komunikace a s jejím vyspádováním
směrem ke kanalizaci. Informovat stěžovatele a zajistit dokončení prací pokud možno co
nejdříve.

20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se změnou typu přečerpávací stanice umístěné v komunikaci na sídlišti Karla Sezimy
z typu AS PUMP na polyesterovou SRT doplněnou navíc o GSM přenos alarmu a v důsledku toho
bere na vědomí zvýšení ceny přečerpávací stanice o 47.052,66 Kč bez DPH na celkových 348.506,30
Kč bez DPH. Rada též souhlasí s nabídkou, podle které společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.
provede za cenu 61.094,50 Kč bez DPH připojení k distribuční soustavě nízkého napětí. Projednat
změny se zástupci Operačního programu životního prostředí a po jejich souhlasu objednat
provedení prací.
11.3.2011
Ing. Šnajdr
Zahájit přípravu výstavby chodníků v Tyršově ulici (v úseku od křižovatky s ulicí U Nádraží po
autobazar) a v Klostermannově ulici (v úseku od křižovatky s Tyršovou ulicí po sklenářství) zadáním
vypracování projektové dokumentace u autorizované projekční kanceláře při zohlednění dalších
připomínek pana radního Taraby.
25.3.2011
Ing. Šnajdr Rada žádá odbor technický a dopravní o předložení nabídek nových vrat ve "rpetské"
části hřbitova.
8.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy se společností INFORM, v. o. s. upravené dle dispozic p. Šaleny
(finanční plnění ne měsíčně, ale ročně). Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
25.3.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Povodí Vltavy, s. p., souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění města postavit most přes pozemkovou parcelu
125 / 1 k. ú. Hořovice (přes Červený potok u Společenského domu) za jednorázovou úplatu 10.000
Kč plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, urgovat Povodí, termín
prodloužen.
25.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy týkající se evidence obyvatel pro obec Chlustina na
dobu určitou do 31. 12. 2012 za cenu 10 Kč za úkon. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran. Úkol trvá, urgovat obec, termín prodloužen.
8.4.2011
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Hořovice, Zemědělským
družstvem Mořina a Městskou akciovou společností Hořovice na pronájem pozemkové parcely
892 / 5 v k. ú. Velká Víska na jeden rok. Informovat dotčené subjekty o rozhodnutí rady.
11.3.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s provedením varianty č. 1, podle které zhotoví společnost Swietelsky stavební, s. r.
o., za doplatek 350.041,97 Kč bez DPH novou komunikaci na sídlišti Karla Sezimy v celé délce
výkopů po kanalizaci v průměrné šířce 4 m. Po projednání a odsouhlasení poskytovatelem dotace
zajistit dodatek ke smlouvě o dílo a následně realizaci stavby. Po projednání a odsouhlasení
poskytovatelem dotace zajistit dodatek ke smlouvě o dílo a následně realizaci stavby.
25.3.2011
JUDr. Maříková
Pan místostarosta prověřil výši komerčních nájmů v místě a čase obvyklých a zjistil, že návrhy úřadu
jsou v odpovídající výši. V této souvislosti rada nyní souhlasí se zněním smlouvy o nájmu
nebytových prostor, podle které město pronajme Modré pyramidě stavební spořitelně, a. s.,
nebytové prostory v budově úřadu o celkové výměře 18 m2 pro kancelář nájemce. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou za roční nájemné 21.600 Kč. Po zveřejnění záměru zajistit podpisy
smluvních stran.
25.3.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti RWE GasNet, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení včetně jejího
příslušenství a v oprávnění vstupovat a vjíždět přes pozemkové parcely 91 / 1, 869 / 1 a 869 /
5 v katastrálním území Velká Víska (ul. Rpetská) v rozsahu zaměření geometrickým plánem za
jednorázovou úhradu 600 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.4.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace Jahnl, Beroun, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí a tři
kabelové skříně na pozemkových parcelách 286 / 3, 564 / 13, 564 / 1, 486, 553 / 1, 501 /
2 a 507 v k. ú. Hořovice v ulicích Jungmannova a Anýžova za jednorázovou úplatu 4.000 Kč za skříně
a 150 Kč / bm výkopu plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.4.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana M. Kureše souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 630 /
11 a 753 / 1 o výměře cca 100 - 150 m2 v k.ú. Velká Víska za účelem rozšíření zahrádky za kupní
cenu 500 Kč/m2 za pozemek plus 33 Kč/m2 lesního porostu. Informovat žadatele o rozhodnutí
rady, zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
11.3.2011
JUDr. Maříková
Rada respektuje výsledky obchodní soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu na pravidelný
úklid v prostorách 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží budovy městského úřadu čp. 640/34
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností FORCORP GROUP, spol. s r.o., Hamerská
812/17a, 779 00 Olomouc - Holice, která bude provádět úklid za cenu 6.631,00 Kč bez DPH
měsíčně. Po odborné kontrole předložit smlouvu o dílo k odsouhlasení radou.
11.3.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se smlouvou o spolupráci, podle které paní Jarmila Sýkorová jako majitelka jednoho
z pozemků v Cihlářské ulici umožní na něm stavbu komunikace. Ve spolupráci s technickým
odborem kontaktovat majitelku pozemku a po odborné kontrole znění smlouvy zajistit podpisy
smluvních stran.
11.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním "Smlouvy o postoupení práv a povinností" mezi městem Hořovice
a Povodím Vltavy, st. p. v souvislosti s účastí na Programu "Podpora prevence před povodněmi II" "Hořovice - Červený potok - ř. km. 12,9 - 13,3 - Ochrana proti vybřežování velkých vod Červeného
potoka". Zajistit podpisy smluvních stran.
8.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků 2385 / 1, 2386 / 1, 2387 / 3,
2387 / 5, 2387 / 11, 2387 / 12 a 2387 / 14 v k. ú. Hořovice, který bude uzavřen mezi pronajímateli
dle přílohy originálu zápisu a městem Hořovice, a ve kterém je nájemné zvýšeno o 1,5 % (poslední
míra inflace). Zajistit podpisy smluvních stran.
11.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město, resp. Městská
správa bytového a nebytového fondu Hořovice pronajme paní Marešové a paní Chlustinové
nebytové prostory v domě čp. 733 v Hořovicích o celkové výměře 113 m2 pro prodejnu potravin.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2012 za roční nájemné 67.800 Kč. Zveřejnit záměr
pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran.
18.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o účasti na Programu "Podpora prevence před povodněmi" Ochrana proti vybřežování velkých vod Červeného potoka"". Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
8.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat veřejné osvětlení s vlastníky pozemků v ulici Luční. Zajistit podpisy
smluvních stran.
25.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním sponzorské smlouvy, podle které Občanské sdružení Zvířecí pohoda
ze Bzové zajistí za cenu 36.000 Kč odchyt toulavých psů volně pobíhajících po území města
Hořovice a následný azyl takto odchyceným psům, jejichž počet nebude vyšší než devět v roce
2011. Smluvně ošetřit povinnost neprodleně nahlásit odchycení psa v Hořovicích městskému
úřadu. Současně ošetřit úhradu nákladů městu v případě, že majitel si vyzvedne psa z útulku, totéž
vztáhnout i na útulek Bouchalka. Po doplnění a odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.

25.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu lesních pozemků, uzavřené
s nájemcem Lesospol Zbiroh, s. r. o. Nájemné 59 Kč za jeden hektar. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
25.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s tím, aby společnost IMG, a. s. nadále prováděla správu pojistných smluv na majetek
města. Rada dále souhlasí se zněním dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č.
7720500921 s Kooperativou, pojišťovnou, a. s. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
25.3.2011
Mgr. Bakule
Rada se seznámila s připomínkami dosavadního nájemce k pronájmu restaurace, ubytovny a sauny.
Zohlednit je při jednání s uchazeči ve výběrovém řízení včetně možnosti případného prodloužení
smlouvy na 5 let.
25.3.2011
Mgr. Bakule
Řešit problematiku domu čp. 492 a přilehlých prostor v Anýžově ulici ve spolupráci s AVE, případně
VaK.
11.3.2011
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s návrhem rozpočtu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní Hořovice, mimo
způsobu nakládání s odpisy.
11.3.2011
Mgr. Krištufová
Rada souhlasí s opravou podlahy v prostorách chladicích boxů kuchyně 1. základní školy podle
podmínek pracovníků Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ve výměře cca 20 m2.
Ve spolupráci s nájemcem předložit konkurenční nabídky.
8.4.2011
p. Taraba
Zkoordinovat stanoviska dopravní komise a technického odboru při řešení připomínek,k posunutí
zastávky Valdek II, parkování u mateřské školy v ulici U Školky atd. viz příloha originálu zápisu.
18.3.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s provedením napojení zámeckého areálu mlatovou cestou ke stávajícímu chodníku
dle žádosti Národního památkového ústavu Středních Čech v Praze (viz příloha originálu zápisu).
Rada dále souhlasí se zainvestováním cesty dle nabídky pana Jana Křikavy, za podmínky
zpřístupnění zámeckého parku také sluneční branou. Informovat žadatele.
11.3.2011

p. Vaculík
Rada souhlasí s možností pořádat v Hořovicích pravidelné trhy, ale vyhrazuje pro ně prostranství
před kostelem na Palackého náměstí. Projednat s žadatelem.
11.3.2011
pí Mračková
Rada souhlasí s návrhem školské komise a přijala stanovení kriterií pro přijetí dětí do mateřské
školy. Ve spolupráci s právním odborem vydat ve formě vnitřního předpisu (opatření) města
a zajistit zveřejnění v časopisu Měšťan a na internetových stránkách města. Úkol včetně zveřejnění
trvá, avšak s tím, že zásady vydá ředitelka mateřské školy ve vlastní kompetenci.
11.3.2011
pí Šrámková
Rada se seznámila se žádostí občanského sdružení Digitus o navýšení příspěvku na činnost. Prověřit
okolnosti a navrhnout radě rozhodnutí v této věci.
11.3.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením rozpočtu 2. základní školy Hořovice na částku 2.500.000 Kč z důvodu
stavebních úprav jazykové učebny a učebny pro první třídu. Výsledek hlasování: 6 pro a 1 se zdržel
z důvodu oznámení poměru k věci.
11.3.2011
pí Šumerová
Rada poskytuje Základní škole Hořovice, Svatopluka Čecha 455 příspěvek 3.000 Kč na oslavu
60. výročí založení školy.
11.3.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s pořádáním velikonočního jarmarku na Palackého nám. dne 16. a 17. 4. za
podmínek daných městskou vyhláškou. Informovat žadatele (viz příloha originálu zápisu).
11.3.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s prominutím poplatku ze vstupného na akci Zámecké slavnosti 5. 6. 2011, pořádané
Fondem ohrožených dětí.
11.3.2011
radní
Radní se vrátili k žádosti Mateřského Centra Hořováček o rozšíření prostor ve starém zámku
a rozhodli se osobně se seznámit s podmínkami, v nichž MCH pracuje.
11.3.2011
radní
Připravit "programové prohlášení rady" o rozvoji města a následně předložit jako informaci
zastupitelstvu. (Předpoklad jednání zastupitelstva 21. 4. 2011.) Úkol trvá, termín prodloužen.
8.4.2011

radní
Rada vzala na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí.
11.3.2011
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města a souhlasí, aby
organizace, které vykázaly zlepšený hospodářský výsledek, provedly jeho rozdělení dle §
30 a 32 zák. č. 250/2000 Sb. a násl., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, do příslušných
fondů. 11.3.2011
Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15. 3. 2011
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Paul (VaK Beroun) a Ing. Žalud
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. et 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. 6
Rady města Hořovice ze dne 15. 3. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada schválila výměnu značek pro parkování invalidů ihned po jejich dodání. Dále rada neschvaluje
navýšení rozpočtu Městské správy bytového a nebytového fondu na opravy způsobené nevhodnou
technologií při rekonstrukci objektu Podlužská čp. 585 - nutno konkretizovat.
25.3.2011

Ing. Pelán
Rada souhlasí s návrhem Městské správy bytového a nebytového fondu, týkajícím se zpoplatnění
parkování na Palackého náměstí. Podat informaci o průběhu realizace.
8.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s pronájmem parkovacího místa před domem čp. 135 na náměstí Svobody.
Informovat žadatele.
25.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s vícenákladem v maximální výši 219.140 Kč bez DPH, za který společnost Kaziko,
a. s., zajistí dopravu, montáž autojeřábem a kompletační činnost při dodávce WC modulů
potřebných pro řádné vybudování veřejných záchodků na Palackého náměstí. Ukládá odboru
technickému a dopravnímu jednat s dodavatelskou společností a projektantem o snížení nákladů
na kompletační činnost a o tomto jednání podat radě zprávu.
25.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením odlitku busty houslisty Josefa Slavíka dle návrhu akademické sochařky
Niny Jindřichové za cenu 28.050 Kč vč. DPH. Objednat provedení prací.
25.3.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s úpravami na pozemkové parcele č. 495 v ulici Anýžova: přemístit kontejnery pro
komunální odpad na pozemek u vjezdu, ohradit dětské hřiště nízkým plotem či zábranou proti
vjezdu aut, instalovat značku zákaz stání před příjezd k domu č. 92, odvézt do sběru dva vyřazené
kontejnery.
22.4.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín souhlasí se zněním smlouvy na zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat distribuční soustavu elektrizačního
energetického zařízení na pozemkových parcelách 1556, 1583, 1584, 1673 / 2, 1671 / 2 v ul. Tiché
v k.ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 39.920 Kč
včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.4.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti RWE GasNet, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského
zařízení včetně jejího příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět na pozemkovou parcelu 678 / 1 v
k.ú. Velká Víska (ul. Rpetská) v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na této pozemkové parcele v rozsahu
zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 150 Kč /běžný metr plus základní sazba
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.4.2011

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Outdoor akcent, s. r. o., se sídlem v Nymburku nesouhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na reklamní plochu na autobusovém nádraží. Informovat žadatele.
25.3.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., zastoupené společností TEMO TELEKOMUNIKACE, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení veřejné komunikační sítě
přes pozemkovou parcelu 681 a stavební parcelu 674 v k.ú. Hořovice (v ul. Jiráskova) v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 150 Kč / bm plus 5.000 Kč za
vnitřní rozvod plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.4.2011
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s převodem pozemků 1808 / 1 a 1808 / 2 v k. ú. Hořovice, nabízených krajským
úřadem, na město, neboť pozemky jsou pro město nevyužitelné. S vybudováním cesty pro pěší
a cyklisty na těchto pozemcích rada souhlasí. Informovat Středočeský kraj.
25.3.2011
JUDr. Maříková
Rada pověřila odbor vnitřních věcí a právní, aby veškeré dispozice s majetkem města nesvěřeným
do správy příspěvkových organizací prováděl podle §39 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích
ve spolupráci s organizačním odborem před podáním návrhu na podpis příslušné smlouvy radě.
Současně uložila zpracovat vzory nájemní smlouvy a formy zveřejňování záměrů a předat je
příspěvkovým organizacím města s případnými dalšími pokyny.
25.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním smlouvy o účasti na Programu "Podpora prevence před
povodněmi" - Ochrana proti vybřežování velkých vod Červeného potoka". Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran a předat Povodí Vltavy, s. p., k dalšímu postupu.
25.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podnájmem části domu čp. 81 (Domu zahrádkářů) – prodejny zahrádkářských
potřeb a zahrádkářských přebytků členu Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Hořovice panu J. Šenkovi. Informovat žadatele.
25.3.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s převodem smluvních vztahů, týkajících se dodávek elektrické energie do objektu
restaurace v areálu městských lázní, z pana Kočárka (bývalého nájemce restaurace) zpět na město
Hořovice (majitele restaurace). Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
8.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které bude FORCORP GROUP, spol. s r.o., Olomouc Holice od 1. 6. 2011 zajišťovat pro město úklidové práce a služby v budově městského úřadu za

cenu 6.631 Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Zajistit podpisy smluvních stran.
8.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou PNO Consultants, s. r. o., která zajistí odbornou přípravu
a zpracování projektové žádosti o dotaci z ROP NUTS II. Střední Čechy na akci "Rekonstrukce
autobusového nádraží v Hořovicích" za cenu 100.000 Kč bez DPH a 60.000 Kč bez DPH při
úspěšném získání dotace. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
8.4.2011
Mgr. Kebrlová
Rada nesouhlasí s navýšením příspěvku občanského sdružení Digitus. Vypsat ve spolupráci
s technickým odborem výběrové řízení na poskytovatele pečovatelské služby k 1. 7. 2011.
8.4.2011
Mgr. Kebrlová
Rada projednala návrh kritérií pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou. Po odborném
posouzení ředitelem DPS a právním odborem vydat je ve spolupráci s organizačním odborem jako
opatření obecné povahy (vnitřní předpis města) a zajistit zveřejnění v časopisu Měšťan a na
webových stránkách Hořovic.
25.3.2011
Mgr. Vavřička
Rada vyhodnotila obchodní soutěž na veřejnou zakázku malého rozsahu na pronájem objektu
sauny, ubytovny a restaurace v Klostermannově ulici. Jednat s vítězem soutěže na pronájem
restaurace Janem Vlachem. Vzhledem k tomu, že nebyla splněna kritéria na pronájem sauny
a nebyla podána cenová nabídka na pronájem ubytovny nutno posoudit další možnosti provozu
zařízení.
25.3.2011
p. Kočárek
Rada žádá nájemce bazénu, aby zajistit opravu centrálního rozvodu teplé vody v suterénu
plaveckého bazénu na základě výběrového řízení ve spolupráci s technickým odborem a podal
informaci o ceně a termínu. Úkol trvá, termín prodloužen.
25.3.2011
p. Šalena
Rada prozatím nesouhlasí s poskytnutím sponzorského daru firmě Milahelp, s. r. o., na vydání
knihy „Láska k železákům“, která se zaměří na železité křemeny, které se na Hořovicku nalézají.
Nutno více představit obsah knihy.
25.3.2011
p. Šalena
Rada souhlasí s návrhem pana starosty na pořízení propagačních dárků a předmětů podle přílohy
originálu zápisu. Zajistit objednání s tím, že o náklady bude povýšen příspěvek města.
8.4.2011

p. Vaculík
Rada zmocnila pana starostu k podpisu tzv. technických smluv města, které se netýkají dispozic
s majetkem (např. odběr energií - elektřiny, plynu, vody a pod.). Technické smlouvy, které se
netýkají dispozic s majetkem, ale souvisejí s provozem úřadu, (např. odvoz odpadků, informační
technologie, služby údržbové povahy, pošta a pod.) je oprávněn podepisovat tajemník.
25.3.2011
p. Vaculík
Radní se seznámili s dosavadními výsledky poptávkového řízení za účelem uzavření smlouvy
o údržbě městského veřejného osvětlení. Po jednání s firmou AVE CZ, které proběhne 16. 3.
navrhnout radě principy zadání výběrového řízení.
25.3.2011
p. Vaculík
Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 21. 4. 2011. Organizačně zajistit.
29.3.2011
pí Hrachová
Doplnit bývalou obecně závaznou vyhlášku "O užívání městských symbolů" ze dne 3. 5. 2000 o typ
razítka s městským znakem a vydat ji ve spolupráci s právním odborem jako opatření obecné
povahy (vnitřní předpis města).
25.3.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím druhé zálohy FK Hořovicko ve výši 200.000 Kč z celkové částky
příspěvku na letošní rok 500.000 Kč
25.3.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s umístěním čtyř orientačních tabulí společnosti Cymedica v ul. Tyršova podle přílohy
originálu zápisu. Informovat žadatele o výši správního poplatku.
25.3.2011
pí Šumerová
Radní projednali a upravili návrh na rozdělení dotací společenským, zájmovým a sportovním
organizacím. Toto rozdělení rada schválila a ukládá dle finanční situace města postupně odesílat
příspěvky na účty jednotlivých žadatelů.
25.3.2011
radní
Rada za přítomnosti Ing. Paula z VaK Beroun, a. s. projednala výhody a nevýhody dvousložkové
platby za odběr vody.
29.3.2011
radní
Radní se vrátili k žádosti Mateřského Centra Hořováček o rozšíření prostor ve starém zámku
a rozhodli se osobně se seznámit s podmínkami, v nichž MCH pracuje. Úkol trvá, termín
prodloužen.

29.3.2011
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada pověřila příspěvkové organizace města, aby veškeré dispozice se spravovaným majetkem
prováděly podle §39 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích ve spolupráci s organizačním odborem před
podpisem příslušné smlouvy podle vzorů, případně dalších pokynů právního odboru městského
úřadu. Současně uložila informovat pana starostu před podpisem společensky významných smluv.
25.3.2011

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29. 3. 2011

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

Omluveni:

Program:
1. Prohlídka Starého zámku
2. Zahájení, jmenování ověřovatelů
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. 7
Rady města Hořovice ze dne 29. 3. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Na základě předložených nabídek pro zajištění personálního auditu jednat s potencionálními
dodavateli o snížení nabídkových cen.
22.4.2011
Ing. Pelán
Rada žádá Městskou správu bytového a nebytového fondu, aby po konzultaci s panem radním
Vavřičkou zajistila ve sportovní hale výměnu stávajících oken za plastová a výměnu vstupních

ocelových vrat (dle přílohy originálu zápisu). Současně zajistit nezbytné opravy střechy bývalé
kotelny.
22.4.2011
Ing. Šnajdr
Prověřit technické možnosti prodeje ubytovny s tím, že tato část objektu by byla prodána odděleně
od sauny. Ve spolupráci s právním odborem podat návrh na postup.
8.4.2011
Ing. Šnajdr
Prověřit technický stav laviček na sídlišti Sklenářka a navrhnout jejich obnovu a doplnění.
8.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s vícenákladem v maximální výši 219.140 Kč bez DPH, za který společnost Kaziko,
a. s., zajistí dopravu, montáž autojeřábem a kompletační činnost při dodávce WC modulů
potřebných pro řádné vybudování veřejných záchodků na Palackého náměstí. Ukládá odboru
technickému a dopravnímu jednat s dodavatelskou společností a projektantem o snížení nákladů
na kompletační činnost a o tomto jednání podat radě zprávu. Úkol trvá, termín prodloužen.
8.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada povoluje společnosti Automobilové opravny, s. r. o. využívat plochu na nábřeží v Tyršově ulici
pro odstavování návěsů kamionů a to po dobu probíhající opravy jejich tahačů v prostorách
žadatele o povolení. Toto povolení je na zkušební dobu tří měsíců. Rada upozorňuje žadatele, že je
potřeba požádat odbor technický a dopravní o udělení výjimky ze zákazu parkování, a že její
souhlas je jednou, nikoliv jedinou podmínkou udělení této výjimky. Informovat žadatele a radu
o postupu. Výsledek hlasování: 5 pro, 1 proti.
8.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. provede za
cenu 25.000 Kč bez DPH opravu vstupních vrat do tzv. Rpetské části hřbitova. Objednat provedení
prací.
8.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem pana starosty (viz příloha originálu zápisu) na angažování živnostníků
k drobným opravám majetku města, zejména komunikací. V souladu s tímto návrhem připravit
zadávací podmínky a zajistit přípravu výběrového řízení.
22.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy
(výzva č. 64) na stavební projekt nazvaný "Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích".
Celková projektovaná částka je projektantem určena ve výši 37.714.574 Kč vč. DPH (zahrnuje
i administraci projektu a dozory na stavbě). Výše dotace za předpokladu 72,5 % ze způsobilých
výdajů činí 14.999.710,89 Kč vč. DPH a podíl města 22.714.863,11 Kč vč. DPH. Zajistit podání
žádosti o dotaci.

8.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu objednat pořízení projektu statického zabezpečení
svahu v majetku města za objekty firmy Services PCM, s. r .o. (bývalá jatka).
8.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému ve spolupráci s dopravním inspektorátem Policie ČR vyřešit
bezpečný přístup žáků 2. ZŠ Hořovice do budovy na Víseckém náměstí vhodným dopravním
značením.
22.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada vyhověla se žádosti společnosti Tedom, s. r. o. o souhlas s instalací nové kogenerační jednotky
místo stávající zastaralé v prostorách krytého plaveckého bazénu. Zároveň zatím neuvažuje o využití
odpadního tepla z této jednotky pro ohřev vody v bazénech letního koupaliště z důvodu vyvolaných
investic a době jejich návratu. Informovat žadatele.
8.4.2011
Ing. Šnajdr
Zajistit vyčištění cesty od koupaliště k remízku.
8.4.2011
Ing. Vyhnal
Zkoordinovat stanoviska dopravní komise a technického odboru při řešení připomínek k posunutí
zastávky Valdek II, parkování u mateřské školy v ulici U Školky atd. viz příloha originálu zápisu.
12.4.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace Evy Zápotočné se sídlem Svatá 215, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého
napětí přes komunikaci - parcelu 91 / 2 v k. ú. Velká Víska v ul. Lipové v rozsahu cca 5 bm za
jednorázovou úplatu 1.000 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
6.5.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 754 / 4 obálkovou metodou s tím, že minimální
prodejní cena činí 500.000 Kč. Připravit pro jednání zastupitelstva.
8.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, řešící prodloužení termínu dokončení
stavby 2. etapy dostavby Mateřské školy ve Větrné ulici do 14. 5. 2011. Důvodem prodloužení jsou
nevhodné klimatické podmínky na začátku měsíce března 2011, neumožňující provést některé
konstrukce řádným technologickým postupem. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.

22.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost SWIETELSKY stavební, s. r.
o., za celkovou cenu 458.191,06 Kč bez DPH novou komunikaci na sídlišti Karla Sezimy v místech
nové kanalizace, a to po hlavní komunikaci v sídlišti a na propojce k příbramské silnici, přibližně
v šířce 4 m. V rámci této smlouvy dojde ještě ke změně typu čerpací jímky v přečerpávací stanici a k
napojení čerpací stanice na distribuční soustavu nízkého napětí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
22.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy se společností INFORM, v. o. s. upravené dle dispozic p. Šaleny
(finanční plnění ne měsíčně, ale ročně). Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol
trvá, termín prodloužen.
8.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat veřejné osvětlení s vlastníky pozemků v ulici Luční. Zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
22.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním sponzorské smlouvy, podle které Občanské sdružení Zvířecí pohoda
ze Bzové zajistí za cenu 36.000 Kč odchyt toulavých psů volně pobíhajících po území města
Hořovice a následný azyl takto odchyceným psům, jejichž počet nebude vyšší než devět v roce
2011. Smluvně ošetřit povinnost neprodleně nahlásit odchycení psa v Hořovicích městskému
úřadu. Současně ošetřit úhradu nákladů městu v případě, že majitel si vyzvedne psa z útulku, totéž
vztáhnout i na útulek Bouchalka. Po doplnění a odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
8.4.2011
Mgr. Vavřička
Rada zplnomocňuje pány radní Vavřičku a Skopečka dalším jednáním o pronájmu sauny. Podat
informaci.
22.4.2011
p. Šalena
Rada souhlasí s pořízením propagačních a dárkových předmětů jako prezentace Hořovic v celkové
výši do 90 tis. Kč s tím, že o tuto částku bude posílen příspěvek Městského kulturního centra.
Zajistit objednání dle dispozic pana starosty.
8.4.2011
p. Šalena
Rada souhlasí s poskytnutím sponzorského daru firmě Milahelp, s. r. o., ve výši 15.000 Kč na vydání
knihy „Láska k železákům“, která se zaměří na železité křemeny, které se na Hořovicku nalézají.
Rada požaduje 50 autorských výtisků zdarma. Ve spolupráci s právním odborem dojednat
sponzorskou smlouvu.

22.4.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva (v příloze
originálu zápisu). Pojednat na zastupitelstvu.
21.4.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s návrhem 1. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2011 (viz příloha
originálu zápisu) a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
21.4.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s návrhem Závěrečného účtu hospodaření města Hořovice za rok 2010 (viz příloha
originálu zápisu) a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení včetně přezkumu hospodaření.
Projednat ve finančním výboru a předepsaným způsobem zveřejnit.
21.4.2011
p. Vaculík
Radní se seznámili s dosavadními výsledky poptávkového řízení za účelem uzavření smlouvy
o údržbě městského veřejného osvětlení. Po jednání s firmou AVE CZ, které proběhne 16. 3.
navrhnout radě principy zadání výběrového řízení. Na úkolu pracováno, termín prodloužen.
22.4.2011
pí Hrachová
Rada schválila znění vnitřního předpisu č. 4 / 2011 "Užívání městských symbolů a razítek"
s účinností od 1. 4. 2011. Po doplnění podrobností zajistit jeho vydání a zveřejnění.
31.3.2011
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice občanskému sdružení Sedmikráska dne 16. 4.
2011 na akci Velikonoční tvoření.
8.4.2011
pí Šumerová
Na základě žádosti Diakonie - raná péče, rada souhlasí s poskytnutím příspěvku 5.000 Kč na službu
pro rodiny s postiženými dětmi. Služba se týká třech rodin, žijících na území Hořovic.
8.4.2011
pí Šumerová
Připravit kritéria pro grantový systém přidělování příspěvků města pro občanská sdružení zabývající
se výchovou dětí.
22.4.2011
pí Šumerová
Rada revokuje usnesení č. 1 ze dne 6. 1. 2010 a souhlasí s proplacením částky 8.568 Kč společenství
vlastníků bytových jednotek, Palachova 756 - 757. Jde o náklady, které společenství vznikly
v důsledku nutné přeložky sítě venkovního osvětlení.

8.4.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku Českému zahrádkářskému svazu o 5.440 Kč za výzdobu
radnice.
8.4.2011
pí Šumerová
Vytvořit v rozpočtu finanční rezervu 50 tis. Kč na řešení krizových situací a odstraňování jejich
následků, jak ukládá krizový zákon 240 / 2000 Sb.
8.4.2011
radní
Radní se vrátili k jednání o vyhlášce deklarující dvousložkovou cenu vody. Rada se usnesla tuto
vyhlášku nevydat.
12.4.2011

Jana Šrámková a Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
12. 4. 2011
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni: Ing. Ladislav Kazda, tajemník

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Ing. Šnajdr., p. Kočárek, JUDr. Maříková a pí Šumerová
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. 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. 8
Rady města Hořovice ze dne 12. 4. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Prověřit možnost vypsání soutěže o návrh na architektonické řešení budovy městského úřadu čp.
640.
6.5.2011
Ing. Pelán
Rada souhlasí s návrhem Městské správy bytového a nebytového fondu, týkajícím se zpoplatnění
parkování na Palackého náměstí. Podat informaci o průběhu realizace. Úkol trvá, termín
prodloužen.
22.4.2011

Ing. Pelán
Zajistit úpravy nájemních vztahů k sociálním bytům podle návrhů odboru sociálních věcí
a zdravotnictví v příloze originálu zápisu.
22.4.2011
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Medalové a panu Horváthovi v domě čp.
699/1 s tím, že bude s nájemci projednán a následně předložen radě termín a způsob splacení
dluhu na nájemném.
22.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru prověřit stav kanalizace v MŠ a navrhnout řešení k odstranění
závady.
22.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nákupem 4 ks laviček „Trvalka“ v ceně 20.000 Kč bez DPH a s jejich zabudováním na
sídlišti Sklenářka.
3.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru objednat projekt rekonstrukce schodiště u budovy městského
úřadu č. p. 640 včetně výkazu výměr.
22.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla o opravě budovy restaurace Na koupališti v rozsahu rekonstrukce komínového
tělesa, podezdění rohu budovy a výměně žlabů a svodů v nezbytně nutném rozsahu.
3.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada pověřuje technický odbor zajistit poptávku na výměnu oken a vyzdění meziokenních výplní
severní stěny 1. základní školy (pavilon V).
22.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s návrhem na oplocení dětského hřiště na Višňovce. Bezpečnost vyřešit instalací
značky "pozor děti" obousměrně. Informovat o tomto stanovisku rady navrhovatele. Výsledek
hlasování: 5 pro 2 proti.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provozováním budované kanalizace v Hořovicích jinou organizací, se kterou bude
na základě probíhající obchodní soutěže uzavřena koncesní smlouva, jejíž součástí bude i nájemné
hrazené budoucím provozovatelem městu. Zajistit pro Státní fond životního prostředí prohlášení
o vzniku ekonomické činnosti a nároku na odpočet DPH.
22.4.2011

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky do max. výše 150.000 Kč, za niž budou provedeny
prořezy či kácení stromů v areálu hřbitova a urnového háje. Po konzultaci s finančním odborem
zajistit provedení prací odbornou zahradnickou firmou.
22.4.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru vyřešit možnost využívání sálu radnice ke kulturněspolečenským
akcím (včetně adekvátního zázemí, např. sociální zařízení a prostor pro občerstvení).
6.5.2011
Ing. Šnajdr
Připravit studii jako podklad pro žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na
rekonstrukci chodníků u komunikací.
3.6.2011
Ing. Vyhnal
Zkoordinovat stanoviska dopravní komise a technického odboru při řešení připomínek k posunutí
zastávky Valdek II, parkování u mateřské školy v ulici U Školky atd. viz příloha originálu zápisu. Úkol
trvá, termín prodloužen.
22.4.2011
JUDr. Heřboltová
Na základě zápisu z jednání zastupitelstva 27. 1. 2011 rada žádá kontrolní výbor o spolupráci při
plnění úkolu uloženým zastupitelstvem, aby prověřil plnění uzavřených smluv v oblasti výstavby
komunikací, případně dalších prvků obslužné infrastruktury v lokalitách Větrná a Na Okraji. Úkol
trvá, termín prodloužen.
28.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s vícenákladem ve výši 170.000 Kč bez DPH, za který společnost KAZIKO, a. s. zajistí
dopravu, montáž autojeřábem a kompletační činnost při dodávce WC modulů potřebných pro
řádné vybudování sociálních zařízení (WC) na Palackého náměstí. Ve spolupráci s technickým
odborem a dodavatelem předložit návrh dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.
20.5.2011
JUDr. Maříková
Rada žádá o předložení návrhu nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v bazénu
a pronájem letního koupaliště.
26.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy se společností INFORM, v. o. s. upravené dle dispozic p. Šaleny
(finanční plnění ne měsíčně, ale ročně). Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol
trvá, termín prodloužen.
22.4.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Hořovické teplárenské, s. r. o. nesouhlasí s prodejem části pozemkové

parcely 37 / 1 v k. ú. Velká Víska za účelem vyrovnání a zpevnění svahu opěrnou zdí a vybudování
oplocení v rozsahu současného provizorního oplocení. Informovat žadatele.
22.4.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Milana Vyštejna souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní kanalizační
a plynovou přípojku přes pozemkovou parcelu 2063 v ul. Tyršova, potřebnou k výstavbě provozní
haly na sousedním pozemku v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem za
jednorázovou úhradu 2.000 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2011
JUDr. Maříková
Rada projednala žádost Hořovické teplárenské, s. r. o. a nesouhlasí s prodejem budovy kotelny se
st. p. 942 / 13 a 942 / 43 v k.ú. Velká Víska. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
22.4.2011
JUDr. Maříková
Rada respektuje výsledek výběrového řízení na pořízení vybavení v rámci projektu "Rekonstrukce
MŠ v Hořovicích". Projekt je financován z dotace Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Čechy. Celkové náklady na tuto akci činí 24.674.176 Kč, maximální výše dotace
je 80% ze způsobilých výdajů. Rada souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky firmy Kecip, s. r. o.,
Klášterec nad Ohří a zároveň souhlasí se zněním smlouvy, podle které tato společnost zakázku
provede za cenu 399.955 Kč bez DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
6.5.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků 817 / 1 a 817 / 9 v k. ú. Osek,
uzavřených mezi dvěma pronajímateli a městem Hořovice, ve kterém bude nájemné zvýšeno o 1,5
% ( dle poslední míry inflace). Zajistit podpisy smluvních stran
20.5.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených dodávkách zemního plynu, podle
kterého bude zahájena dodávka zemního plynu do objektu krytého plaveckého bazénu společností
BICORN, s. r. o. místo 1. 7. 2011 až 1. 1. 2012. Důvodem je neakceptování výpovědi stávající
smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu dosavadním dodavatelem, společností RWE
Energie, a. s. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme panu
Z. Jančímu část nebytového prostoru (komínu) v Hořovicích o výměře cca 1m2 pro umístění
vykrývače pro šíření signálu internetu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2012 za roční
nájemné 3.000 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
6.5.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město půjčuje gymnáziu Hořovice movitý

majetek - výpočetní techniku za účelem využívání pro práci se studenty gymnázia na dobu pět let.
Dále rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město půjčuje 2. základní škole
Hořovice movitý majetek - výpočetní techniku, laboratorní techniku a školní nábytek za účelem
využívání pro práce se žáky základní školy. Zajistit podpisy smluvních stran.
6.5.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o umístění nadzemního telekomunikačního vedení, podle které
město pronajme společnosti Inet Home Cz s r.o. část nebytového prostoru (střechy na domě čp.
617) v Hořovicích pro umístění anténního systému nadzemního telekomunikačního vedení.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za roční nájemné 3.000 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran
20.5.2011
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s návrhem podmínek výběrového řízení na poskytovatele pečovatelských služeb
a ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví více konkretizovat tyto podmínky. Úkol vypsat
ve spolupráci s technickým odborem výběrové řízení na poskytovatele pečovatelské služby k 1.
7. 2011 trvá s tím, že vyhlášení tohoto řízení podepíše osoba oprávněná jménem města jednat.
Úkol trvá, termín prodloužen.
22.4.2011
Mgr. Krištufová
Rada souhlasí s opravou podlahy v prostorách chladicích boxů kuchyně 1. základní školy podle
podmínek pracovníků Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ve výměře cca 20 m2.
Ve spolupráci s nájemcem předložit konkurenční nabídky. Úkol trvá.
22.4.2011
p. Kočárek
Rada žádá pana Kočárka o předložení finančního rozboru nákladů na provoz bazénu za 1. čtvrtletí
2011.
28.4.2011
p. Šalena
Rada částečně revokuje své usnesení z 29. 3. 2011 a souhlasí s poskytnutím sponzorského daru
firmě Milahelp, s. r. o. ve výši 15.000 Kč na vydání knihy "Láska k železákům". Současně město
požaduje 10 autorských výtisků zdarma.
22.4.2011
p. Vaculík
Rada rozhodla, že její příští schůze bude 28. 4. 2011 v 17.30 hodin.
28.4.2011
pí Mračková
Rada na základě podkladů v příloze originálu zápisu předběžně souhlasí s navýšením rozpočtu
Městské mateřské školy. Celkovou částku rozpočtu rada navýší podle nákladů na vybavení tříd
vzniklých po kolaudaci objektu MMŠ. Navrhnout radě ve spolupráci s odborem finančním a školství
potřebnou částku.

3.6.2011
pí Šumerová
Na základě reorganizace smluvních vztahů rada rozhodla o prominutí nájemného firmě KOEKO za
objekt ubytovny a sauny za měsíc duben 2011.
22.4.2011
pí Šumerová
Rada bere na vědomí výsledky dohodovacího řízení hořovických škol a školských zařízení, které
proběhlo v rámci rozpisu rozpočtu a jejich požadavků na pokrytí platů. Podat informaci, jak
Středočeský kraj postupuje.
21.10.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženou formou žádosti o dotaci města v oblasti práce s dětmi a mládeží
a ukládá odboru finančnímu a školství, aby ji umístil na webové stránky města a seznámil s ní
organizace, které se prací s dětmi zabývají.
22.4.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby byla rozpuštěna další část financí rozpočtovaná na dotace společenským
organizacím: Spolek loutkářů NA HOLOU 15 tis. Kč, Junák 10 tis. Kč, 5. ročník programu "Hudbou
proti nudě" 12 tis. Kč.
22.4.2011
pí Šumerová
Rada požaduje dopracování Stanovení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města podle
povahy činnosti příspěvkové organizace.
22.4.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem 12.000 Kč Podbrdským novinám.
22.4.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s objednáním analýzy hospodaření Městské akciové společnosti Hořovice, a. s.
u auditorské a poradenské společnosti NBG, s. r. o. za cenu 6.000 Kč.
22.4.2011

Ing. Jan Skopeček, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
28. 4. 2011
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, sekretářka

Omluveni: Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Bc David Grunt
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. 9
Rady města Hořovice ze dne 28. 4. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Grunt
Rada ukládá stavební komisi vypracovat návrh zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
zpracovatele územního plánu.
26.7.2011
Ing. Pelán
Rada na základě návrhu sociálního odboru žádá Městskou správu bytového a nebytového fondu,
aby paní Monice Bužíkové a Kateřině Rendlové byla prodloužena nájemní smlouva do 30. 10.
2011. Nájemnice projevily snahu situaci řešit. Uznaly dluh a zavázaly se k jeho hrazení. A aby byla
paní Jitce Hoškové, Janě Balašové a Marcele Kokyové prodloužena nájemní smlouva do 29. 2.
2012. Klientky plně uhradily své závazky spojené s bydlením.

20.5.2011
Ing. Pelán
Rada žádá Městskou správu bytového a nebytového fondu, aby po konzultaci s panem radním
Vavřičkou zajistila ve sportovní hale výměnu stávajících oken za plastová a výměnu vstupních
ocelových vrat (dle přílohy originálu zápisu). Současně zajistit nezbytné opravy střechy bývalé
kotelny. Úkol trvá, termín prodloužen.
6.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro žadatele z ulice Zámecká. Informovat
o rozhodnutí rady.
6.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost Cihelka elektromontáže, za cenu 48.002
Kč vč. DPH dodávku a montáž čtyř stožárů veřejného osvětlení v ulici Pod Nádražím. Objednat
provedení prací. 2
0.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost Projekce dopravní Filip, s. r. o., zhotoví za cenu
85.200 Kč dokumentaci pro územní řízení k zamýšlené stavbě chodníků v části ulic Tyršova
a Klostermannova. Předložit ve spolupráci s právním odborem návrh smlouvy o dílo.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem pana starosty (viz příloha originálu zápisu) na angažování živnostníků
k drobným opravám majetku města, zejména komunikací. V souladu s tímto návrhem připravit
zadávací podmínky a zajistit přípravu výběrového řízení. Úkol plněn, zajistit dokončení výběrového
řízení.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním materiálů a zásob v rámci projektu "Rekonstrukce MŠ v Hořovicích"
u společnosti HILMA FLEX, s. r. o., za celkovou cenu 149.220 Kč. Objednat provedení dodávek.
Projekt je financován z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Čechy. Celkové náklady na tuto akci činí 24.674.176 Kč, maximální výše dotace je 80%
ze způsobilých výdajů.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením vodorovného dopravního značení V 12a - žlutá klikatá čára umístěnou
proti výjezdu z garáže mezi bytovými domy čp. 737 - 738 v Jiráskově ulici na náklady žadatele.
Uvědomit žadatele o rozhodnutí rady s tím, že vodorovné dopravní značení musí být schváleno
Policií ČR a Dopravním inspektorátem Beroun, což zajistí město Hořovice.
6.5.2011

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s úpravami na pozemkové parcele č. 495 v ulici Anýžova: přemístit kontejnery pro
komunální odpad na pozemek u vjezdu, ohradit dětské hřiště nízkým plotem či zábranou proti
vjezdu aut, instalovat značku zákaz stání před příjezd k domu č. 92, odvézt do sběru dva vyřazené
kontejnery. Úkol plněn, po dokončení podat informaci radě.
1.7.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky do max. výše 150.000 Kč, za niž budou provedeny
prořezy či kácení stromů v areálu hřbitova a urnového háje. Po konzultaci s finančním odborem
zajistit provedení prací odbornou zahradnickou firmou. Úkol plněn, po dokončení podat informaci
radě.
1.7.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá ve spolupráci s odborem právním zajistit uzavření smlouvy na monitoring dotačních
titulů s Evropskou rozvojovou agenturou, s. r. o., Na Čihadle 959/55, Praha 6, na dobu určitou do
31. 12. 2011 za cenu 29.000 Kč měsíčně včetně DPH.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada vybrala ze tří nabídek na rekonstrukci chodníku na nábřeží v Tyršově ulici (v úseku od mostu
ke Společenskému domu po bývalý pivovar) nabídku od firmy Strabag, a. s., která provede práce za
cenu 319.290 Kč bez DPH s tím, že tato cena je konečná a obsahuje případné vícepráce.
Ve spolupráci s právním odborem zajistit návrh smlouvy o dílo.
20.5.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti RWE GasNet, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení včetně jejího
příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět na pozemkovou parcelu 1517 / 3 v k.ú. Hořovice (poblíž
ul. Plzeňské) v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek na této pozemkové parcele v rozsahu zaměření geometrickým
plánem za jednorázovou úhradu 1006,50 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
3.6.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti vlastníků bytových jednotek domu čp. 680 v Hořovicích souhlasí se zněním
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění položit
a provozovat odvodňovací drenáže kolem budovy čp. 680 v pozemkové parcele 1154 / 1 v k.ú.
Hořovice v ulici Kosmonautů v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za
jednorázovou úplatu 150 Kč/bm výkopu plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
20.5.2011
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti vlastníků rodinného domku na pozemku p. č. 872 / 19 v k. ú. Velká Víska
souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit

a provozovat kanalizační přípojku přes pozemkové parcely 678 / 1, 91 / 1, 869 / 1 a 869 / 5 v k. ú.
Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 3240 Kč včetně DPH
a smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní
přípojku přes pozemkovou parcelu 869 / 5 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým
plánem za jednorázovou úhradu 864 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
3.6.2011
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení ze dne 1. 3. 2011 a souhlasí s nájemným ve výši 546 Kč za m2 za
nebytový prostor paní Marii Marešové v domě čp. 733.
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle které provede společnost KAZIKO, a.
s., za cenu 2.259.468 Kč bez DPH stavební práce při rekonstrukci objektu čp. 1546 na WC
a prodejnu tisku. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem vlastníků bytů v domě čp. 366 v Pražské ulici na poskytnutí příspěvku
ve výši 60%, maximálně však 98.000 Kč vč. DPH na opravu statické poruchy východního štítu domu.
Radu k souhlasu vede potřeba výstavby parkoviště na sousedním pozemku v proluce Pražské ulice
a zároveň vědomí, že bez statického zabezpečení domu čp. 366 nelze zahájit stavbu. Připravit
smlouvu o sdružení prostředků či spolupráci.
6.5.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odprodejem nebytového prostoru v domě čp. 819, 820 společenství vlastníků
tohoto domu. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání příštího zastupitelstva.
3.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se záměrem prodat ubytovnu u bazénu a saunu zachovat. Zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce v městském tisku i v Podbrdských novinách.
6.5.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o ukončení nájemní smlouvy s panem M. Kočárkem na pronájem
objektu plaveckého bazénu, sauny, ubytovny letního koupaliště a souvisejících parcel ke dni 30. 4.
2011. Rada dále souhlasí s nájemní smlouvou o pronájmu objektu plaveckého bazénu čp. 1253 se
stp. 2383 a letního koupaliště včetně movitého majetku a pozemkových parcel 2115/2, 2113,
2112/4, 2112/5, 2112/6, 2112/7, 2112/8, 2112/9, 2112/10, 2112/11, 2112/12, 2112/13, 2112/15,
2112/16, 2110/1, 2110/2, 2110/3, 2110/4, 2110/5, 2110/6, 2110/7, 2109/1, 2109/2, 2109/3, 2109/4,
2107, 2106/1, 2106/2, 2106/3 a 2106/4 v k.ú. Hořovice, na základě které město pronajímá uvedené
nemovitosti a movitý majetek panu M. Kočárkovi za účelem provozovaní plaveckého bazénu
a letního koupaliště. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2011. Nájemné činí 140 tisíc
Kč/rok bez DPH za bazén a 120 tisíc Kč bez DPH za aquapark. Zajistit podpisy smluvních stran.
29.4.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemních smluv na dobu určitou do 31. 12. 2011 pro provozovatele
služeb v objektu bazénu: posilovna Merhaut 500 Kč/m2, masáže Záleta a Čermák 500 Kč/m2,
nehtové studio Kozlová 500 Kč/m2, restaurace Matys 1000 Kč/m2. Zajistit podpisy smluvních stran.
29.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním podnájemní smlouvy, podle které město přenechá do podnájmu
Mateřskému centru Hořováček nebytové prostory v objektu čp. 28 v Hořovicích pro provozování
mateřského centra. Smlouva se uzavírá na dobu určitou - dva měsíce za symbolické nájemné
167 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
29.4.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky HZS
Středočeského kraje dislokované v katastrálním území města Hořovice mezi městem a ČR Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, na základě které bude město přispívat na
provoz a vybavení jednotky HZS v Hořovicích částku 50.000 Kč ročně. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou bez inflační doložky. Zajistit podpisy smluvních
stran.
3.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat veřejné osvětlení s vlastníky pozemků v ulici Luční. Zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol trvá, termín znovu prodloužen.
20.5.2011
Mgr. Krištufová
Rada souhlasí s opravou podlahy v prostorách chladicích boxů kuchyně 1. základní školy podle
podmínek pracovníků Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ve výměře cca 20 m2.
Ve spolupráci s nájemcem předložit konkurenční nabídky. Úkol trvá.
6.5.2011
Mgr. Vavřička
Rada zplnomocňuje pány radní Vavřičku a Skopečka dalším jednáním o pronájmu sauny. Úkol trvá,
termín prodloužen.
6.5.2011
p. Pavlovič
Rada ukládá komisi cestovního ruchu vypracovat návrh aktualizace pouličního informačního
systému.
3.6.2011
p. Taraba
Zkoordinovat stanoviska dopravní komise a technického odboru při řešení připomínek k posunutí
zastávky Valdek II, parkování u mateřské školy v ulici U Školky atd. viz příloha originálu zápisu. Úkol
trvá, termín prodloužen.

6.5.2011
p. Vaculík
Prověřit možnost čerpat státní dotace ze Státního fondu životního prostředí na rekonstrukci
vytápění 2. základní školy (budova Víska). Podle výsledku konzultace dát pokyn technickému
odboru zajistit projektovou dokumentaci na přechod z pevných paliv na plyn v budově 2. základní
školy na Vísce.
6.5.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s uzavřením kupní smlouvy, týkající se pozemku č. 1390 / 9 o výměře 16 m2
a pozemku č. 1390 / 10 o výměře 1 m2 k. ú. Hořovice, potřebné k vybudování staveb dle projektu
pro realizaci akce ""Ochrana proti vybřežování velkých vod v Červeném potoce"" s firmou Zetun, a.
s., za cenu 400 Kč/m2, jak bylo dohodnuto ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Připravit pro
jednání zastupitelstva.
6.5.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s uzavřením kupní smlouvy, týkající se pozemku č. 1393 / 10 o výměře 3 m2 k. ú.
Hořovice, potřebného k vybudování staveb dle projektu pro realizaci akce "Ochrana proti
vybřežování velkých vod v Červeném potoce" se spoluvlastníky těchto pozemků za cenu
400 Kč/m2, jak bylo dohodnuto ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Připravit pro jednání
zastupitelstva.
6.5.2011
p. Vaculík
Radní se seznámili s dosavadními výsledky poptávkového řízení za účelem uzavření smlouvy
o údržbě městského veřejného osvětlení. Po jednání s firmou AVE CZ, které proběhne 16. 3.
navrhnout radě principy zadání výběrového řízení. Na úkolu pracováno, termín prodloužen.
6.5.2011
pí Hrachová
Rada ukládá odboru personálnímu a organizačnímu zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu
formou výzvy pěti subjektům na dodávku zpracovatele personálního auditu dle dispozic pánů
radních Peřiny a Skopečka.
3.6.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s umožněním vyhrazeného parkování na pozemcích 1671/2 a 1673/2 v k. ú. Hořovice
pro účely parkování zákazníků Lidl dne 28. 5. 2011 od 7 do 20 hodin podle podmínek žádosti
v příloze zápisu. Informovat žadatele.
6.5.2011
Jana Šrámková, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10. 5. 2011

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

Omluveni: p. Bohumil Taraba, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Pelán
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr, Ing. Jiří Peřina 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. 10
Rady města Hořovice ze dne 10. 5. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada rozhodla o doplnění nájemní smlouvy na restauraci Florida o věcné břemeno - používání
bezbariérového WC pro potřeby aquaparku. Vypracovat takto upravenou nájemní smlouvu.
3.6.2011
Ing. Pelán
Bezodkladně zajistit zveřejnění záměru prodeje uvolněného bytu 1+1 v čp. 758 na Západním sídlišti
a následně připravit pro jednání zastupitelstva prodej obálkovou metodou za minimální cenu
450 tis. Kč.

3.6.2011
Ing. Pelán
Rada souhlasí s užíváním terasy spojené funkčně s bytem č. 366 / 2 ve 2. nadzemním podlaží domu
čp. 366 vlastníkem tohoto bytu s tím, že vlastník bude zajišťovat drobné opravy a údržbu.
Informovat žadatele.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Podat informaci o termínu opravy zábradlí podél potoka od kruhového objezdu ke kulturnímu
domu a k Pivovaru.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Projednat s dopravcem Probo Bus Beroun kapacitu autobusových zastávek v ulici Fügnerova pro
případ přesunu zastávky z ulice Tyršova do zastávky Valdek II. V této souvislosti jednat o zachování
stávající výše finančních náhrad. Pokud bude předchozí část usnesení naplněna, zajistit přesun
autobusové zastávky Valdek II do ulice Fügnerova s platností od termínu změny jízdních řádů
včetně odpovídající informace pro veřejnost. Výsledek jednání sdělit společně s radou předsedovi
dopravní komise.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Prověřit možnost vypsání soutěže o návrh na architektonické řešení budovy městského úřadu čp.
640. Zatím k dispozici jedna nabídka. Oslovit ještě ČVUT Praha, VÚT Brno a TU Liberec.
20.6.2011
Ing. Šnajdr Rada po odborném posouzení odboru technického a dopravního nesouhlasí s instalací
dopravního zrcadla na křižovatce ulic Vrbnovská a Pražská a žádá odbor o návrh jiného dopravního
řešení v této lokalitě tak, aby byla zvýšena bezpečnost silničního provozu.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada po projednání, s ohledem na odlišné názory občanů a odborném posouzení odboru
technického a dopravního nesouhlasí s umístěním dalšího zpomalovacího prahu na místní
komunikaci v sídlišti Višňovka.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním dopravně inženýrských opatření (značky, světelná signalizace) pro akci
rekonstrukce chodníku v Tyršově ulici ve výši 55 tis. Kč.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkami pana Ing. Novotného (projektová dokumentace), pana Milana Langera
(zámečnické konstrukce), pana Josefa Diviše (stavební úpravy) a pana Miroslava Lacka (PVC polep),
kteří za celkovou cenu 352.166 Kč bez DPH zajistí zhotovení a montáž propojovacího schodiště mezi
krytým plaveckým bazénem a areálem letního koupaliště a to od zpracování projektové
dokumentace, po zajištění stavebních povolení až po konečnou montáž a zprovoznění schodiště.

Objednat provedení prací s tříměsíční splatností.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma Odefloor, Jiří Odehnal, za cenu 995 Kč/m2 bez
DPH (cca 20.000 Kč bez DPH) epoxidovou podlahu v prostorách chladicích boxů ve školní jídelně
1. základní školy Hořovice. Ve spolupráci s nájemcem a ředitelkou 1. ZŠ objednat provedení prací.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zhotoví za cenu 48.000 Kč bez DPH společnost SEAP
Rokycany, s. r. o., dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci "Vísecké náměstí - Plynofikace objektu
2. ZŠ Hořovice", jejíž součástí bude i kontrolní rozpočet a slepý výkaz výměr. Objednat provedení.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s postupem výběru firmy na správu veřejného osvětlení, přičemž souhlasí
s uzavřením smlouvy na dobu maximálně 15 let při použití částky cca 2,5 mil. Kč ročně. V této
souvislosti vybrala tvarovou koncepci typů svítidel ve variantě 2a, dále barevnost sloupů a svítidel
v kombinaci odstínů šedých a metalických. Zahrnout do výběrových kritérií.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru před jakoukoliv opravou silnice mít zajištěno uložení sítí do
komunikace.
průběžně
Ing. Šnajdr
Rada vybrala ze dvou nabídek na provádění menších stavebních oprav v Hořovicích (zejména
chodníků) nabídku pana Josefa Diviše, který práce dle soupisu provede za cenu 106.758 Kč bez
DPH. Objednat provedení prací.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada zadává technickému odboru navrhnout kultivaci zázemí divadelního sálu na radnici tak, aby
nebyla v rozporu se studií architekta Velinského (postupné úpravy).
20.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada žádá přesnější termín pro instalaci osvětlení přechodu u pekáren. Společně s radou
informovat předsedu dopravní komise.
20.5.2011
Ing. Šnajdr
Rada, pro provedení oprav po zimě na objektech venkovních bazénů v areálu koupaliště, vybrala
nabídku pana Josefa Diviše, který provede požadované práce za 72.000 Kč bez DPH. Objednat
provedení prací.
20.5.2011

Ing. Šnajdr
Zajistit obnovení stávajícího vodorovného dopravního značení v ulici U Školky v místě pro
zásobování mateřské školy a zároveň tamtéž osadit svislou dopravní značku "Zákaz stání".
O termínu realizace společně s radou informovat předsedu dopravní komise."
20.5.2011
JUDr. Maříková
Prověřit zřizovací listiny příspěvkových organizací z hlediska odpovědnosti za svěřený majetek. V
případě změn, které projedná rada, připravit návrh pro jednání zastupitelstva.
20.5.2011
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení ze dne 10. 12. 2008 ohledně prodeje pozemkové parcely 1875 v k. ú.
Hořovice a souhlasí s prodejem tohoto pozemku za odhadní cenu. Pokud zájem žadatelů bude
trvat, připravit pro jednání zastupitelstva.
3.6.2011
JUDr. Maříková
Rada dne 12. 4. 2011 schválila znění smlouvy o dílo firmy KECIP, s. r. o., na dodavatele vybavení do
nově vzniklých tříd podle projektu "Rekonstrukce MŠ v Hořovicích". Na základě dohody došlo
k prodloužení termínu plnění do 10. 6. 2011. Zajistit podpisy smluvních stran na dodatku
ke smlouvě.
3.6.2011
JUDr. Maříková
Rada projednala žádost nájemce restaurace pana Matyse a trvá na stanovené výši nájemného
1000 Kč / m2. Zajistit podpisy smluvních stran.
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dohodami, podle kterých město pronajme sál radnice včetně příslušenství Taneční
škole Blanky Vášové pro pořádání podzimního tanečního kurzu pro mládež v termínu od 9. 9.
2011 do 9. 12. 2011 (12 lekcí), za který zaplatí pořadatel nájem ve výši 38.400 Kč a pro pořádání
zimního tanečního kurzu pro mládež v termínu od 6. 1. 2012 do 30. 3. 2010 (12 lekcí), za který
zaplatí pořadatel nájem ve výši 24.000 Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s tím, aby pan Kočárek pronajal paní Tesařové prostor pro stánek s míchanými nápoji
v areálu akvaparku. Informovat nájemce.
20.5.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme J. Štajnerovi část
pozemkové parcely 753 / 11 v k.ú. Hořovice o výměře cca 11 m2 pod novinovým stánkem
u autobusového nádraží. Nájem se sjednává ode dne 1. 7. 2011 do doby zahájení rekonstrukce
autobusového nádraží na náměstí Boženy Němcové, maximálně do 31. 12. 2012. Rada rovněž
souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme J. Štajnerovi část pozemkové
parcely 7 / 2 v k.ú. Hořovice o výměře cca 11 m2 pod novinovým stánkem na Palackého náměstí
ode dne 1. 7. 2011 do doby dokončení a zkolaudování nově budované prodejny tisku, maximálně

do 31. 12. 2011. Nájemné činí za každý stánek 6.000 Kč/rok. Zajistit podpisy smluvních stran.
3.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost STRABAG, a. s., za cenu
319.289,64 Kč bez DPH (tj. 383.147,57 Kč vč. DPH) rekonstrukci chodníku vč. obrub v Tyršově ulici
v Hořovicích v úseku od mostu ke Společenskému domu k bývalému pivovaru. Rekonstrukce bude
zahájena v červnu 2011 a dokončena nejpozději 31. 7. 2011. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
3.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o sdružení finančních prostředků na poskytnutí příspěvku ve výši
60% vlastníkům bytů v domě čp. 366 na opravu statické poruchy východního štítu tohoto domu.
Zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zrušením trvalého pobytu občanů, uvedených v příloze originálu zápisu, z důvodu
zániku jejich užívacího práva k bytům a z důvodu neužívání bytů v domě čp. 585 v Hořovicích.
Zajistit podání návrhu na zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu.
20.5.2011
JUDr. Maříková
Za účelem prodeje ubytovny u bazénu objednat tržní odhad ceny ubytovny a sauny každé zvlášť.
Zajistit prodej ubytovny formou dražby a zveřejnit o tom informaci v městském tisku i v
Podbrdských novinách.
20.5.2011
JUDr. Maříková
Zajistit provedení tržního odhadu nemovitostí města dle dispozic pana místostarosty.
20.5.2011
Mgr. Bakule
Rada pověřila pana místostarostu jednáním o organizačních změnách při správě hřbitova
a smuteční síně.
20.5.2011
Mgr. Bakule
Rada souhlasí se zněním dohody o ukončení nájemní smlouvy s panem M. Kočárkem na pronájem
objektu plaveckého bazénu, sauny, ubytovny letního koupaliště a souvisejících parcel ke dni 30. 4.
2011. Rada dále souhlasí s nájemní smlouvou o pronájmu objektu plaveckého bazénu čp. 1253 se
stp. 2383 a letního koupaliště včetně movitého majetku a pozemkových parcel 2115/2, 2113,
2112/4, 2112/5, 2112/6, 2112/7, 2112/8, 2112/9, 2112/10, 2112/11, 2112/12, 2112/13, 2112/15,
2112/16, 2110/1, 2110/2, 2110/3, 2110/4, 2110/5, 2110/6, 2110/7, 2109/1, 2109/2, 2109/3, 2109/4,
2107, 2106/1, 2106/2, 2106/3 a 2106/4 v k.ú. Hořovice, na základě které město pronajímá uvedené
nemovitosti a movitý majetek panu M. Kočárkovi za účelem provozovaní plaveckého bazénu
a letního koupaliště. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2011. Nájemné činí 140 tisíc
Kč/rok bez DPH za bazén a 120 tisíc Kč bez DPH za aquapark. Zajistit podpisy smluvních stran.

20.6.2011
Mgr. Vavřička
Rada zplnomocňuje pány radní Vavřičku a Skopečka dalším jednáním o pronájmu sauny. Úkol trvá,
termín prodloužen.
20.5.2011
p. Vaculík
Projednat na nejbližším zastupitelstvu měsíční odměnu neuvolněného člena zastupitelstva pana
Jana Voříška podle návrhu v příloze originálu zápisu.
1.6.2011
p. Vaculík
Rada pověřuje pana starostu projednáním bezpečného průchodu pro pěší pod železničním mostem
na Sklenářku na kontrolním dnu "Optimalizace železnice" dne 17. 5. 2011.
20.5.2011
pí Hrachová
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice k podzimním tanečním kurzům pro pokročilé za tržní cenu
dle ceníku. Informovat žadatele.
20.5.2011
pí Mračková
Rada nesouhlasí s přerušením provozu mateřské školy v době letních prázdnin od 25. července do
12. srpna 2011 a ukládá paní ředitelce najít jiné řešení omezeného prázdninového provozu.
20.5.2011
pí Šumerová
Rada na základě žádosti Spartaku Hořovice souhlasí s vyplacením mimořádného příspěvku ve výši
20.000 Kč na zlepšení vybavenosti venkovních sportovišť.
20.5.2011
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost Klubu filatelistů v roce 2011. Rovněž
nesouhlasí s finanční dotací pro o. p. s. Hořovické maminky, avšak souhlasí s tím, aby veřejné
prostranství, kde budou pořádány trhy a jarmarky, touto společností nebylo zpoplatněno.
Informovat žadatele.
20.5.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku 1. základní škole o 100 tis. Kč. Uvedený příspěvek je účelově
určený na opravu vzduchotechniky v bazénu. Zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření města.
20.5.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem místní skupině Českého rybářského svazu na pořádání dětských
rybářských závodů dne 22. 5. 2011 na Lázeňském rybníku ve výši 2.000 Kč.
20.5.2011

pí Šumerová
Vzhledem k nižším příjmům od státu předat informaci o aktuálním stavu finančního hospodaření
města včetně odhadu do konce roku a návrhu rozpočtového výhledu do konce volebního období
podle dispozic pana starosty. K tomu učinit dotaz na Ministerstvo financí, zda propad z daňové
výtěžnosti je trvalý a předložit radě jmenovitý seznam doposud schválených výdajů.
20.5.2011

Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
24. 5. 2011

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
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Ing. Sotirios Zavalianis, Ing. Pavel Staňa, PhDr. Jiří Vlček a pí. Jaroslava
Šumerová.
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a 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. 11
Rady města Hořovice ze dne 24. 5. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem sportovního areálu pod 1. základní školou Hořovice za
účelem pořádání sportovní soutěže pořádané organizací ASPV Hořovice
dne 8. 6. 2011 od 15 do 18 hodin. Zkoordinovat případné ostatní aktivity, kolidující s tímto
termínem.
3.6.2011

Ing. Pelán
Zajistit výpověď nájemní smlouvy ze smuteční obřadní síně panu Josefu Lojínovi.
3.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na
projekt "Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v Hořovicích". Předpokládané náklady činí
19.595.067 Kč včetně DPH, dotace činí 80% z celkových způsobilých výdajů. Spoluúčast města by
tedy činila minimálně 3.919.013 Kč.
3.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada po odborném posouzení odboru technického a dopravního nesouhlasí s instalací dopravního
zrcadla na křižovatce ulic Vrbnovská a Pražská a žádá odbor o návrh jiného dopravního řešení v této
lokalitě tak, aby byla zvýšena bezpečnost silničního provozu dle instrukcí pana radního Taraby.
3.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jeho náhradníka pro veřejnou
zakázku dle zákona 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, v platném znění, na provedení
rekonstrukce pomníku obětem 1. a 2. světové války a jmenuje je v tomto složení: Členové komise
k otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Zdeňka Marková, Ing. Miroslava
Paťavová, náhradník: Ing. Jan Blecha.
3.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jeho náhradníka pro veřejnou
zakázku dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zajištění terénní
pečovatelské služby a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící
komise: Mgr. Olga Kebrlová, Ing. Ladislav Kazda, Ing. Miroslava Paťavová, náhradník: Lenka
Redrová.
3.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nákupem kruhového odpadkového koše z vymývaného betonu o objemu 85 l
s popelníkem (ten samý typ jako na tarasu před kostelem) včetně dopravy a zabudování do
prostoru laviček a kašny za cenu 10.000 Kč s DPH. Objednat nákup a zabudování koše.
3.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 9. 5. 2011 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
3.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s úpravou komunikace k holobytům, vyvolanou havarijním stavem, za cenu, která
nepřesáhne částku 182 tis. Kč bez DPH.
3.6.2011

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se stavbou kabelového vedení nízkého napětí v Příbramské a Milinovského ulici
podle žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za podmínek v příloze originálu zápisu.
3.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru zajistit dobudování chodníku v ulici Fügnerově v části pod
viaduktem, v délce cca 25 m.
17.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada zatím nerozhodla o výběru dodavatele výměny oken na severní fasádě pavilonu č. 5 v
1. základní škole s ohledem na očekávané uplatnění jiného dotačního titulu.
3.6.2011
Ing. Šnajdr
Radní předběžně souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední
Čechy na projekt "Rekonstrukce a přístavba haly Hořovice". Předpokládané náklady činí 25.979.911
Kč včetně DPH, dotace činí 80% z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 22 mil. Kč. Spoluúčast
města by tedy činila minimálně 5.195.982 Kč. Avšak definitivně rada rozhodne až po zveřejnění
nových výzev.
1.7.2011
JUDr. Maříková
Dle dispozic pana místostarosty připravit prodloužení nájemního vztahu se správcem hřbitova.
3.6.2011
JUDr. Maříková
Po konzultaci s finančním odborem začlenit správu areálu městských lázní do zřizovací listiny
Městské správy bytového a nebytového fondu. S tím navrhnout změnu souvisejících nájemních
smluv. Připravit pro jednání zastupitelstva.
15.7.2011
JUDr. Maříková
Rada pro provedení předláždění druhé, horní části chodníku v Závodní ulici vybrala nabídku
společnosti STRABAG, a. s., která dodávku provede za 172.851,70 Kč vč. DPH. Ve spolupráci
s technickým odborem předložit radě návrh smlouvy o dílo.
3.6.2011
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení ze dne 28. 4. 2011 ve věci prodeje ubytovny a pronájmu sauny a po
technickém a ekonomickém zhodnocení se přiklání k prodeji objektu jako celku s podmínkou
zachování provozu sauny. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
3.6.2011
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení ze dne 28. 4. 2011 a z technických důvodů nesouhlasí s prodejem
nebytového prostoru v domě čp. 819, 820, avšak nebrání se změně využití prostoru pro jiný účel.
Informovat žadatele.

3.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku 1506 / 10 - chodníku v k. ú. Hořovice
a souhlasí se zadáním a úhradou oddělovacího geometrického plánu městem. Informovat Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
3.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost Projekce dopravní Filip, s.
r. o. za celkovou cenu 85.200 Kč vč. DPH projektovou dokumentaci ve stupni pro územní řízení
a stavební povolení na dva jednostranné chodníky v ulicích Tyršova a Klostermannova. Součástí
dodávky bude i položkový rozpočet, výkaz výměr a projednání s dotčenými orgány státní správy
a správci inženýrských sítí. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
17.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o poskytování poradenských služeb, podle které bude společnost
Evropská rozvojová agentura provádět monitoring dotačních titulů. Po odborné kontrole a doplnění
dle instrukcí pana starosty zajistit podpisy smluvních stran.
17.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy, podle které bude společnost ASEKOL, s. r. o., zdarma zajišťovat
zpětný odběr drobných elektrospotřebičů z jimi rozmístěných stacionárních kontejnerů. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
17.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s tím, aby náklady na statické zajištění havarijního stavu městských pozemků č.
1442/1 a 1443 v k. ú. Hořovice, které provádí firma PCM, byly započteny oproti dluhu této firmy za
nedoplacený pozemek. Podmínkou je převzetí pozemku č. 1443 do vlastnictví firmy. Připravit pro
jednání zastupitelstva.
17.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovacích smluv, podle kterých budou poskytnuty peněžní dary.
Organizaci Milahelp ve výši 15.000 Kč na vydání knihy Láska k železákům a Nadačnímu fondu
Gaudeamus ve výši 5.000 Kč na podporu organizace 20. ročníku dějepisné soutěže studentů
gymnázií. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
17.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme Evě Laxové - Plavecké škole
KAPKA, část pozemkové parcely 2111 / 1 v k. ú. Hořovice pro parkování autobusu plavecké školy.
Smlouva se uzavírá na dobu do 31. 10. 2011 za nájemné 3.500 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
17.6.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme společnosti Cymedica
Holding, s. r. o., čtyři sloupy veřejného osvětlení v Tyršově ulici pro instalaci reklamních ploch.
Smlouva se uzavírá na dobu pěti let za roční nájemné 3.200 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
17.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene umístění
a provozování sloupu elektrického vedení na pozemkové parcele 1869 / 1 v k.ú. Hořovice (v ulici
Pod Nádražím). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 10.000 Kč včetně
základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. 1.7.2011
JUDr. Maříková
Rada v souladu se svým usnesením ze dne 10. 5. 2011 ukládá objednat vypracování znaleckého
posudku u soudního znalce pana Kaláta ohledně ceny zahrady na pozemku č. 1875 v k. ú. Hořovice
s tím, že tento posudek zaplatí uživatelé pozemku manželé Svobodovi.
3.6.2011
Mgr. Kebrlová
Rada nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na realizaci projektu Klub 21 - klub po škole.
Informovat žadatele.
3.6.2011
p. Vaculík
Na základě četných stížností občanů rada pověřila pana starostu v rámci spolupráce s Policií ČR
sjednat dohled nad chováním mladistvých, kteří způsobují nepořádek na veřejném prostranství.
3.6.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí se zněním memoranda o budoucí spolupráci a společném postupu při přípravě
projektu Návrh integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území Středočeského
kraje.
3.6.2011
pí Hrachová
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací v termínu od 1. 7. 2011 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 MSBNF Ing. Jaroslava Pelána
k řízení, organizování a kontrolování práce těchto zaměstnanců.
3.6.2011
pí Hrachová
Zajistit provedení výběrového řízení na ředitele Městské správy bytového a nebytového fondu.
3.6.2011
pí Hrachová
Zajistit uzavření dohody o pracovní činnosti s panem Janem Bežó na zajištění redakční práce při

vydávání časopisu Měšťan za odměnu 3.000 Kč měsíčně.
3.6.2011
pí. Hrachová
Ve spolupráci s technickým odborem a panem Jonákem zajistit uzavření smlouvy o dílo s panem
Matějkou na správu smuteční obřadní síně a paní Matějkové rozšířit pracovní smlouvu o úklid
tamtéž, nebo uzavřít smlouvu o dílo v této věci.
3.6.2011
pí Mračková
Rada souhlasí s řešením prázdninového provozu mateřské školy podle návrhu paní ředitelky
v příloze originálu zápisu.
3.6.2011
pí Šlosarová
Rada souhlasí s konáním akce Pohádkový les v rámci oslav Dne dětí 28. 5. v areálu lesoparku
Dražovka a povoluje vjezd služebního vozidla pořadatele akce Domeček Hořovice.
3.6.2011
pí Šumerová
Rada na základě žádosti ředitele Gymnázia Václava Hraběte PhDr. Jiřího Vlčka souhlasí s účelovým
příspěvkem 30 tis. Kč pro 2. základní školu Hořovice na dobudování knihovnického a studijního
centra pro GVH.
3.6.2011
Jana Šrámková, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
7. 6. 2011

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: p. Bureš, pí Weidlingová 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: Dr. Ing. Jiří Peřina 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. 12
Rady města Hořovice ze dne 7. 6. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada bere na vědomí posudek Národního památkového ústavu na úpravu zeleně v okolí kostela
Nejsv. Trojice a zeleně u sochy sv. Rocha (viz příloha originálu zápisu). Zjistit majetkové poměry

a zajistit provedení prací v době vegetačního klidu prostřednictvím oprávněné organizace.
17.6.2011
Ing. Pelán
Zveřejnit na webových stránkách města veškeré smlouvy, které příspěvková organizace Městská
správa bytového a nebytového fondu uzavřela na plnění vyšší než 100.000 Kč.
17.6.2011
Ing. Šnajdr
Po konzultaci se společností Probo Bus, a. s., rada netrvá na úpravě odbočování na křižovatce
z Pražské do Vrbnovské ulice a vzhledem k rozměrům křižovatky souhlasí se zachováním stávajícího
stavu. Důvodem je potřeba odbočování autobusů do Vrbnovské ulice.
17.6.2011
Ing. Šnajdr
Prověřit stav šikmých svodů dešťové vody z cest na bývalé skládce Lom a zajistit nápravu.
17.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada respektuje výsledky výběrového řízení na část I. - Technologické centrum - infrastruktura a na
část II. - Elektronická spisová služba a souhlasí s výběrem nejvhodnějších nabídek firmy TAC - TAC
Computer s. r. o., Hořovice. Část I. provede firma TAC - TAC Computer s. r. o. za 1.996.183 Kč bez
DPH a část II. provede za 1.217.960 Kč bez DPH. K podpisům smluv dojde až po vybrání z nabídek
pro část III. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Celkové náklady na akci ""Technologické centrum ORP Hořovice a spisové služby v území část I.
a II."" činí 4.642.000 Kč, maximální výše dotace je 85% ze způsobilých výdajů."
17.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma Jiří Čáp, Kladno za cenu 830.748,30 Kč vč. 20%
DPH kompletní opravu a zateplení střešního pláště pavilonu č. 6b v 1. základní škole Hořovice.
Zajistit ve spolupráci s právním odborem návrh smlouvy o dílo s dříve schválenými podmínkami,
omezujícími možnost vícenákladů.
30.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Novotný za cenu 37.800 Kč vč. 20% DPH studii,
týkající se možných rekonstrukcí a oprav chodníků vedoucích podél krajských silnic. Studie bude
podkladem pro případnou žádost o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury. Zajistit
objednání studie.
17.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s propojením chodníků v délce 4 až 5 m a šířce 1,5 m mezi přechodem pro chodce
ve Vrbnovské ulici a objektem "Pavon". Realizovat pokud vzniknou rozpočtové úspory.
17.6.2011

Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému připravit podklady a požádat o stavební povolení a územní
rozhodnutí na zastřešení zimního stadionu. Informovat radu o časovém předpokladu získáni
stavebního povolení.
17.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá prověřit možnosti opravy nebo údržby povrchu ulice Polní.
17.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru prověřit možnost instalace závory na cestu ke Krejcárku.
17.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru zadat vypracování posudku na statické zajištění bortící se části
komunikace v Tyršově ulici.
17.6.2011
Ing. Šnajdr
Zajistit podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sportovní haly.
15.7.2011
Ing. Šnajdr
Zajistit před úklidem komunikací označení zákaz stání.
17.6.2011
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem stavební parcely č. 304 s domkem a části pozemkové parcely č.
303 u Klubu Labe v k. ú. Velká Víska podle žádosti občanů (viz. příloha originálu zápisu). Informovat
žadatele.
17.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pojmenováním nově vznikajících ulic navrženým školskou, kulturní a sportovní
komisí: Kapitána Matouška (Sklenářka), Lokalita na Hvozdec: Ke Krejcárku, Pod Homolí, Myslivecká
a Pod Šibencem. Připravit pro jednání zastupitelstva.
17.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemku 1443 v k. ú. Hořovice. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro
jednání zastupitelstva.
17.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem pozemku č. kat. 920/3 ve vlastnictví města Nemocnici Hořovice za cenu
v místě obvyklou. Zveřejnit záměr pronájmu a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
17.6.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost STRABAG, a. s. za cenu
172.851,70 Kč vč. 20% DPH přeložení horní části dlážděného chodníku v Závodní ulici v Hořovicích
v termínu září - říjen 2011. Zajistit podpisy smluvních stran.
15.7.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat distribuční soustavu elektrizačního energetického zařízení na
pozemkových parcelách 645 a 333 v k.ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem pro
"stavbu Hořovice - ul. Milinovského". Smlouva se uzavírá na dobu existence stavby za jednorázovou
náhradu 150 Kč/bm (cca 180 bm) plus 1000 Kč přípojková skříň plus základní sazba DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
15.7.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky HZS
Středočeského kraje dislokované v katastrálním území města Hořovice mezi městem a ČR Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, na základě které bude město přispívat na
provoz a vybavení jednotky HZS v Hořovicích částku 50.000 Kč ročně. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou bez inflační doložky. Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá, termín prodloužen.
15.7.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o správě veřejného pohřebiště v Hořovicích uzavírané s panem J.
Jonákem na dobu neurčitou. Úhrada za správu veřejného pohřebiště činí max. 250.000 Kč ročně.
Zajistit podpisy smluvních stran.
17.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., týkající se
dodávky vody do objektu restaurace v areálu Městských lázní. Zároveň souhlasí s dohodou
k platbám vodného a stočného, podle které bude vodné a stočné platit současný nájemce objektu
přímo, nikoliv prostřednictvím majitele objektu. Zajistit podpisy smluvních stran.
30.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním zbývajících tří smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat veřejné osvětlení s vlastníky pozemků v ulici Luční za
jednorázovou úhradu 80 Kč za běžný metr výkopu. Projednat s vlastníky a zajistit podpisy
smluv.
15.7.2011
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice ruší výběrového řízení na zajištění terénní pečovatelské služby. Informovat

účastníky.
17.6.2011
Mgr. Krištufová
Zajistit vyčištění zaneseného odtokového žlabu na pavilonu č. 6b v 1. základní škole Hořovice
(střecha nad tělocvičnou).
30.6.2011
p. Pavlovič
Rada ukládá komisi cestovního ruchu vypracovat návrh aktualizace pouličního informačního
systému. Úkol trvá, termín prodloužen.
15.7.2011
p. Vaculík
Rada pověřila pana starostu projednáním možností spolupráce se Střední odbornou školou.
17.6.2011
p. Vaculík
Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 28. 6. 2011. Organizačně zajistit.
28.6.2011
pí Hrachová
Rada souhlasí s provedením digitalizace povodňového plánu města a obce s rozšířenou působností
Hořovice krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Kladno
v souvislosti s plánovanou žádostí o poskytnutí dotace na projekt "Rozšíření digitálního
Povodňového plánu Středočeského kraje". Zajistit informování žadatele předepsaným způsobem.
17.6.2011
pí Mračková
Rada nesouhlasí s předloženým návrhem na vybavení nových pavilonů městské mateřské školy
a žádá o předložení realistického rozpočtu.
17.6.2011
pí Šumerová
Prověřit možnost realizovat z městského rozpočtu výměnu oken v pavilonu 6b v 1. základní škole
ve výši cca 760.000 Kč bez DPH.
17.6.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem náměstí na pořádání farmářských trhů v termínech 3. 9.,
10. 9., 17. 9., 24. 9., 8. 10., 15. 10., 22. 10. a 29. 10. 2011 a pro podzimní a vánoční jarmark
v termínech 5. 11. a 3. 12. 2011 občanskému sdružení Hořovické maminky. Informovat
žadatele.
17.6.2011

Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
21. 6. 2011
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: p. Bohumil Taraba, radní
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Ing. Lukavský a p. Bureš
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

Usnesení č. 13
Rady města Hořovice ze dne 21. 6. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada ukládá tajemníkovi řadit podání úřadu podle dispozic pana radního Dr. Peřiny.
30.6.2011
Ing. Pelán
Rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu vypracovat analýzu nákladů na provoz
fotbalového stadionu.
30.6.2011
Ing. Šnajdr
Posoudit nutnost výměny či opravy dvou původních oken v prostorách fitness centra v krytém
plaveckém bazénu za nová plastová.
30.6.2011

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením zatravněného pásu v ulici Pod Nádražím, mezi vjezdem do areálu
společnosti KODEX a vjezdem k objektu společnosti Cymedica Holding, s. r. o., v rozsahu
vyznačeném v přiloženém projektu. Společnost provede úpravu na vlastní náklady. Informovat
žadatele o usnesení rady.
30.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s úpravou krajnice v ulici Podlužská v délce cca 50 m dle dispozic pana starosty.
26.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výměnou kotevních šroubů v zábradlí umístěného na schodišti a v propojovacím
pavilonu MŠ ve Větrné ulici za bezpečnější za předpokladu, že výměnu provede společnost Chládek
a Tintěra Pardubice, a. s., zdarma.
30.6.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá prověřit možnosti opravy nebo údržby povrchu ulice Polní. Rozšířit o vyřešení
terénních úprav v souvislosti se vstupem do bytových domů v ulici U Školky.
15.7.2011
Ing. Šnajdr
Zařadit rekonstrukci ulice Dlouhé do seznamu komunikací k opravě. Předložit náklady pro úpravu
zámkovou dlažbou včetně odvodnění.
30.7.2011
JUDr. Maříková
Připravit ve spolupráci s živnostenským odborem usnesení rady o zrušení Nařízení města Hořovice
č. 1 / 2008 (tržní řád). V případě nalezení pádného důvodu pro existenci tržního řádu, připravit jeho
aktualizaci na současné podmínky.
15.7.2011
JUDr. Maříková
Rada respektuje výsledky výběrového řízení projektu „Hořovice – rekonstrukce pomníku obětem
1. a 2. světové války“, souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky firmy Bohuslav Man – kamenictví,
která provede dílo za 1.494.600 Kč bez DPH a zároveň souhlasí se zněním smlouvy. Projekt je
spolufinancován Ministerstvem obrany. Celkové náklady na projekt „Hořovice – rekonstrukce
pomníku obětem 1. a 2. světové války“ činí 1.986.000 Kč, dotace je ve výši 1.375.000 Kč. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
15.7.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které ALBIXON, a. s., daruje městu Hořovice
sochu slévače z ušlechtilé slitiny s tím, že město sochu instaluje na veřejném prostranství v katastru
města. Zajistit podpisy smluvních stran.
30.6.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy na užívání čtyř parkovacích míst u domu čp. 709, podle
které město pronajme Společenství vlastníků domů čp. 709 - 712, zastoupených paní Světlanou
Popovičovou, část pozemku 1112 / 41 v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za
roční nájemné 630 Kč plus základní sazba DPH kompenzované údržbou pronajatého pozemku.
Zajistit podpisy smluvních stran.
15.7.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma pana Jiřího Čápa za cenu
830.748,30 Kč vč. 20 % DPH a v termínu mezi 1. 7. 2011 a 30. 8. 2011 opravu střechy tělocvičny
v areálu 1. základní školy Hořovice. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
8.7.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme Evě
Laxové - Plavecké škole KAPKA nebytový prostor v suterénu plaveckého bazénu pro příruční sklad.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 10. 2011 za nájemné 175 Kč měsíčně včetně základní
sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
30.6.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou PNO Consultants, s. r. o., která zajistí odbornou přípravu
a zpracování projektové žádosti o dotaci z ROP NUTS II. Střední Čechy akce „Oprava a přístavba
sportovní haly Hořovice“ za cenu 100.000 Kč bez DPH a provizi při získání dotace 60.000 Kč bez
DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
15.7.2011
JUDr. Maříková
Rada ukládá právnímu odboru vypracovat návrh smlouvy mezi FK Hořovicko a městem na areál
fotbalového stadionu a zároveň návrh vypořádání stávajícího smluvního vztahu mezi Městskou
správou bytového a nebytového fondu a FK Hořovicko.
15.7.2011
Mgr. Forejt
Rada pověřuje ředitele Domova Na Výsluní výkonem terénní pečovatelské služby od
1. 7. 2011. Příspěvek města je plánován ve výši 250.000 Kč na půl roku. Skutečné náklady budou
vyúčtovány podle odvedených výkonů.
30.6.2011
p. Vaculík
Rada nesouhlasí s materiálem předloženým technickým odborem, považuje ho za nedostatečný
a ukládá starostovi města projednat další postup kultivace sálu a přísálí radnice s architektem
Pavlem Hniličkou.
15.7.2011

p. Vaculík
Rada pověřuje pana starostu jednáním s Vojenskými lesy a statky o odkladu rozhodnutí koupě
areálu Starého zámku.
30.6.201
p. Vaculík
Rada souhlasí se sníženou nabídkou výroby měsíčníku Hořovický měšťan reklamním studiem
Dalmat na za 3.600 výtisků za cenu 26.100 Kč
30.6.2011
pí Šumerová
Rada na základě podkladů v originále zápisu souhlasí s navýšením rozpočtu městské mateřské školy
o 300 tis. Kč s tím, že se k možnému dorovnání nákladů na vybavení nových pavilonů vrátí až po
posouzení výsledků hospodaření MMŠ za 1. pololetí tr.
29.7.2011
pí Šumerová
Rada na základě podkladů v originále zápisu souhlasí s příspěvkem na 8. ročník turistického
pochodu Za Brdským Fabiánem ve výši 2 tis. Kč. S poskytnutím dotace Občanskému sdružení Tři
nesouhlasí, informovat žadatele.
30.6.2011
pí Šumerová Rada schválila poskytnutí zálohy FK Hořovicko ve výši 200 tis. Kč na další sportovní
činnost.
30.6.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2011 provedl Odbor
finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Zajistit podání žádosti.
30.6.2011

Ing. Jan Skopeček, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19. 7. 2011
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní (na část schůze)
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizvána Ing. Paťavová, Mgr. Grimová a Mgr. Kramlová
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 19. 7. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Bc. Grunt
Rada pověřuje stavební komisi účastí při předávání staveb města a při zadávání zakázek
v předpokládané výši od 200.000 Kč a účastí svého člena ve výběrových komisích, pokud takovouto

komisí není přímo rada.
průběžně
Ing. Pelán
Dohodnout s personálním a organizačním odborem městského úřadu organizaci parkování
zaměstnanců města a radních. V tomto smyslu doplnit připravované nařízení města, přitom vzít
v úvahu připomínky v příloze originálu zápisu.
5.8.2011
Ing. Pelán
Ve spolupráci odborem s technickým, právním a personálním připravit návrhy smluv, zajišťujících
novou organizaci správy obřadní síně na městském hřbitově podle podkladů pana místostarosty
v příloze originálu zápisu.
5.8.2011
Ing. Šnajdr
Na základě podkladů komise cestovního ruchu v příloze originálu zápisu zadat firmě Inform
provedení navržených změn informačního systému ve městě.
5.8.2011
Ing. Šnajdr
Oslovit Policií ČR a Českou poštou se žádostí o odstranění stávajících dvou dopravních značek
vymezujících vyhrazená stání pro vozidla Policie ČR a České pošty, umístěné na krajské komunikaci
v Pražské ulici proti objektu, ve kterém obě organizace sídlí.
5.8.2011
Ing. Šnajdr
Poptat tři projekční firmy na zpracování cenových nabídek projektu rekonstrukce a zastřešení
ledové plochy včetně souvisejících sportovišť podle dispozic pana místostarosty.
5.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla o výběru varianty II řešení bezbariérového přístupu k bankomatu umístěném
v západní fasádě budovy městského úřadu čp. 640 vč. úpravy podloubí. Poptat cenové nabídky u tří
stavebních firem.
5.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.,
za celkovou cenu 166.800 Kč vč. 20% DPH, opravy a nátěr zábradlí na nábřeží Červeného potoku
v ulicích Tyršova a U Potoka (vč. zábradlí na mostě ke Společenskému domu), v úseku mezi mosty.
Rada vybírala ze dvou nabídek, když osloveny byly tři společnosti, z čehož jedna nabídku nedodala.
Zajistit objednání a následné provedení prací.
5.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 18. 7. 2011 a uložila nepotřebné předměty

navrženými způsoby zlikvidovat.
5.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na
projekt „Cyklostezka Červený potok, v úseku k. ú. Osek u Hořovic a Hořovice“. Aktuálně
odhadované náklady na realizaci jsou 6.800.000 Kč bez DPH, dotace činí 80% z celkových
způsobilých výdajů. Spoluúčast města tedy bude kolem 1.400.000 Kč. Rada zároveň souhlasí
s objednáním podrobného rozpočtu a výkazu výměr na úrovni dokumentace pro výběr zhotovitele
u společnosti Projekce dopravní Filip, s. r. o., za cenu 25.000 Kč bez DPH.
5.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výměnou jednoho okna v prostorách fitness centra v krytém plaveckém bazénu.
Objednat provedení prací.
5.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro Ing. Antonína Šenfelda na parkovišti pod
kostelem proti č.p. 204 na Palackého náměstí vedle již dvou stávajících vyhrazených parkovacích
míst. Zajistit schválení Policií ČR, Dopravním inspektorátem Beroun a objednat vyznačení
parkoviště.
26.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyznačením vodorovného dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“ – žlutá čára
před výjezdem z garáže č. p. 46 v ulici Komenského. Objednat provedení prací.
26.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru provést opravu komunikace Na Tržišti v havarijní části vozovky.
2.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru provést soupis uloženého stavebního materiálu města u firmy
Škvára a zařídit uložení tohoto materiálu v areálu Společenského domu.
5.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru zařadit rekonstrukci Strmé ulice do aktuálního seznamu
obnovovaných komunikací podle již vypracovaného projektu.
5.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada žádá zvážit realizaci přechodu pro chodce v Masarykově ulici v úseku za pekárnami
a v Tyršově ulici v úseku u STK podle dispozic paní místostarostky.
5.8.2011

Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s panem starostou posoudit návrh Ing. Mareše, jednatele Městské akciové, a. s.,
vybudovat v první proluce řady garáží v Polní ulici (p.p.č. 2282/95 v k.ú. Hořovice) schodiště,
umožňující přístup k bytovým domům čp. 1514 a 1467 a to včetně kočárků.
5.8.2011
Ing. Žalud
Rada žádá komisi životního prostředí, aby ve spolupráci s odborem výstavby a životního prostředí
navrhla vhodné místo na vytvoření sběrného dvora.
5.8.2011
JUDr. Maříková
Navrhnout postup zřízení městské policie a prověřit možnost spolupráce s městskou policií okolních
obcí.
5.8.2011
JUDr. Maříková
Prověřit majetkoprávní vztahy tzv. zahrádek na sídlišti Sklenářka a navrhnout řešení v návaznosti na
údržbu těchto pozemků, např. pronájem.
5.8.2011
JUDr. Maříková
Rada města v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, vydává
Nařízení města Hořovice č. 2 / 2011, kterým se ruší Nařízení města Hořovice č. 1 / 2008, kterým se
vydává tržní řád. Zveřejnit na úřední desce a na internetu.
5.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem části pozemku 1112 / 50 o výměře cca 16 m2 na Západním sídlišti na
garáž. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání
zastupitelstva města. Výsledek hlasování: 5 pro a 1 se zdržel.
5.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely 434 / 3 o výměře 7 m2 v k.ú. Hořovice spotřebnímu
družstvu Jednota za kupní cenu 1000 Kč/m2. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit
záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
5.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské správy
bytového a nebytového fondu Hořovice včetně přílohy č. 1 - seznamu svěřeného nemovitého
majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří. Prokonzultovat změnu zřizovací listiny
a následné změny nájemních smluv v návaznosti na daň z přidané hodnoty s firmou AJM Beroun.
Vzít v úvahu i rozhodnutí rady o smlouvě s FK Hořovicko. Následně připravit pro jednání
zastupitelstva.
5.8.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které ALBIXON, a. s., daruje městu Hořovice
sochu slévače z ušlechtilé slitiny s tím, že město sochu instaluje na veřejném prostranství v katastru
města. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol vzhledem k dovoleným trvá.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost Saint-Gobain Sekurit ČR, s. r. o.,
daruje městu finanční částku 200.000 Kč na vybudování přechodu pro chodce v Tyršově ulici
v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme Janu Vlachovi pozemkovou
parcelu 2112 / 17 a část pozemkové parcely 2112 / 1 v k.ú. Hořovice o celkové výměře cca 3.750
m2 pro účely zásobování, přístupu k restauraci a pro venkovní provozování restaurace. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2011 za nájemné 3.000 Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
5.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme obyvatelce domu čp.
741 v Hořovicích část pozemku 1112 / 52 o výměře cca 30 m2 na zahrádku. Smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou za roční nájemné 270 Kč a to kompenzací za údržbu pozemku. Zajistit podpisy
smluvních stran.
5.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí na pozemkových parcelách
307 a 286 / 3 v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro stavbu
""Hořovice - ul. Cvočkařská čp. 273, ul. Jungmannova čp. 309"". Smlouva se uzavírá na dobu
existence stavby za jednorázovou náhradu 150 Kč/bm (cca 8 bm) plus základní sazba DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran."
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, a. s., spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí přes pozemkovou parcelu 1514 / 2 (
u pekáren) v k.ú. Hořovice v rozsahu 9,6 bm za jednorázovou úhradu 922 Kč včetně DPH a zdržet se
po dobu trvání věcného břemene těch činností, které by ohrozily bezpečnost provozu zařízení.
Zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro Telefónicu Czech Republic, a. s.,

spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení veřejné komunikační sítě přes
pozemkovou parcelu 2282 / 19 (v ul. U Školky) v k.ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým
plánem. Smlouva se uzavírá za jednorázovou úhradu 1.245 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy, podle které budou orgány města Hořovice
vykonávat za obec Lhotka přenesenou působnost podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění. Příspěvek obce se smluvně stanovuje na 1.000 Kč za jedno
dokončené přestupkové řízení. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku ode dne právní moci
udělení souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje. Zajistit podpisy smluvních stran, zveřejnit
uzavřenou smlouvu na úřední desce a poslat ji Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.
Podmínkou je však nezměněný počet příslušných zaměstnanců města a nenavyšování požadavků
na platy.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada ukládá právnímu odboru vypracovat návrh smlouvy mezi FK Hořovicko a městem na areál
fotbalového stadionu a zároveň návrh vypořádání stávajícího smluvního vztahu mezi Městskou
správou bytového a nebytového fondu a FK Hořovicko.
5.8.2011
Mgr. Forejt
Rada souhlasí se zakoupením užitkového motorového vozidla pro potřebu terénní pečovatelské
služby za maximální cenu 200.000 Kč a s převodem finančních prostředků ve výši odpovídající ceně
vozidla z rezervního do investičního fondu organizace.
5.8.2011
p. Vaculík
Projednat další postup kultivace sálu a přísálí radnice s architektem Pavlem Hniličkou. Z důvodu
dovolené úkol trvá, termín prodloužen.
30.8.2011
p. Vaculík
Rada rozhodla, že její příští schůze bude dne 9. 8. 2011 od 14 hodin a další pak 30. 8. 2011 od
14 hodin.
2.8.2011
pí Šumerová
Rada na základě podkladu v příloze originálu zápisu nesouhlasí s poskytnutím dotace na provoz
protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje město Příbram. Informovat žadatele.
5.8.2011
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s odpuštěním nájmu za pronájem objektu restaurace na koupališti za období od
1. 6. do 31. 8., ale souhlasí s proplacením investic nad rámec uzavřeného smluvního vztahu ve výši

42.660 Kč vč. DPH.
5.8.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro klienta zařízení Koniklec Suchomasty, dle
přílohy originálu zápisu, ve výši 2.000 Kč. Zajistit ve spolupráci se sociálním odborem.
5.8.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem 15.000 Kč na pořádání fotbalového turnaje Podbrdský pohár starosty
Hořovic a s pořízením tří reklam do výše 20 tisíc Kč včetně DPH: 1. Město Hořovivce se znakem.
2. Město Hořovice podporuje sport. 3. www.mesto-horovice.cz.
5.8.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s úhradou částky 25.000 Kč vč. DPH za opravu měřících elektrod a tlakového potrubí
na kontrole chemického hospodářství v Aquaparku.
5.8.2011

Jana Šrámková, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9. 8. 2011
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
 Ing. Jan Skopeček, radní
 p. Bohumil Taraba, radní
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, jmenování ověřovatelů
Přizváni: p. Kvapil, Ing. Pelán, p. Lojín, JUDr. Ortman, p. Pelikán
Kontrola úkolů
Podání členů rady
Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Petr Bakule a Jana Šrámková.
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.
Usnesení č. 15
Rady města Hořovice ze dne 9. 8. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Zkontrolovat plnění podmínek územního rozhodnutí MUHO/4063/2010 a úroveň péče o zeleň podél
ulice Masarykova i v souvislosti s příslušnou smlouvou města.
26.8.2011

Ing. Grunt
Rada ukládá stavební komisi vypracovat návrh zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
zpracovatele územního plánu. Úkol plněn, zapracovat připomínky úřadu.
26.8.2011
Ing. Kazda
Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek výběrového řízení na ředitele MSBNF ve složení: Mgr. P.
Bakule, J. Šrámková, Ing. Kazda, Ing. Paťavová - zapisovatelka. Zajistit jednání komise, která připraví
radě přehled o splnění zadaných kriterií jednotlivými uchazeči.
26.8.2011
Ing. Kazda
Rada vyslechla prezentaci firmy DYNATECH, s. r. o. Posoudit využitelnost nabídky pro potřeby
městského úřadu.
26.8.2011
Ing. Pelán
Rada schválila a vydává Nařízení města Hořovice č. 3/2011 o vymezení oblastí placeného stání
silničních motorových vozidel dle upraveného návrhu Městské správy bytového a nebytového
fondu. Ve spolupráci s právním odborem zajistit zveřejnění podle zákona o obcích včetně informace
v časopisu Měšťan.
26.8.2011
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadatelce dle přílohy originálu zápisu.
Podat informaci o uzavření nájemní smlouvy.
26.8.2011
Ing. Pelán
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi
městem a Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 819, 820 dne 10. 11. 2010, kterým se mění
účel pronájmu nebytového prostoru – jedné místnosti v suterénu domu čp. 819, 820. Městská
správa bytového a nebytového fondu pronajme předmětnou místnost za účelem vybudování
kotelny. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2011
Ing. Pelán
Rada vyslechla připomínky pana Josefa Lojína, dosavadního nájemce obřadní smuteční síně,
k režimu ukončení nájemního vztahu. Zajistit bezproblémové převzetí majetku města a jeho svěření
pod gesci Městské správy bytového a nebytového fondu.
26.8.2011

Ing. Pelán
Zajistit uzavření nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech na dobu určitou s možností
prodloužení s občanem dle přílohy originálu zápisu.
26.8.2011
Ing. Šnajdr
Instalovat závoru u vjezdu na cestu ke Krejcárku.
9.9.2011
Ing. Šnajdr
Opravit vylomený obrubník a propadlý chodník ve Slavíkově ulici před domem č. 75.
26.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy hodnotící komise a jejich náhradníky, kteří se zúčastní výběrového řízení na
dodavatele stavby Hořovice - Červený potok ř. km 12,9 - 13,3 - ochrana proti vybřežování velkých
vod. Členové hodnotící komise: Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr. Náhradníci: Mgr. Jiří Vavřička,
Ludmila Štochlová.
26.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost GORDION, s. r. o., za celkovou cenu
93.600 Kč vč. 20% DPH, organizaci veřejné obchodní soutěže, týkající se obnovy, správy, údržby
a provozu veřejného a slavnostního osvětlení, městských hodin a informativních radarů
v Hořovicích. Rada vybírala ze dvou nabídek. Předložit návrh smlouvy s vybranou společností.
26.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním oprav v ulici Na Tržišti podle nabídky společnosti AVE CZ, s. r. o.,
ve variantě B (s podbetonováním), za cenu 79.500 Kč bez DPH.
26.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provedla firma AQUATECHNIK CZ, s. r. o., dodávky a opravy
chemického hospodářství letního koupaliště ve výši 39.144 Kč vč. DPH. Zároveň rada souhlasí
s nabídkou, podle které provede firma AKVAMONT, spol. s r.o., opravu rozvodů vody v krytém
plaveckém bazénu za cenu 57.024 Kč vč. DPH, tak aby došlo k lepší úpravě míchání vody a tím
k odstranění výskytu řas v dětském bazénku. Zajistit objednání a provedení prací.
26.8.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyznačením vodorovného dopravního značení V 12a – žlutá klikatá čára v prostoru
zásobovací rampy objektu PAVON na sídlišti Višňovka na náklady žadatele. Po odsouhlasení Policií

ČR DI Beroun objednat provedení prací.
26.8.2011
Ing. Šnajdr
Vyhodnotit možnost zřízení autobusové zastávky nad starou cihelnou pro rok 2012 včetně
ekonomické rozvahy s ohledem na vydané stanovisko dopravce.
26.8.2011
Ing. Šnajdr
Zajistit opravu laviček v Remízku podle dispozic paní místostarostky.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy a dodatkem č. 1 na část I. – Technologické
centrum – infrastruktura a se zněním smlouvy a dodatkem č. 1 na část II. – Elektronická spisová
služba s firmou TAC – TAC Computer, s. r .o., Hořovice. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluv
a dodatků. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Celkové náklady na akci „Technologické centrum ORP Hořovice a spisové služby v území část I. a II.„
činí 4.642.000 Kč, maximální výše dotace je 85% ze způsobilých výdajů.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada města v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128 /2000 Sb., o obcích, vydává
Nařízení města Hořovice č. 2 / 2011, kterým se stanovují ceny za nájem hrobových míst a za služby
poskytované v souvislosti s nájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti v Hořovicích. Zveřejnit
na úřední desce a na internetu.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení č. 14 ze dne 19. 7. 2011 v bodu týkajícím se vydání nařízení města
takto: Rada města v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích,
vydává Nařízení města Hořovice č. 1 / 2011, kterým se ruší Nařízení města Hořovice č. 1 / 2008,
kterým se vydává tržní řád. Zveřejnit na úřední desce a na internetu. 26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada se zabývala prodejem částí pozemků 1837 / 2, 1869 / 3, 1857 / 27 a 1857 / 1 v k.ú. Hořovice
(mezi Lázeňským rybníkem a komunikací – ulicí Pod Nádražím). Prověřit současný smluvní vztah
s ohledem na péči o okolí.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením části pozemku 1580 / 18, dle geometrického plánu p.p. 1570 / 32 v k.
ú. Hořovice o výměře 201 m2 od Českých drah, a. s., k rozšíření odstavné plochy u nádraží. Připravit

pro jednání zastupitelstva.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely 1875 o výměře 720 m2 v k. ú. Hořovice manželům
Svobodovým. Informovat žadatele o rozhodnutí rady a připravit pro jednání zastupitelstva.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá panu Jonákovi pozemkové
parcely 104 / 1, 105 a 95 / 2 v k. ú. Velká Víska včetně ohrazení za účelem provozování veřejného
pohřebiště v Hořovicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 8. 2015. Zajistit podpisy
smluvních stran.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme obyvatelce domu čp.
741 v Hořovicích část pozemku 1112 / 52 o výměře cca 30 m2 na zahrádku. Smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou za roční nájemné 270 Kč a to kompenzací za údržbu pozemku. Zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol vzhledem k dovolené nájemnice trvá, termín prodloužen.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a.s., spočívající v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN na pozemkových parcelách
800 / 1, 799 / 9, 827, 874 / 1, 874 / 18, 843 / 1 a 2331 / 99 v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího
zaměření geometrickým plánem - pro stavbu „Hořovice – ul. Podlužská, Slunečná“ pro připojení
pozemku označeného parc. č. 2331 / 100. Smlouva se uzavírá na dobu existence stavby za
jednorázovou náhradu 150 Kč/bm (cca 200 bm) plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
9.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační přípojku přes pozemkovou parcelu 678 / 1 a vodovodní
přípojku přes pozemkovou parcelu 701 / 1 v k.ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým
plánem, který bude nedílnou součástí budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se
uzavírá na dobu existence přípojek za jednorázovou úhradu 150 Kč/bm plus základní sazba DPH..
Zajistit podpisy smluvních stran.
9.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího

v oprávnění zřídit a provozovat podzemní plynovodní přípojku přes pozemkovou parcelu 1380 /
1 v k.ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence plynovodní přípojky za
jednorázovou úhradu 500 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
9.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v
oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení veřejné komunikační sítě přes pozemkovou parcelu
1867 / 1 a 1869 / 1 v k.ú. Hořovice (v ul. Pod Nádražím) v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 150 Kč / bm plus základní sazba DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
9.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o správě veřejného pohřebiště, dle které pan Jonák vykonává
správu veřejného pohřebiště v Hořovicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do
31. 8. 2015. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město půjčuje městské mateřské škole
Hořovice movitý majetek – školní nábytek za účelem využívání pro práci s dětmi mateřské školy na
dobu pět let. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou IPIefekt s.r.o, která zajistí odbornou přípravu
a zpracování projektové žádosti o dotaci z ROP NUTS II. Střední Čechy akce „Cyklostezka Červený
potok, v úseku k.ú. Osek u Hořovic a Hořovice“ za cenu 69.000 Kč bez DPH. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2011
JUDr. Maříková
Rada ukládá právnímu odboru vypracovat návrh smlouvy mezi FK Hořovicko a městem na areál
fotbalového stadionu a zároveň návrh vypořádání stávajícího smluvního vztahu mezi Městskou
správou bytového a nebytového fondu a FK Hořovicko. Úkol plněn, avšak bude dokončen po dílčích
jednáních se zástupci FK a dle dispozic pana radního Peřiny. 26.8.2011
Mgr. Bakule
K rozhodnutí o záměru „Zastřešení zimního stadionu v Hořovicích“ rada žádá o finanční rozvahu
trvale udržitelného provozu.
26.8.2011

Mgr. Bakule
Vzhledem k tomu, že pan J. Vlach nepodepsal nájemní smlouvu na užívání pozemků pro provoz
restaurace na koupališti, bude situace řešena v souvislosti s novou nájemní smlouvou.
26.8.2011
Mgr. Forejt
Rada souhlasí se změnou Organizačního schématu Domova na Výsluní, Hořovice, který je součástí
Organizačního řádu schváleného Radou města Hořovice usnesením č. 4 ze dne 17. 2. 2010 avšak
žádá o upřesnění pracovních míst zaměstnanců v něm stanovené.
26.8.2011
p. Vaculík
Rada pověřuje pana starostu jednáním s obyvateli bytových domů v ulici U Školky a se zástupcem
Městské akciové společnosti ve věci úpravy okolí těchto domů.
26.8.2011
p. Vaculík
Rada rozhodla o termínu jednání zastupitelstva v Labi dne 29. 9. 2011 od 18 hodin. Organizačně
zajistit.
9.9.2011
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice, které byly provedeny ve druhém čtvrtletí 2011.
26.8.2011
pí Šumerová
Rada bere na vědomí hospodaření města Hořovice a příspěvkových organizací za první pololetí r.
2011.
26.8.2011
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s odpuštěním nájmu za pronájem objektu restaurace na koupališti za období od
1. 6. do 31. 8., ale souhlasí s proplacením investic nad rámec uzavřeného smluvního vztahu ve výši
42.660 Kč vč. DPH. Úkol trvá s tím, že po obdržení dokladů o proinvestovaných nákladech bude tato
částka převedena Měststské správě bytového a nebytového fondu na úhradu nájemného.
26.8.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku města Domovu Na Výsluní, Hořovice, na rok 2011 o finanční
prostředky k zajištění pečovatelské služby Domovu Na Výsluní, Hořovice ve výši 250.000 Kč. Ukládá
odboru finančnímu a školství připravit pro nejbližší zasedání zastupitelstva návrh rozpočtového

opatření, kterým bude navrženo navýšení příspěvku pro Domov Na Výsluní, Hořovice
o plánovaných 250.000 Kč na provoz pečovatelské služby. 26.8.2011
radní
Připravit návrh investic do rozpočtového výhledu na roky 2013 a 2014.
26.8.2011
radní Rada bere na vědomí oznámení ředitele Vojenských lesů a statků, že poslední termín
k podpisu navržené kupní smlouvy na Starý zámek je 31. 8. 2011.
26.8.2011
Mgr. Petr Bakule, Jana Šrámková

Ondřej Vaculík

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
30. 8. 2011
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni uchazeči o místo ředitele MSBNF
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 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. 16
Rady města Hořovice ze dne 30. 8. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada ukládá právnímu odboru vypracovat návrh smlouvy mezi FK Hořovicko a městem na areál
fotbalového stadionu a zároveň návrh vypořádání stávajícího smluvního vztahu mezi Městskou
správou bytového a nebytového fondu a FK Hořovicko. Úkol plněn, avšak bude dokončen po dílčích
jednáních se zástupci FK a dle dispozic pana radního Peřiny. Úkol řešen, termín prodloužen.

9.9.2011
Ing. Grunt
Rada ukládá stavební komisi vypracovat návrh zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
zpracovatele územního plánu. Úkol plněn, zapracovat připomínky úřadu. Úkol trvá termín
prodloužen.
9.9.2011
Ing. Kazda
Rada nesouhlasí s nabídkou DYNATECH, s. r. o. na odbornou aktualizaci vybraných vnitřních
předpisů městského úřadu za celkovou cenu 335.000 Kč. Aktualizovat předpisy ve vlastní
kompetenci za podstatně nižší cenu.
9.9.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s provedením dvou příčných zpomalovacích prahů ve Sládkově ulici. Informovat
žadatele o rozhodnutí rady.
9.9.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zřízením zastávky MHD na zastávce Hořovice, Cihelna. Informovat žadatele.
9.9.2011
Ing. Šnajdr
Rada pro provedení chodníku v podloubí budovy úřadu kolem bankomatu vybrala z nabídek tří
uchazečů nabídku firmy Jiří Drož, která práce provede v ceně 106.274 Kč vč. 20% DPH. Zajistit
objednání prací.
9.9.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost Elektro Energo, s. r. o. provede za cenu 300.121
Kč bez DPH výstavbu nového veřejného osvětlení v Luční ulici v Hořovicích. 9.9.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s opravou střechy ubytovny firmou SK-IZOLACE za cenu 164.754,50 Kč. Zajistit
objednávkou provedení prací.
23.9.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se žádostí pana Vladimíra Egnera o povolení zřídit branku ve stávajícím oplocení
Městských lázní. Účelem branky, kterou pan Egner zřídí na vlastní náklady a jejíž provedení bude
nejdříve konzultovat s odborem technickým a dopravním, je lepší přístup ke včelstvu umístěnému
na břehu Červeného potoka. Podmínkou souhlasu rady je praktické vyloučení neoprávněného

přístupu do placeného prostoru koupaliště. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
9.9.2011
Ing. Šnajdr
Radní byli tajemníkem informováni o stále zesilující potřebě údržbových prací na radnici a v budově
úřadu. (Mimo venkovního schodiště zejména: dvůr i plášť radnice, v budově úřadu prosakuje
vlhkost do suterénu v kanceláři evidence řidičů a ze střechy, nedodělaná obměna netěsnících
oken.) Sepsat seznam potřebných prací, odhadnout náklady a prověřit možnost dotací s cílem
zahrnout opravy do rozpočtu roku 2012.
9.9.2011
Ing. Šnajdr
Radní se seznámili s kontrolou lesoparku Dražovka provedenou městským úřadem 17. 8. a souhlasí
s opravami navrženými v příloze originálu zápisu za souhrnnou cenu cca 80 tis. Kč. Zajistit
provedení a podat informaci o konečném termínu dokončení oprav. 9.9.2011
Ing. Šnajdr Zajistit opravu výtluků v Bukové ulici a označení prozatím neschůdné části chodníku
v Tyršově ulici podle dispozic pana Taraby.
9.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem částí pozemků 1837 / 2, 1869 / 3, 1857 / 27 a 1857 / 1 v k.ú. Hořovice
(mezi Lázeňským rybníkem a komunikací - ulicí Pod Nádražím). Zajistit vyhotovení geometrického
plánu současných hranic pozemků a připravit pro jednání zastupitelstva. Prodej bude uskutečněn za
kupní cenu 300 Kč/m2.
23.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemků 893 / 2 a 893 / 3 v k.ú. Velká Víska od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. Jedná se o část komunikace od
nemocnice k plánovanému východnímu obchvatu směrem k Bažantnici. Informovat ÚZSVM
a připravit pro jednání zastupitelstva.
9.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720500921, podle kterého pojišťovna
KOOPERATIVA akceptuje navýšení pojistné částky o 12.625.999 Kč jako důsledek zhodnocení budov
a pozemků 2. ZŠ Hořovice a to bez navýšení ročního pojistného. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
23.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem mandátní smlouvy, podle které společnost GORDION, s. r. o. zorganizuje
za cenu 78.000 Kč bez DPH obchodní soutěž (vč. tvorby příslušných smluv) na výběr budoucího

provozovatele veřejného osvětlení v Hořovicích. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
23.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely 1698 o výměře 290 m2 a stavební parcely pod
stavbou dvojgaráže 1699 o výměře 42 m2 v k.ú. Hořovice žadateli za kupní cenu 300 Kč/m2
s možností úhrady ve splátkách. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr prodeje
a připravit pro jednání zastupitelstva města.
9.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely 675 / 14 o výměře 7 m2 v k.ú. Velká Víska manželům
Evě a Jiřímu Klánovým za navrhovanou kupní cenu 300 Kč/m2. Informovat žadatele o rozhodnutí
rady, zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
9.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním darovací smlouvy, podle které ALBIXON, a. s. daruje městu
Hořovice sochu slévače z ušlechtilé slitiny s tím, že město sochu instaluje na veřejném prostranství
v katastru města do konce roku 2012. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o skončení Dohody o spolupráci při zajištění kulturní akce na
pořádání tanečního kurzu pro mládež v roce 2011. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které spoluvlastníci pozemku označeného
parcelním číslem 2386 / 2 v k.ú. Hořovice pronajímají tento pozemek městu za účelem využívání
pro ukládání TKO a provedení rekonstrukce skládky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12.
2020. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které spoluvlastníci pozemku označeného
parcelním číslem 777 / 6 v k.ú. Osek pronajímají tento pozemek městu za účelem využívání pro
ukládání TKO a provedení rekonstrukce skládky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12.
2020. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.9.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi městem a příspěvkovou
organizací Městská správa bytového a nebytového fondu, kterou přechází pohledávka MSBNF vůči
dlužníkovi Janu Vlachovi na město. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
9.9.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat podzemní plynovodní přípojku přes pozemkovou parcelu 437 v k.ú.
Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence plynovodní přípojky za
jednorázovou úhradu 150 Kč/běžný metr výkopu plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
7.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat podzemní plynovodní přípojku přes pozemkovou parcelu 66/18
v k.ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence plynovodní přípojky za
jednorázovou úhradu 150 Kč/běžný metr výkopu plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
7.10.2011
JUDr. Maříková
Zajistit ukončení nájmu nebytových prostor v areálu Starého zámku, které město podnajímalo
Mateřskému centru Hořováček ke dni 1. 10. 2011, kdy končí nájemní smlouva s městem.
(Hořováček uzavírá smlouvu s VLS samostatně.)
23.9.2011
Mgr. Bakule
Rada pověřila pana místostarostu jednáním s Agronou Rpety o likvidaci černé skládky biologického
odpadu u cesty na Krejcárek.
9.9.2011
Mgr. Bakule
Rada žádá o doplnění písemného zadání akce „Zastřešení zimního stadionu v Hořovicích“, určeného
pro výběr projektanta.
9.9.2011
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s navýšením maximálního počtu pracovních míst stanovených v Organizačním
schématu Domova na Výsluní, Hořovice, který je součástí Organizačního řádu schváleného Radou

města Hořovice usnesením č. 4 ze dne 17. 2. 2010 ze 48 na 53. 9.9.2011
Mgr. Kebrlová
Prověřit uplatňování stávajícího komunitního plánu Hořovic, mj. s cílem získat dotace na výkon
sociálních funkcí města. V případě účelnosti zajistit aktualizaci komunitního plánu, v případě
neproduktivnosti navrhnout způsob ukončení tohoto plánu.
23.9.2011
Mgr. Kebrlová
Rada nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory na rekondiční pobyt klientky Střediska ucelené
rehabilitace při dětské mozkové obrně Praha, dle přílohy zápisu. Informovat žadatele o rozhodnutí
rady.
9.9.2010
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje pevný pořadník pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle
přílohy zápisu. Informovat žadatele.
9.9.2011
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadatelce dle přílohy zápisu. Informovat
žadatele.
9.9.2011
Mgr. Vavřička
Prověřit účelnost poskytnutí finančního příspěvku ve výši skutečných nákladů, max. však 20 tis. Kč
pro BESIP ve Stč. kraji na dopravní výchovu - teoretickou část na základních školách v Hořovicích.
23.9.2011
p. Šalena
Rada souhlasí se zadáním propagačních a informačních materiálů města do nově připravovaného
obrazového atlasu turistických výletů a zajímavostí v ČR, které vydává Klub českých turistů.
9.9.2011
p. Šalena
Zajistit anketu v časopisu Měšťan s cílem zjistit názory občanů na umístění sochy slévače.
9.9.2011
p. Vaculík
Na základě mnohých stížností občanů a závěrů z přípravného jednání pro bezpečnostní radu města
rada na svém příštím jednání vyhodnotí bezpečnostní situaci s návrhem konkrétních opatření jak
restriktivní, tak preventivně výchovné povahy. Přizvat npor. Bc. Jaroslava Kaprála.
9.9.2011

pí Mračková
Prověřit vlhnutí stěn v budově mateřské školy a případně ve spolupráci s technickým odborem
reklamovat závadu.
9.9.2011
pí Šumerová R
adní se zabývali výběrem místních poplatků. Nemohou správnímu orgánu bránit ve výběru
zákonných postupů, avšak doporučují finančnímu a právnímu odboru v oprávněných případech
přistoupit až k exekucím.
9.9.2011
radní
Připravit návrh investic do rozpočtového výhledu na roky 2013 a 2014. Úkol trvá, termín
prodloužen.
9.9.2011
Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Jan Skopeček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13. 9. 2011
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, 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: 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. 17
Rady města Hořovice ze dne 13. 9. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o monitoringu dotací s firmou ERA Consulting, s. r. o. za
podmínky zapracování připomínek úřadu a jednotlivých členů rady. Zajistit návrh smlouvy.
23.9.2011
Ing. Kazda
Zajistit informování uchazečů o funkci ředitele příspěvkové organizace Městská správa bytového

a nebytového fondu o rozhodnutí rady ve výběrovém řízení.
23.9.2011
Ing. Pelán
Rada po pohovorech se všemi uchazeči o funkci ředitele příspěvkové organizace Městská správa
bytového a nebytového fondu vyhodnotila předložené koncepce a rozhodla se změnit způsob
správy městského majetku. Proto rada nevybrala žádného kandidáta a stávajícího ředitele žádá
o předložení návrhu restrukturalizace správy městského majetku dle dispozic pana starosty.
Současně žádá Ing. Pelána, aby na příští schůzi rady postup zkonzultoval.
27.9.2011
Ing. Skopeček
Rada respektujíc podmínky výběrového řízení akce "Zpracování personálního auditu pro město
Hořovice a příspěvkové organizace města" pověřuje pana radního Ing. J. Skopečka dalším jednáním
s firmou BNV Consulting, s. r. o.
23.9.2011
Ing. Šnajdr
Prověřit technické a ekonomické aspekty případného vyznačení parkovacích míst na celém sídlišti
Višňovka.
23.9.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s návrhem na zřízení jednosměrného provozu v Bukové ulici v úseku mezi
Víseckým náměstím a Modřínovou ulicí. Informovat žadatelku.
23.9.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s poskytnutím jednoho parkovacího místa před lékárnou "U Černého orla" na
Palackého náměstí, před radnicí. Informovat žadatele. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel.
23.9.2011
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje návrh výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku s názvem Územní plán
města Hořovice. Doplnit formální připomínky dle dispozic pana starosty a objednat u firmy Evord
zpracování konečné verze výzvy.
23.9.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním úklidových služeb u firmy AVE podle nabídky v příloze originálu zápisu.
23.9.2011

Ing. Šnajdr
Radní byli tajemníkem informováni o stále zesilující potřebě údržbových prací na radnici a v budově
úřadu. (Mimo venkovního schodiště zejména: dvůr i plášť radnice, v budově úřadu prosakuje
vlhkost do suterénu v kanceláři evidence řidičů a ze střechy, nedodělaná obměna netěsnících
oken.) Sepsat seznam potřebných prací, odhadnout náklady a prověřit možnost dotací s cílem
zahrnout opravy do rozpočtu roku 2012. Úkol trvá, termín prodloužen.
23.9.2011
Ing. Šnajdr
Za účelem možného získání dotace vypsat výběrové řízení na vypracování projektu pro stavební
povolení na akci zastřešení stávající ledové plochy.
23.9.2011
Ing. Šnajdr Zajistit opravu výtluků v Bukové ulici a označení prozatím neschůdné části chodníku
v Tyršově ulici podle dispozic pana Taraby. Úkol trvá, termín prodloužen.
23.9.2011
Ing. Šnajdr
Zajistit výměnu poškozené cedule s názvem ulice Luční, instalovat odpadkový koš do této ulice
a zajistit jeho obsluhu.
23.9.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. za
cenu 167.490 Kč vč. 20% DPH úpravu krajnice komunikace v Podlužské ulici v úseku od křižovatky
s Vilovou ulicí po křižovatku s ulicí Pod Dražovkou. Objednat provedení prací.
23.9.2011
Ing. Vyhnal
Rada ukládá dopravní komisi navrhnout dopravní značení na křižovatce ulic Komenského Husovo
náměsí a Palachova Větrná, podle popisu pana M. Koželuha. Dále žádá o posouzení záměru zřídit
vodorovné dopravní značení, které by zvýraznilo hlavní silnici na křižovatce Pražská, Vrbnovská a K
Nemocnici.
23.9.2011
JUDr. Maříková
Rada doplnila své usnesení č. 16 ze dne 30. 8. 2011 ve věci prodeje částí pozemků v k.ú. Hořovice
(mezi Lázeňským rybníkem a komunikací - ulicí Pod Nádražím) a souhlasí s cenami za ornou půdu,
ostatní plochu a vodní plochu dle přílohy originálu zápisu. Dojednat podrobnosti návrhu smlouvy
města s místní organizací Českého rybářského svazu, zastoupeného panem J. Průchou a připravit
pro jednání zastupitelstva.
23.9.2011

JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení č. 16 ze dne 30. 8. 2011 takto: Rada souhlasí s prodejem pozemkové
parcely 1698 o výměře 290 m2 a stavební parcely pod stavbou dvojgaráže 1699 o výměře 42 m2
v k.ú. Hořovice žadateli za kupní cenu 116 Kč/m2 s možností úhrady ve splátkách. Informovat
žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
23.9.2011
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení ze dne 12. 4. 2011 ve věci odkoupení části pozemku 37 / 1 v k.ú. Velká
Víska takto: Rada souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 37 / 1 o výměře cca 70 m2 v k.ú.
Velká Víska za účelem vyrovnání a zpevnění svahu opěrnou zdí a vybudování oplocení v rozsahu
a půdorysu současného provizorního oplocení za navrhovanou cenu 1000 Kč/m2 plus náklady
spojené s prodejem. Podezdívka bude z lomového kamene do výše soklu sousedních objektů.
Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zajistit vyhotovení geometrického plánu a poté připravit pro
jednání zastupitelstva. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel.
23.9.2011
JUDr. Maříková
Rada schválila znění smlouvy o připojení k distribuční soustavě plynovodů, na základě níž
společnost RWE GasNet, s. r. o. souhlasí s provedením plynové přípojky do objektu školy v rámci
akce 2. ZŠ (Víska) - plynofikace. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
21.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva dne 29. 9.
2011. Připravit pro jednání zastupitelstva.
14.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením podílu o velikosti 2 / 8 na p.p. 2252 / 10 v k.ú. Hořovice z celkové
výměry 6 m2 za cenu pozemku cca 10 Kč + ostatní náklady spojené s odkoupením (úhrada za
znalecký posudek, správní poplatek). Tento pozemek je určen k výstavbě cyklostezky v lokalitě Osek
- Hořovice. Připravit pro jednání zastupitelstva.
23.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podnájemním vztahem mezi Hořovickou teplárenskou, s. r. o. a dosavadním
podnájemcem v budově kotelny na Višňovce. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
23.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem stavební parcely 72 / 142 v k.ú. Velká Víska o výměře 1002 m2 Městské
akciové společnosti Hořovice, a. s. za kupní cenu 1250 Kč/m2. Na tomto pozemku je situován

rozestavěný bytový dům. Informovat žadatele, zveřejnit na úřední desce a připravit pro jednání
zastupitelstva.
23.9.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 20211/2007,
podle kterého zapůjčuje Ministerstvo práce a sociálních věcí majetek městu Hořovice za účelem
vybavení odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice výpočetní technikou. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
21.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá budovu sauny čp. 1254 na
st.p. 2112 / 3 v Klostermannově ul. v Hořovicích panu Milanovi Vystydovi za účelem provozování
sauny a s tím spojeného občerstvení. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1. 10. 2011 do
31. 10. 2021, nájemné činí 79.212 Kč ročně včetně základní sazby DPH. Upravit smlouvu dle
dispozic paní místostarostky a zajistit podpisy smluvních stran.
7.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které společnost Elektro Energo, s. r. o. za cenu
300.121 Kč bez DPH, provede v Luční ulici stavbu veřejného osvětlení. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
7.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které společnost STRABAG, a. s. provede za cenu
1.602.145 Kč vč. 20% DPH rekonstrukci povrchu komunikace ve Rpetské ulici v úseku od křižovatky
s ulicí Příbramskou po křižovatku s ulicí Cihlářskou včetně, a to v termínu říjen - listopad
2011. Součástí dodávky bude položení obou krajních silničních obrub a provedení nového povrchu
chodníku kolem hřbitovní zdi z betonové dlažby BEST KLASIKO. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
7.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení veřejné komunikační sítě přes pozemkovou parcelu
1867 / 1 a 1869 / 1 v k.ú. Hořovice (v ul. Pod Nádražím) v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 150 Kč / bm plus základní sazba DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
7.10.2011
Mgr. Bakule

Rada souhlasí s používáním znaku města Hořovice v areálu zimního stadionu v Hořovicích.
Informovat žadatele HC Cvočkaři.
23.9.2011
p. Vaculík
Rada nesouhlasí s případným prodejem obecních lesů protihodnotou při uvažované koupi Starého
zámku. Uplatnit při jednání.
23.9.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s podáním žádosti o zřízení kontokorentního úvěru v roce 2012 do výše 5 mil. Kč.
Předložit ke schválení zastupitelstvu.
29.9.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s pojmenováním nově vznikajících ulic navržených školskou kulturní a sportovní
komisí a souhlasí s předložením na jednání zastupitelstva. Ulice na pozemkové parcele 872/17 Malinová, na parcele 831/118 - Pod Rančem, na parcele 1388/6 - U Mlýnského potoka.
29.9.2011
pí Šlosarová
Rada souhlasí s nákupem keramické pece z prostředků střediska volného času Domeček Hořovice.
23.9.2011
pí Šumerová
Projednat s příspěvkovými organizacemi možnost rozpočtových úspor ve výši kolem 10% a podat
radě informaci.
23.9.2011
pí Šumerová
Prověřit výši daně z nemovitosti v několika městech obdobné velikosti a vyčíslit rozpočtový dopad
případného snížení sazby.
23.9.2011
pí Šumerová
Rada na základě doporučení Dr. Ing. Peřiny souhlasí s využitím nabídky firmy DYNATECH, s. r. o. na
odbornou aktualizaci vybraných vnitřních předpisů městského úřadu za celkovou cenu 98.400 Kč
vč. DPH. Zahrnout do rozpočtového opatření a ve spolupráci s právním odborem připravit návrh
smlouvy.
23.9.2011
pí Šumerová
Rada na základě podkladů v originále zápisu nerozhodla o poskytnutí příspěvku Mateřskému

centru Hořováček. Žádá žadatelku o přehled příjmů, výdajů a o přesném počtu klientů. Projednat
s žadatelkou a předložit radě s odborným komentářem.
7.10.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím sponzorského daru města ve výši 10 tis. Kč ranči pana Opatrného na
propagaci města při jezdeckých závodech Českého skokového poháru v rámci Velké ceny Hořovic.
Výsledek hlasování: 6 pro, 1 proti.
23.9.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s vypracováním znaleckého posudku podle nabídky v příloze originálu zápisu.
Ve spolupráci s právním odborem připravit návrh smlouvy.
23.9.2011
pí Šumerová
Radní souhlasí s předloženým návrhem 3. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2011. Po
doplnění dle dispozic pana starosty, vycházejících z projednání v radě a připravit pro usnesení
zastupitelstva.
14.9.2011
Jana Šrámková, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 9. 2011
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni: p. Bohumil Taraba, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván npor. Bc. Kaprál a Ing. Pelán, Ing. Lukavský a p. Bureš
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr. Ing. Jiří Peřina 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. 18
Rady města Hořovice ze dne 27. 9. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
V souvislosti s restrukturalizací Městské správy bytového a nebytového fondu, v jejímž důsledku
dojde k úspoře pracovních sil, rada schválila aktualizované znění organizačního řádu městského
úřadu s účinností od 1. 10. 2011 a posílila odbor technický a dopravní o jedno pracoviště převážně

samosprávných agend. Současně tím podle § 102 odst. 2 písm. j, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích,
stanovila celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 75. Předložit k podpisu panu
starostovi.
30.9.2011
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt dvěma klientkám do 28. 2. 2012 dle
příloh originálu zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu vyhotovit nájemní
smlouvy.
30.9.2011
Ing. Pelán
Rada ukládá řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu svolat schůzku obyvatel
holobytů, radních a vedoucí sociálního odboru na 10. 10. 2011 v 15 hodin v zasedací místnosti na
radnici.
7.10.2011
Ing. Skopeček
Rada respektujíc podmínky výběrového řízení akce "Zpracování personálního auditu pro město
Hořovice a příspěvkové organizace města" pověřuje pana radního Ing. J. Skopečka dalším jednáním
s firmou BNV Consulting, s. r. o. Úkol trvá, termín prodloužen.
7.10.2011
Ing. Šnajdr
Předložit návrh nové smlouvy na čištění komunikací.
7.10.2011
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí žádost o podporu realizace dětského hřiště od občanského sdružení
Hořovické maminky. Zjistit provozní, hygienické a další souvislosti.
7.10.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s provedením dopravního omezení dle návrhu obyvatel v Horní ulici v Hořovicích.
Informovat žadatele.
7.10.2011
Ing. Šnajdr
Rada pro provedení rekonstrukce hlavního schodiště do budovy městského úřadu vybrala ze tří
nabídek, (viz příloha originálu zápisu) nabídku firmy Otto David, který práce provede za cenu
484.643 Kč vč. 20% DPH. Objednat dokončení prací ještě letos s tím, že cena je nepřekročitelná
vícepracemi. Současně přiobjednat dvoje zábradlí zhruba prostředkem postranních schodišť
portálu z materiálu oblouků pro jízdní kola ve stylu zábradlí vnitřního.

7.10.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou společnosti STRABAG a.s., která za cenu 139.588 Kč vč. DPH provede
stavební práce vedoucí ke zřízení přechodu pro chodce na křižovatce ulic Tyršova, U Nádraží
a Spojovací a s nabídkou společnosti HOEL elektromontáže s.r.o., jež za cenu 66.360 Kč vč. DPH
provede osvětlení přechodu tamtéž. Rada dále souhlasí s nabídkou společnosti HOEL
elektromontáže s.r.o., jež za částku 51.600 vč. DPH provede osvětlení přechodu pro chodce
v Pražské ulici (mezi hotelem a radnicí). Zajistit objednání prací. Rada v této souvislosti zatím
nesouhlasí s nabídkou společnosti AŽD Praha s.r.o. na zřízení informativního radaru zobrazujícího
rychlost, na příjezdu do Hořovic směrem od Žebráku a ukládá odboru technickému a dopravnímu
získat nabídky od jiných společností.
7.10.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které za cenu 126.000 Kč bez DPH provede firma Ing. Ivan Šír
vyprojektování všech přeložek inženýrských sítí na mostě u Společenského domu a to vč. inženýrské
činnosti spočívající v získání stavebního povolení a projekt mostu za cenu 180.000 Kč bez DPH.
Zajistit návrh smlouvy o dílo na vyprojektování přeložek a na vypracování projektu rekonstrukce
mostu.
7.10.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost SEAP Rokycany, s. r. o., za cenu 120.000
Kč vč. DPH projekt zateplení 1. základní školy Hořovice a zaktualizuje energetický audit na budovy
školy. Objednat provedení prací.
7.10.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 26. 9. 2011 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
7.10.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením přechodů pro chodce v Příbramské a Rpetské ulici dle návrhu
technického a dopravního odboru. Objednat projektovou dokumentaci a následně zajistit souhlasy
Policie a majetkového správce komunikace.
7.10.2011
Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s finančním odborem připravit návrh plánu údržby ve městě na rok 2012 a další. Do
tohoto plánu zahrnout všechny popsané potřeby údržbových prací na radnici a v budově úřadu
podle přílohy originálu zápisu.

4.11.2011
Ing. Šnajdr
Za účelem možného získání dotace vypsat výběrové řízení na vypracování projektu pro stavební
povolení na akci zastřešení stávající ledové plochy. Úkol trvá, termín na žádost místostarosty
prodloužen.
7.10.2011
Ing. Vyhnal
Rada ukládá dopravní komisi navrhnout dopravní značení na křižovatce ulic Komenského Husovo
náměstí a Palachova Větrná, podle popisu pana M. Koželuha. Dále žádá o posouzení záměru zřídit
vodorovné dopravní značení, které by zvýraznilo hlavní silnici na křižovatce Pražská, Vrbnovská a K
Nemocnici. Úkol trvá, termín prodloužen.
21.10.2011
Ing. Vyhnal
Rada žádá dopravní komisi o vytipování vhodné lokality pro provozování volnočasové aktivity MBX,
což je obdoba cyklotrialu.
21.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely 748 / 2 o výměře 57 m2 a pozemkové parcely 746 /
2 o výměře 12 m2 v k.ú. Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání za navrhovanou kupní
cenu 300 Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem. Informovat žadatelku o rozhodnutí rady,
zveřejnit záměr prodeje a poté připravit pro jednání zastupitelstva města. 7.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které spoluvlastníci pozemku označeného
parcelním číslem 2386 / 2 v k.ú. Hořovice pronajímají tento pozemek městu za účelem využívání
pro ukládání TKO a provedení rekonstrukce skládky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12.
2020. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
7.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které spoluvlastníci pozemku označeného
parcelním číslem 777 / 6 v k.ú. Osek pronajímají tento pozemek městu za účelem využívání pro
ukládání tuhého komunálního odpadu a provedení rekonstrukce skládky. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou do 31. 12. 2020. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
7.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v
oprávnění zřídit a provozovat kanalizační přípojku přes pozemkovou parcelu 66 / 18, 66 / 20, 74 a

73 / 1 v k.ú. Velká Víska a vodovodní přípojku přes pozemkovou parcelu 66 /18 v rozsahu zaměření
geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Smlouva se uzavírá na dobu existence přípojek za jednorázovou úhradu 150 Kč/běžný metr výkopu
plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat dvě elektropřípojky nízkého napětí přes pozemkovou parcelu 678 /
1 a dvě plynovodní přípojky přes pozemkovou parcelu 701 / 1 v k.ú. Velká Víska v rozsahu zaměření
geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Smlouva se uzavírá na dobu existence přípojek za jednorázovou úhradu 150 Kč/bm plus základní
sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy podle přílohy originálu zápisu o monitoringu dotací s firmou ERA
Consulting, s. r. o. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které Dynatech, s. r. o. provede do osmi týdnů od podpisu
smlouvy revizi vnitřního předpisu úřadu "O účetních dokladech, podpisovém oprávnění, majetku,
inventarizaci, sociálním fondu a cestovních náhradách." a školení vnitřního kontrolního systému za
celkovou cenu 98.400 Kč vč. DPH. Po konzultaci s finančním odborem a po právní kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
21.10.2011
JUDr. Maříková
Zajistit ukončení smlouvy s o.s. Digitus "O spolupráci a poskytování služeb v rámci procesu
komunitního plánování sociálních služeb".
7.10.2011
Mgr. Kebrlová
Vyhodnotit plnění stávajícího komunitního plánu, doložit účelnost tohoto plánování v podmínkách
Hořovic a v případě schválení radou pokračovat v procesu komunitního plánování silami městského
úřadu.
21.10.2011
p. Vaculík
Rada vyslechla npor. Kaprála ohledně bezpečnostní situace ve městě a ukládá starostovi oslovit
ministra vnitra ve věci navýšení počtu policistů a pochůzkové služby v Hořovicích. 7.10.2011

pí Hrachová
Rada souhlasí s akcí Hořovických maminek, Sedmikrásky a Střediska volného času Domeček. Toto
sdružení bude 3. 12. 2011 pořádat ""Vánoce v Hořovicích"". Za tímto účelem radní souhlasí
s bezplatným pronájmem sálu radnice a s pomocí elektrikářů města při instalaci ozdob vyrobených
sdružením na vánoční strom na náměstí. Informovat o rozhodnutí rady a organizačně zajistit.
7.10.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí se záborem veřejného prostranství zdravotní pojišťovně Metalalianz dne 4. 10.
2011 za účelem preventivně zdravotní akce na Palackého náměstí.
7.10.2011
Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11. 10. 2011
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. et Ing. Jan Skopeček, radní
p. 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 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. 19
Rady města Hořovice ze dne 11. 10. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt klientce do 28. 2. 2012 dle přílohy
originálu zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu vyhotovit nájemní
smlouvu.
21.10.2011

Ing. Skopeček
Rada respektujíc podmínky výběrového řízení akce "Zpracování personálního auditu pro město
Hořovice a příspěvkové organizace města" pověřuje pana radního Ing. J. Skopečka dalším jednáním
s firmou BNV Consulting, s. r. o. Úkol trvá, termín opět prodloužen.
21.10.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s úpravou komunikace vedoucí od ulice Klostermannovy až k Remízku za částku
80.000 Kč bez DPH dle nabídky společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Objednat
provedení prací.
21.10.2011
Ing. Šnajdr
Rada po vyhodnocení tří nabídek souhlasí s tím, aby společnost SKANSKA, a. s. provedla za cenu
579.497,80 Kč vč. 20% DPH vybudování odstavné plochy v ulici U Nádraží ve variantě se zřízením
drenážního odvodňovacího potrubí a se štěrkovým povrchem. Zajistit návrh smlouvy o dílo.
21.10.2011
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala peticí občanů sídliště Karla Sezimy. Objednat projekt na stavbu chodníku podél
Příbramské ulice v úseku od vjezdu do sídliště Karla Sezimy po křižovatku s ulicí Modřínovou
ve stupni dokumentace ke stavebnímu řízení za odhadovanou cenu kolem 50 tis. Kč.
21.10.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které vybuduje společnost Chládek a Tintěra Pardubice, a. s. za
cenu 22.648 Kč vč. DPH okapové chodníčky v celkové délce 31,2 m v provedení z nasypaného
kačírku obroubeného zahradním obrubníkem, tak aby bylo zabráněno vzlínání vlhkosti do
venkovních zdí původních pavilonů školky. Zajistit objednání prací.
21.10.2011
Ing. Šnajdr "Rada města respektuje výsledky výběrového řízení na "Dodávku dieselagregátu
a zabezpečení serverovny vč. souvisejících stavebních prací" a souhlasí s výběrem nejvhodnější
nabídky firmy STAMP UNI, s. r. o., která provede dílo za 1.100.948 Kč bez DPH. Zároveň souhlasí se
zněním smlouvy o dílo. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
4.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo "Smlouva o dílo na úklid městských komunikací
a veřejných prostranství v zastavěném území Města Hořovice" a s návrhem přílohy ke smlouvě na
konkrétní kalendářní rok jako s dokumenty, jež budou použity pro provedení obchodní soutěže na
výběr dodavatele služby. Zajistit provedení obchodní soutěže.
4.11.2011

Ing. Šnajdr Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na
projekt "Rekonstrukce fasády a plynofikace objektu 2. ZŠ Hořovice - Vísecké náměstí".
Předpokládané náklady činí 6.172.138,- Kč včetně DPH, dotace činí 90% z celkových způsobilých
výdajů.
21.10.2011
Ing. Žalud
Vzhledem k tomu, že město nemá žádnou "mapu městské zeleně", z níž by bylo možno odvozovat
koncepci obnovy zeleně, rada pověřuje komisi životního prostředí vypracováním návrhu na zadání
takové mapy.
2.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které bude společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.
o., za měsíční cenu 41.700 Kč vč. DPH zajišťovat sběr drobného odpadu a psích exkrementů
z vybraných veřejných prostranství města, určených vč. jejich četnosti přílohou ke smlouvě. Po
odborné kontrole a po zapracování připomínek paní místostarostky zajistit podpisy smluvních
stran.
21.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou ML Compet která provede přípravu a průběh podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce autobusového nádraží
v Hořovicích" za cenu 60.000 Kč vč. DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
21.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí na pozemkových parcelách 249 / 1,
348 a 339 v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem pro "stavbu
Hořovice - ul. Dlouhá - kNN". Zároveň bude provedena demontáž stávajícího vedení. Smlouva se
uzavírá na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 150 Kč/bm (cca 120 bm) plus základní
sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město nadále bezplatně půjčuje NIDM
MŠMT nebytové prostory ve 3. NP budovy čp. 640 v Hořovicích na kanceláře, archiv a úklidovou
místnost. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do zahájení rekonstrukce. Úhrada za služby činí
20.000 Kč ročně plus náklady na teplo. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.10.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo k vypracování znaleckého posudku na posouzení správy,
provozu a údržby městského bazénu včetně venkovního akvaparku města Hořovice, podle které
znalecký posudek zpracuje Bc. Pavel Košnar, soudní znalec v oboru sport, ekonomika, strojírenství.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou 40 dnů za cenu 40.000 Kč plus náklady spojené s vypracováním
posudku. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.10.2011
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí se zněním dodatku č. 1 kupní smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce č.
754 / 4 v Hořovicích, uzavřené mezi městem Hořovice a Bc. Davidem Schovánkem MBA, kterým by
se změnil čl. III. smlouvy, týkající se splatnosti kupní ceny.
21.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá nemovitosti města fotbalový areál Fotbalovému klubu Hořovicko za účelem využívání pro sportovní činnost. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou.
21.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o správě nemovitostí města, podle které bude FK Hořovicko
zajišťovat správu fotbalového areálu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s 6-ti měsíční
výpovědní lhůtou. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.10.2011
Mgr. Bakule
Rada pověřuje místostarostu jednáním za město při tematické kontrole požární ochrany
v městských lázních dne 12. 10. v 9 hodin.
12.10.2011
Mgr. Bakule
Rada ukládá místostarostovi vyjednat se spol. Lesospol odstranění suchých větví u vstupu do
Dražovky z ulice Lesní.
21.10.2011
Mgr. Forejt
Rada souhlasí se zakoupením užitkového motorového vozidla pro zajištění terénní pečovatelské
služby a další komplex sociálních služeb v obcích správního obvodu Hořovice za maximální cenu
250.000 Kč a s převodem finančních prostředků ve výši odpovídající ceně vozidla z rezervního do
investičního fondu příspěvkové organizace Domov na výsluní, Hořovice.
21.10.2011

Mgr. Krištufová
Ve věci nátěrové renovace podlahy tělocvičny v 1. základní škole rada ukládá upřesnit
předpokládané náklady na renovaci podlah a vyčíslit podíl úhrady z rozpočtu města a z rozpočtu
školy.
21.10.2011
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice dne 22. 10. od 9 do 19 hodin pro akci sdružení
Sedmikráska. Dojednat podrobnosti.
21.10.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s úhradou částky 24.102 Kč za užívání pozemků 2386 / 2 v k.ú. Hořovice a 776 / 6 v
k.ú. Osek - na skládce komunálního odpadu, o jejíž proplacení spoluvlastníci těchto pozemků
požádali a to zpětně za polovinu doby užívání. Zajistit úhradu ve spolupráci s právním odborem.
21.10.2011
pí Šumerová
Rada se seznámila s problematikou úhrady příspěvků na obědy žáků dojíždějících z okolních obcí.
Projednat s nájemcem školní jídelny změnu Smlouvy o dílo na zajištění stravování školní mládeže
a po konzultaci s právním odborem předložit radě upravené znění této smlouvy.
4.11.2011
pí Šumerová
Rada prozatím nesouhlasí s poskytnutím dotace na činnost MC Hořováček v roce 2011. Po
předložení nové nájemní smlouvy a vyčíslení nákladů za poslední čtvrtletí roku se k žádosti o dotaci
vrátí. Informovat žadatelku o rozhodnutí rady.
4.11.2011
radní
Rada prozatím nerozhodla o přidělení většího sociálního bytu klientce dle přílohy originálu zápisu
a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu vyhotovit nájemní smlouvu na dobu
určitou do 28. 2. 2012.
4.11.2011

Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Mgr. Petr Bakule

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 10. 2011
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: p. Bureš a Ing. Lukavský
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. 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. 20
Rady města Hořovice ze dne 25. 10. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením sociálních bytů klientkám dle pozměněné přílohy originálu zápisu
a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu vyhotovit nájemní smlouvy na dobu určitou
do 28. 2. 2012. Výsledek hlasování: 6 pro a 1 se zdržel.
8.11.2011

Ing. Pelán
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na restauraci Florida (dle přílohy originálu
zápisu).
8.11.2011
Ing. Šnajdr
Poptat instalaci zpomalovacích pruhů při vjezdu do města od Příbrami.
8.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení z 11. 10. 2011 a souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle kterého
budou Technické služby Beroun, s. r. o. provádět v letech 2012 a 2013 úklid veřejných komunikací
a dalších vybraných veřejných prostranství v Hořovicích. Rada zároveň souhlasí s návrhem přílohy
ke smlouvě o dílo na rok 2012, která určuje rozsah úklidových prací v roce 2012. Zajistit podpisy
smluvních stran.
8.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zhotovitele územního
plánu a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise:
Ing. Milan Šnajdr, Ing. Jitka Valečková, Ing. Jan Blecha, Ondřej Vaculík, Ing. David Grunt. Náhradníci:
Ing. Miroslava Paťavová, Strejc Marek, Ing. Ladislav Kazda, Mgr. Jiří Vavřička, Karel Pelikán.
8.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede Ing. Luděk Novotný, za cenu 60.000 Kč bez DPH
zpracování projektové dokumentace chodníku v Příbramské ulici (úsek od Modřínové po sídliště
Karla Sezimy) ve stupni provedení dokumentace pro stavební řízení a dále inženýrskou činnost za
účelem získání stavebního povolení. Objednat provedení prací a prověřit možnost dotace (SFDI).
8.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.,
za cenu 78.110,40 Kč vč. DPH obnovu chodníku pod železničním mostem na silnici č. II/114 (směr
Sklenářka). Objednat provedení prací. Výsledek hlasování: 6 pro a 1 se zdržel.
8.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nákupem materiálu potřebného k instalaci vánočního osvětlení ve městě v částce
do 15.468 Kč s DPH a současně ukládá kompletovat vánoční výzdobu v odpovídající úrovni.
8.11.2011

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením povolení k vjezdu motorových vozidel místní organizaci Českého
rybářského svazu do lesoparku Dražovka (3 kusy).
8.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost RESTAV Čechb s. r. o. za cenu 210.000 Kč
bez DPH, tj. 252.000 Kč vč. 20% DPH projektovou dokumentaci na akci „Zimní stadion – zastřešení“
do stupně dokumentace pro stavební řízení. Rada vybírala z nabídek šesti firem. O vítězi soutěže
rozhodla nejnižší nabídková cena. Zajistit návrh smlouvy o dílo.
8.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru ve spolupráci s dopravním odborem
Středočeského kraje vypracovat zadání pro projekt Zajištění komunikace a nábřežní zdi v Tyršově
ulici a zajistit náležitou projektovou přípravu díla.
22.11.2011
Ing. Vyhnal
Rada ukládá dopravní komisi navrhnout dopravní značení na křižovatce ulic Komenského Husovo
náměstí a Palachova Větrná, podle popisu pana M. Koželuha. Dále žádá o posouzení záměru zřídit
vodorovné dopravní značení, které by zvýraznilo hlavní silnici na křižovatce Pražská, Vrbnovská a K
Nemocnici. Úkol trvá, termín prodloužen.
22.11.2011
Ing. Vyhnal
Rada žádá dopravní komisi ve spolupráci s komisí školskou, kulturní a sportovní o vytipování
vhodné lokality pro provozování volnočasové aktivity MBX, což je obdoba cyklotrialu. Úkol trvá,
termín prodloužen.
22.11.2011
Ing. Žalud
Rada pověřuje komisi životního prostředí vytipováním nejvhodnějších pozemků pro sběrný dvůr na
základě podkladů o majetkových a jiných poměrech předaných odborem výstavby. 2
2.11.2011
JUDr. Maříková
1. Rada souhlasí se zněním smlouvy o financování akce realizované v rámci PROGRAMU 129 120,
uzavřené mezi ČR - Ministerstvem zemědělství, Povodím Vltavy, s.p. a městem Hořovice obsahující
rozpis zdrojů financování jednotlivými účastníky smlouvy na výše uvedenou akci (ochrana proti
vybřežování velkých vod) včetně přílohy - Náklady stavby podle podkladů k 30. 9. 2011.

2. Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, dle které Povodí Vltavy, s.p.
minimálně po deseti letech od dokončení stavby převede majetek ČR - část protipovodňového
opatření do vlastnictví města Hořovice. 3. Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí
o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě částí stavby protipovodňového opatření, jejímž
předmětem je předání objektů vybudovaného protipovodňového opatření do bezúplatného
užívání a úprava vzájemných vztahů mezi půjčitelem a vypůjčitelem při provozování a údržbě částí
stavby tohoto protipovodňového opatření. Zajistit podpisy smluvních stran.
2.11.2011
JUDr. Maříková
Připravit návrh smlouvy s firmou BNV Consulting, s. r. o. na "Zpracování personálního auditu pro
město Hořovice a příspěvkové organizace města" za 375.000 Kč dle dispozic starosty. Zajistit
podpisy smluvních stran.
22.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které provede projekční kancelář Ing. Ivan Šír, za
celkovou cenu 367.200 vč. 20% DPH, zpracování veškerých stupňů projektové dokumentace (DUR,
DSP, ZDS) na akci Červený potok - Most M1 - rekonstrukce mostu u Společenského domu vč.
provedení inženýrské činnosti za účelem získání územního a stavebního povolení. Zajistit podpisy
smluvních stran.
22.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které vybuduje společnost SKANSKA a.s., za cenu
482.915 Kč bez DPH, odstavnou plochu v ulici U Nádraží. Termín dokončení stavby je stanoven na
16. 12. 2011. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
22.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením části pozemku 1386 v k.ú. Hořovice o výměře cca 223 m2 od K + R
Projekt, s. r. o. Praha z důvodu výstavby protipovodňové ochrany města na tomto pozemku za
navrženou cenu 100 Kč/ m2 plus zákonná sazba DPH. Město uhradí ostatní náklady spojené
s prodejem pozemku. Připravit pro jednání zastupitelstva.
8.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá nemovitosti města fotbalový areál Fotbalovému klubu Hořovicko za účelem využívání pro sportovní činnost. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 11. 2011 s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Úkol trvá, termín
prodloužen.
31.10.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme Evě Laxové - Plavecké škole
KAPKA část pozemkové parcely 2111 / 1 v k.ú. Hořovice pro parkování autobusu Plavecké školy
KAPKA. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 11. 2011do 31. 12. 2011 za nájemné 1.000 Kč
plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy č. 2957017411 o nájmu pozemků nebo jejich částí, podle které
České dráhy, a. s. pronajímají městu Hořovice část pozemku p. č. 1570/18 o výměře 201 m2 za
účelem realizace stavby parkoviště. Nájemné činí 1809 Kč ročně. Smlouva se uzavírá do doby
prodeje pozemku.
8.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme Evě
Laxové - Plavecké škole KAPKA nebytový prostor v suterénu plaveckého bazénu o výměře 21 m2
pro příruční sklad. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 11. 2011 do 31. 12. 2011 za nájemné
175 Kč měsíčně včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene práva chůze
a jízdy přes pozemek 91 / 3 v k.ú. Velká Víska za cenu 500 Kč plus základní sazba DPH pro vlastníky
sousední parcely 91 / 9 a 872 / 15. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci a poskytování služeb exekutorského úřadu v rámci
projektu Prime Legal, uzavřené mezi Městem Hořovice a Mgr. Ing. Jiřím Proškem, soudním
exekutorem Exekutorského úřadu Plzeň-město, na základě které bude exekutor provádět exekuce
majetku dlužníků k vymožení pohledávek města. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností
výpovědí. Odměnu za exekuční činnost bude uplatňována výhradně na povinném. Zajistit podpisy
smluvních stran.
22.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o správě nemovitostí města, podle které bude FK Hořovicko
zajišťovat správu fotbalového areálu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s šestiměsíční
výpovědní lhůtou s tím, že na období 1. 11. 2011 - 31. 12. 2011 bude FK Hořovicko převedena
poměrná část z rozpočtu MSBNF na tento areál. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín
prodloužen.

31.10.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město nadále bezplatně půjčuje NIDM
MŠMT nebytové prostory ve 3. NP budovy čp. 640 v Hořovicích na kanceláře, archiv a úklidovou
místnost. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do zahájení rekonstrukce. Úhrada za služby činí
20.000 Kč ročně plus náklady na teplo. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín
prodloužen.
8.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou ML Compet která provede přípravu a průběh podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce autobusového nádraží
v Hořovicích" za cenu 60.000 Kč vč. DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol
trvá, termín prodloužen.
8.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které bude společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.
o., za měsíční cenu 41.700 Kč vč. DPH zajišťovat sběr drobného odpadu a psích exkrementů
z vybraných veřejných prostranství města, určených vč. jejich četnosti přílohou ke smlouvě. Po
odborné kontrole a po zapracování připomínek paní místostarostky zajistit podpisy smluvních
stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
8.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které Dynatech, s. r. o. provede do osmi týdnů od podpisu
smlouvy revizi vnitřního předpisu úřadu "O účetních dokladech, podpisovém oprávnění, majetku,
inventarizaci, sociálním fondu a cestovních náhradách." a školení vnitřního kontrolního systému za
celkovou cenu 98.400 Kč vč. DPH. Po konzultaci s finančním odborem a po právní kontrole zajistit
podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
8.11.2011
Mgr. Kebrlová
Rada ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví pokračovat v procesu komunitního plánování.
14.2.2012
Mgr. Ulčová
Rada ukládá kulturní, školské a sportovní komisi vypracovat návrh na pojmenování ulic v nově
vznikajících lokalitách se zaměřením na významné osobnosti Hořovic a připravit medajlonky těchto
osobností do časopisu Měšťan.
6.12.2011

p. Šalena Rada ukládá řediteli Městského kulturního centra domluvit s Mgr. Mottlovou,
představitelkou sdružení rodičů a přátel gymnázia přijatelné nájemné pro plesy Gymnázia Výclava
Hraběte.
8.11.2011
p. Vaculík
Rada nesouhlasí s navýšením ceny o 178.717 Kč firmě Otto David a trvá na tom, aby celé dílo
včetně založení sloupoví při vchodu do objektu MěÚ čp. 640/34 bylo pořízeno za vysoutěženou
cenu 484.643 Kč vč. DPH.
8.11.2011
p. Vaculík
Rada rozhodla, že její příští schůze bude 10. 11. 2011 v 15 hodin. Organizačně zajistit.
3.11.2011
pí Hrachová
Rada plníc funkci zřizovatele základních škol jmenuje v souvislosti se skončením volebního období
s účinností od 1. 11. 2011 do školských rad nové zástupce města: 1. základní škola - Mgr. Petr
Bakule, 2. základní škola - Bohumil Taraba. Připravit ve spolupráci s odborem školství jmenovací
dekrety a předat je s podpisem pana starosty.
31.10.2011
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2011.
8.11.2011
pí Šumerová
Na základě žádosti FK Hořovicko rada rozhodla o záloze ve výši 200 tisíc Kč na činnost klubu
z příspěvku na rok 2012.
8.11.2011
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku obyvatelům domu Masarykova, čp. 1371 na provedení
kanalizační přípojky napojující jejich nemovitost na kanalizační systém v Hořovicích. Informovat
o rozhodnutí rady.
8.11.2011
pí Šumerová
Rada pověřuje Ing. Skopečka a Dr. Peřinu přehodnocením rozpočtu a žádá finanční odbor o aktuální
čerpání rozpočtu 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012.
22.11.2011

radní
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelů základních škol, že dle zákona 561/2004 Sb. vyhlašují
18. 11. 2011 volný den pro žáky.
8.11.2011
Bohumil Taraba, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10. 11. 2011
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván p. Otto David a Ing. Milan Šnajdr
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a 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. 21
Rady města Hořovice ze dne 10. 11. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Vypracovat finanční rozvahu rekonstrukce sportovního areálu u 1. základní školy a připravit
podklady pro podání žádosti ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence,
v části rekonstrukce hřišť.
6.12.2011

Ing. Šnajdr
Objednat instalaci zpomalovacích pruhů při vjezdu do města od Příbrami. Úkol trvá, radní si přejí
zpomalovací prvek ve formě tzv. akustické optickopsychologické brzdy. Termín prodloužen.
22.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení z 11. 10. 2011 a souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle kterého
budou Technické služby Beroun, s. r. o. provádět v letech 2012 a 2013 úklid veřejných komunikací
a dalších vybraných veřejných prostranství v Hořovicích. Rada zároveň souhlasí s návrhem přílohy
ke smlouvě o dílo na rok 2012, která určuje rozsah úklidových prací v roce 2012. Zajistit podpisy
smluvních stran. Vzhledem k jednání s obchodním partnerem úkol trvá, termín prodloužen.
22.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku dle zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodavatele stavby "Rekonstrukce
autobusového nádraží..." a jmenuje je v tomto složení:
Členové komise k otevírání obálek: Ing. Jan Skopeček, Ing. David Grunt, Mgr. Jiří Vavřička.
Náhradníci: MUDr. Richard Švamberk, Mgr. Petr Bakule, Ing. Ladislav Kazda.
Členové hodnotící komise: Ing. David Grunt, Dr. Ing. Jiří Peřina, Ing. Skopeček, Karel Pelikán,
Ing. Jaroslav Vyhnal.
Náhradníci: Ondřej Vaculík, Mgr. Petr Bakule, Ing. Ladislav Kazda, Pavel Pelikán, Miloš Koželuh sen.
22.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost RESTAV Čech s. r. o. za cenu 210.000 Kč
bez DPH, tj. 252.000 Kč vč. 20% DPH projektovou dokumentaci na akci „Zimní stadion – zastřešení“
do stupně dokumentace pro stavební řízení. Rada vybírala z nabídek šesti firem. O vítězi soutěže
rozhodla nejnižší nabídková cena. Zajistit návrh smlouvy o dílo. Úkol plněn, pan Čech urgován,
termín prodloužen.
22.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 7. 11. 2011 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
22.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na projekt
"Rekonstrukce fasády a plynofikace objektu 2. ZŠ Hořovice - Vísecké náměstí". Předpokládané
náklady činí 7.541.285 Kč včetně DPH, dotace činí 90% z celkových způsobilých výdajů.
30.11.2011

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vypracováním projektu úpravy zeleně v okolí pomníku obětem světových válek.
Zajistit objednání prací dle dispozic pana starosty.
22.11.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zpracováním podkladů k žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek na opravu sloupu Panny Marie na Palackého náměstí.
22.11.2011
Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s finančním odborem připravit návrh plánu údržby ve městě na rok 2012 a další. Do
tohoto plánu zahrnout všechny popsané potřeby údržbových prací na radnici a v budově úřadu
podle přílohy originálu zápisu. Úkol trvá, termín prodloužen.
22.11.2011
Ing. Vyhnal
Rada ukládá dopravní komisi navrhnout jiný způsob dopravního opatření ve Sládkově ulici, než je
instalace zpomalovacích prahů.
6.12.2011
JUDr. Maříková
1. Rada souhlasí se zněním smlouvy o financování akce realizované v rámci PROGRAMU 129 120,
uzavřené mezi ČR - Ministerstvem zemědělství, Povodím Vltavy, s.p. a městem Hořovice obsahující
rozpis zdrojů financování jednotlivými účastníky smlouvy na výše uvedenou akci (ochrana proti
vybřežování velkých vod) včetně přílohy - Náklady stavby podle podkladů k 30. 9. 2011.
2. Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, dle které Povodí Vltavy, s.p.
minimálně po deseti letech od dokončení stavby převede majetek ČR - část protipovodňového
opatření do vlastnictví města Hořovice.
3. Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě
částí stavby protipovodňového opatření, jejímž předmětem je předání objektů vybudovaného
protipovodňového opatření do bezúplatného užívání a úprava vzájemných vztahů mezi půjčitelem
a vypůjčitelem při provozování a údržbě částí stavby tohoto protipovodňového opatření. Zajistit
podpisy smluvních stran. Úkol vzhledem k jednání s Povodím Vltavy, s. p. prodloužen.
20.12.2011
JUDr. Maříková
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce
autobusového nádraží v Hořovicích“. Smlouva bude podepsána až po schválení přijetí dotace
zastupitelstvem města.
6.12.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dlouhodobým pronájmem části ulice Na Tržišti (parc. č. 730 /1 a 730 / 9).
Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje. Navrhnout znění nájemní smlouvy
v obvyklých cenách včetně spolupráce na údržbě ulice Na Tržišti.
22.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení, podle kterého umístí společnost ASEKOL, s. r. o. v Hořovicích dva stacionární
kontejnery na sběr drobných elektrospotřebičů. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
6.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 01/2009 ze dne 22. 7. 2009 s ČEZ
Energo, s. r. o., Kogenerační jednotka v bazénu dle které ke dni 31. 12. 2011 dohodou končí výše
uvedená nájemní smlouva. Zajistit podpisy smluvních stran na dohodě.
20.12.2011
JUDr. Maříková Radní se seznámili se stanoviskem právního odboru MěÚ a VaK Beroun, a. s.
k žádosti obyvatel domů čp. 737, 738 a 739 v Hořovicích o vyřešení havarijního kanalizačního řadu
v ul. Jiráskově. Vzhledem ke skutečnosti, že město není vlastníkem kanalizační přípojky a septiku,
rada žádosti nevyhovuje. Informovat žadatele o usnesení rady.
22.11.2011
JUDr. Maříková
Ve spolupráci s technickým odborem, Ing. Pelánem, p. Vystydem a panem Kočárkem připravit
majetkoprávní vypořádání s bývalým provozovatelem v ubytovně a sauně.
6.12.2011
Mgr. Bakule
Rada se zabývala záměrem omezit provozní dobu nočních podniků, zejména barů a heren
v souvislosti s ničením městského mobiliáře. Ve spolupráci s pí místostarostkou Šrámkovou
připravit podklady pro příští schůzi rady.
22.12.2011
Mgr. Kebrlová
Rada do odvolání souhlasí s ponecháním jednoho volného sociálního bytu pro akutní případy.
22.11.2011
p. Vaculík
Rada bere na vědomí dohodnuté kupní podmínky areálu Starého zámku od Vojenských lesů

a statků, s. p. (cena 35 mil. Kč se splátkami na 6 let). Ukládá vypracovat ve spolupráci s p. Šalenou
a Ing. Skopečkem ekonomickou studii udržitelnosti provozu a studii související racionalizace
městského majetku. Po schválení radou připravit pro jednání zastupitelstva dne 29. 11. 2011.
22.11.2011
pí Hrachová
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací v termínu od 1. 12. 2011 příp. od 1. 1. 2012 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 Ing. Jaroslava Pelána k řízení, organizování a kontrolování
práce těchto zaměstnanců.
22.11.2011
pí Šumerová
Rada revokuje své usnesení z 25. 10. 2011 ohledně navýšení ceny o 178.717 Kč bez DPH firmě Otto
David a uznává, že statické zajištění vstupní podesty se sloupy jde nad rámec rekonstrukce
schodiště.
22.11.2011
pí Šumerová
Rada se seznámila s problematikou úhrady příspěvků na obědy žáků dojíždějících z okolních obcí.
Projednat s nájemcem školní jídelny změnu Smlouvy o dílo na zajištění stravování školní mládeže
a po konzultaci s právním odborem předložit radě upravené znění této smlouvy. Úkol trvá,
ve spolupráci s panem radním Vavřičkou a dr. Vlčkem předložit školské komisi, termín prodloužen.
22.11.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s mimořádným příspěvkem TJ Spartak Hořovice na nohejbalový turnaj o pohár
starosty města Hořovice ve výši 3.500 Kč a pověřuje pana radního Mgr. Vavřičku účastí na předání
cen.
22.11.2011
Jana Šrámková, Mgr. Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Zápis č. 22
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
24. 11. 2011
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
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: p.Čech a pí Šumerová
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 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. 22
Rady města Hořovice ze dne 24. 11. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada po posouzení žádosti nesouhlasí s likvidací divokých holubů v areálu bývalé Harmoniky na
Sklenářce formou odstřelu. Uvažované místo se nachází v blízkosti obytné zástavby, dalších
areálů firem (např. Transkam, NERA) a frekventované komunikace. Současně doporučuje
žadateli zvolit jiný způsob likvidace tohoto místně přemnoženého živočišného druhu.

6.12.2011
Ing. Blecha
Rada přes souhlasné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství k záměru společnosti TERMINAL OIL, a. s. provést stavbu "Stáčení,
skladování a výdej PHM Tlustice - zkapacitnění", vyjadřuje k záměru svůj nesouhlas.
6.12.2011
Ing. Pelán
Podat informaci, kdy budou dosazeny chybějící stromy na náměstí.
6.12.2011
Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s odpuštěním čtvrtletního nájmu za období od 1. 10. do 31. 12. 2011 ve výši
42.660 Kč včetně DPH panu Janu Vlachovi za pronájem objektu restaurace Florida na
koupališti. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
6.12.2011
Ing. Šnajdr
Na základě nesplnění termínu uzavření smlouvy a vzhledem k finanční situaci města rada
odstupuje od vypracování projektu na zastřešení zimního stadionu.
6.12.2011
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s provedením drobných údržbových prací na objektu kotelny U Remízku
1392 dle požadavku společnosti Hořovická teplárenská, s. r. o. Informovat žadatele
o rozhodnutí rady.
6.12.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem textu výzvy obchodní soutěže na zpracovatele projektové
dokumentace oprav komunikačních závad silnice II/117 v Tyršově ulici na nábřeží Červeného
potoka. Po souhlasu odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje zajistit provedení
obchodní soutěže.
20.12.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s navrhovanou změnou jízdního řádu MHD platnou od 11. 12. 2011 do 8. 12.
2012, dle návrhu společnosti PROBO BUS, a.s. Oznámit usnesení rady žadateli.
6.12.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 21. 11. 2011 a uložila nepotřebné předměty

navrženými způsoby zlikvidovat.
6.12.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
na opravu sloupu Panny Marie na Palackého náměstí. Předpokládané náklady činí 207.000 Kč,
dotace činí 196.650 Kč a spoluúčast města 10.350 Kč.
6.12.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s příspěvkem do výše 5.000 Kč na pořízení přepážky zabraňující prašnosti
a znehodnocování hygienických pomůcek pro tělesně postižené v budově úřadu. Projednat se
Svazem tělesně postižných MO Hořovice technické podmínky.
6.12.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s povedením prořezů a odstraněním dřevin v parku kolem sochy „obětem
světových válek“ dle dendrologického průzkumu zpracovaného v rámci studie nazvané
„Rekonstrukce Panské zahrady a prostoru před zámkem“. Zajistit provedení výběrového řízení
a provedení prací během měsíce února 2012 dle dispozic pana místostarosty.
28.2.2012
Ing. Žalud
Rada pověřuje komisi životního prostředí vytipováním nejvhodnějších pozemků pro sběrný
dvůr na základě podkladů o majetkových a jiných poměrech předaných odborem výstavby.
Úkol trvá, termín prodloužen.
6.12.2011
Ing. Žalud
Rada ukládá komisi životního prostředí vypracovat stanovisko k žádosti o pokácení, nebo
zkrácení stromu, který se nachází na veřejném prostranství (parc. č. 94 / 01) u domu čp. 1449.
20.12.2011
JUDr. Maříková
Připravit návrh smlouvy s firmou BNV Consulting, s. r. o. na "Zpracování personálního auditu
pro město Hořovice a příspěvkové organizace města" za 375.000 Kč dle dispozic pana starosty.
Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
20.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod pozemkové parcely č. 90 v k. ú. Velká Víska
od Pozemkového fondu ČR Praha na město Hořovice. Připravit k projednání zastupitelstva
s tím, že převod na restituenty má přednost (dva se přihlásili).

30.11.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely 1639 o výměře 66 m2 v k.ú. Hořovice za účelem
majetkoprávního vypořádání za navrhovanou kupní cenu 300 Kč/m2 plus náklady spojené
s prodejem. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr prodeje a poté připravit
pro jednání zastupitelstva města.
6.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se smlouvou na zrušení sjednaného věcného břemene usnesením soudu v roce
1939 na pozemcích č. 2112 / 8, 2112 / 15, 2106 / 3, 2110 / 7 a 2112 / 11. Věcné břemeno
spočívá v oprávnění přístupu, chůze a bezplatného používání koupaliště pro vlastníky domu čp.
220 v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
6.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost Saint-Gobain Sekurit ČR, s. r.
o. daruje městu finanční částku 130.000 Kč na vybudování informativního radaru v Tyršově ulici
(příjezd do Hořovic od Žebráku) a osvětlení přechodu pro chodce na Palackého nám. (mezi
hotelem a radnicí). Zajistit podpisy smluvních stran.
6.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky č. 2 / 2011 o místních poplatcích. Zapracovat
úpravy doporučené odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra s tím, že text navrhovaný
do přílohy bude přímo součástí vyhlášky a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
6.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou BNV Consulting, s.r.o. na „Zpracování personálního
auditu pro město Hořovice a příspěvkové organizace města“ za 375.000 Kč včetně DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
20.12.2011
p. Šalena
Rada města Hořovice vyslovuje souhlas se žádostí příspěvkové organizace Městské kulturní
centrum Hořovice o finanční prostředky Středočeského kraje ve výši 100.000 Kč formou
grantového řízení.
6.12.2011

p. Vaculík
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva dne
15. 12. 2011. Předložit k projednání zastupitelstvu.
15.12.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s nástinem rozpočtu města Hořovice na rok 2012 po úpravách dle dispozic pana
starosty a doporučuje ho zastupitelům ke schválení. Předložit finančnímu výboru a projednat
na zastupitelstvu.
29.11.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s návrhem 4. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2011 a doporučuje
ho zastupitelům ke schválení. Projednat na zastupitelstvu.
29.11.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s předloženým návrhem rozpočtového výhledu města Hořovice do roku 2015 a
doporučuje ho zastupitelům ke schválení. Projednat na zastupitelstvu.
29.11.2011
pí Hrachová
Rada nesouhlasí s podpisem dodatku smlouvy s Českou poštou a uložila provést výběrové
řízení na dodávku služby doručování informačních materiálů.
6.12.2011
pí Šumerová
Rada se zabývala přípravou grantového systému a žádá společenské organizace, aby svoje
nároky uplatnily kvalifikovaným způsobem do 31. 1. 2012. Zajistit zveřejnění, přípravu
metodiky včetně příslušných formulářů a podat na příští schůzi rady informaci.
6.12.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s odměnou ve výši 50 % platu, včetně příplatků, která bude vyplacena ředitelům
školských zařízení za činnost vykonávanou v roce 2011 nad rámec prací uvedených v pracovní
smlouvě – viz příloha originálu zápisu. Uvedená odměna bude vyplacena z prostředků
poskytovaných státním rozpočtem. Informovat ředitele o rozhodnutí rady. Výsledek hlasování:
5 pro a 2 se zdrželi.
6.12.2011
Ing. Jan Skopeček, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 23
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
8. 12. 2011
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
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Ing. Šnajdr, p. Kočárek
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. 23
Rady města Hořovice ze dne 8. 12. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Vzhledem k přechodu zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Úřad práce ČR
v souvislosti s převodem agend dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči
a pomoci v hmotné nouzi a s odchodem jednoho zaměstnance uvedeného odboru do starobního
důchodu, rada schválila aktualizované znění organizačního řádu městského úřadu s účinností od

1. 1. 2012. Současně tím podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovila
celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 71. Mimo tento počet zaměstnanců je
7 zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené. Předložit k podpisu panu starostovi.
20.12.2011
Ing. Pelán
Rada vyslechla pana Kočárka ve věci provozu akvaparku a bazénu. Po diskusi došla k závěru
neprodloužit nájemní současnou smlouvu na bazén. Informovat dosavadního nájemce, připravit
převzetí majetku města a zajistit provoz bazénu pod příspěvkovou organizaci Městská správa
bytového a nebytového fondu k termínu 1. 1. 2012.
Informovat radu o průběhu. Výsledek hlasování: 5 pro a 2 se zdrželi.
20.12.2011
Ing. Šnajdr
Dokončit chodník na Letné od potoka k Remízku. Instalovat obrubníky, vysypat štěrkem. Podat
informaci o předpokládaných nákladech a termínu realizace.
20.12.2011
Ing. Šnajdr
Posoudit nabídku firmy TAC-TAC na doplnění technologického centra.
20.12.2011
Ing. Šnajdr
Rada respektuje změny týkající se stavebních prací v rámci projektu „Technologické centrum ORP
Hořovice a spisové služby v území část I. a II.“ a souhlasí s dodatkem ke smlouvě č. 1 s firmou
STAMP UNI, s. r. o. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
3.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise ze dne 8. 12. 2011 a uložila nepotřebnou pultovou
přepážku navrženým způsobem zlikvidovat.
8.12.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání
Středočeského kraje na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení“. Celkový rozpočet činí 2.499.672,5
Kč včetně DPH, spoluúčast města za předpokladu získání dotace bude 2.199.672,50 Kč. Zajistit
podání žádosti o dotaci.
20.12.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na
opravu sloupu Panny Marie na Palackého náměstí. Předpokládané náklady činí 207.000 Kč, dotace

činí 196.650 Kč a spoluúčast města 10.350 Kč. Úkol trvá.
15.12.2011
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s trvalým zjednosměrněním provozu v ulici U Nádraží po skončení prací na
modernizaci železničního koridoru. Zajistit vyjádření majitele komunikace a policie a v případě
jejich souhlasu zažádat o vydání stanovení trvalého dopravního značení v ulici.
3.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vybudováním sádrokartonové příčky vč. jedněch vstupních dveří v budově úřadu
vedle stávající kotelny, za účelem uskladnění hygienických pomůcek pro tělesně postižené. V rámci
vybudování příčky nebudou řešeny žádné vnitřní instalace (např. nové nebo doplňující osvětlení).
Oznámit usnesení rady žadateli.
20.12.2011
Ing. Šnajdr
Reklamovat opravu chodníku před vchodem do 1. základní školy, louže se dále tvoří.
20.12.2011
Ing. Šnajdr
Zajistit dokončení stavby chodníku na rohu Víseckého náměstí a podat informaci.
3.1.2012
Ing. Vyhnal
Rada ukládá dopravní komisi navrhnout jiný způsob dopravního opatření ve Sládkově ulici, než je
instalace zpomalovacích prahů. Úkol trvá, termín prodloužen.
20.12.2011
Ing. Žalud
Rada pověřuje komisi životního prostředí vytipováním nejvhodnějších pozemků pro sběrný dvůr na
základě podkladů o majetkových a jiných poměrech předaných odborem výstavby. Úkol trvá,
termín prodloužen.
20.12.2011
Ing. Žalud
Vzhledem k tomu, že město nemá žádnou "mapu městské zeleně", z níž by bylo možno odvozovat
koncepci obnovy zeleně, rada pověřuje komisi životního prostředí vypracováním návrhu na zadání
takové mapy. Úkol trvá, termín prodloužen.
20.12.2011

JUDr. Maříková
Pan Josef Štajner vypověděl dne 30. 11. 2011 nájemní smlouvu na pronájem pozemku pod
stánkem ovoce a zeleniny, části p.p. 750/4 o výměře 16 m2, na náměstí Boženy Němcové.
Vzhledem ke sjednané jednoměsíční výpovědní lhůtě tato nájemní smlouva skončí dne
31. 12. 2011. Vyzvat nájemce k odstranění prodejního stánku a uvedení pozemku do původního
stravu.
20.12.2011
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s převodem pozemků 927/19 nebo symbolickým prodejem Základní kynologické
organizaci Hořovice. Informovat o usnesení rady žadatele.
20.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 507 a části p.p. 508 / 1 o celkové výměře cca
45 m2 v k.ú. Hořovice za účelem přístavby řadových garáží a to za navrhovanou kupní cenu 1.200
Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr
prodeje a poté připravit pro jednání zastupitelstva města.
20.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy na užívání části místní komunikace p.p. 1637 o výměře
cca 70 m2 před domem čp.509, v ulici Potoční v k.ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za roční nájemné 1.200 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo na zajištění stravování školní mládeže, podle které bude
Školní jídelna Hořovice zajišťovat výrobu jídel pro školní mládež základních škol v Hořovicích.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2020. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke svatebním obřadům, podle které Národní
památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme městu nebytové prostory (zámecká kaple
a tři místnosti v patře severozápadního křídla zámku) ke konání svatebních obřadů. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou od 31. 3. 2012 do 31. 10. 2012. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení přes komunikaci Rpetská p.p. 678 / 1 v délce cca
11 bm. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 2.000 Kč včetně DPH. Zajistit

podpisy smluvních stran.
17.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o správě veřejného pohřebiště, dle které pan Jonák vykonává
správu veřejného pohřebiště v Hořovicích. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zajistit podpisy
smluvních stran.
20.12.2011
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých budou orgány města Hořovice
vykonávat za konkrétní obce ve správním obvodu Hořovic přenesenou působnost a to projednávání
přestupků. Smlouvy se uzavírají na dobu tří let ode dne právní moci udělení souhlasu Krajského
úřadu Středočeského kraje a to s obcemi: Běštín, Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka,
Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, Kotopeky, Lhotka, Libomyšl, Lochovice,
Malá Víska, Neumětely, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Tlustice,
Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov, Záluží. Cena za každý řešený přestupek 1.500 Kč,
avšak za odložený přestupek pouze 500 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran, zveřejnit uzavřené
smlouvy na úřední desce a poslat je Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.
20.12.2011
JUDr. Maříková
Rada v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128 /2000 Sb., o obcích, vydává Nařízení
města Hořovice č. 3 / 2011, kterým se stanovují ceny za nájem hrobových míst a za služby
poskytované v souvislosti s nájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti v Hořovicích. Zveřejnit
na úřední desce a na webových stránkách města.
20.12.2011
JUDr. Maříková
Ve spolupráci s technickým odborem, Ing. Pelánem, p. Vystydem a panem Kočárkem připravit
majetkoprávní vypořádání s bývalým provozovatelem v ubytovně a sauně. Úkol trvá, termín
prodloužen.
20.12.2011
Mgr. Forejt
Rada uděluje řediteli Domova Na Výsluní Hořovice Mgr. Forejtovi odměnu ve výši 50 % měsíční
paušální platové složky včetně platového tarifu za rozšíření sociálních služeb v oblasti péče
v terénu.
20.12.2011
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s podáním žádosti Středočeskému kraji z Humanitárního fondu na zpracování
komunitního plánu. Předpokládané náklady činí 200.000 Kč vč. DPH. Dotace činí 98.167 Kč vč. DPH

a spoluúčast města činí 101.833 Kč vč. DPH. Zajistit podání žádosti ve spolupráci s technickým
odborem.
15.12.2011
Mgr. Vavřička
Ve věci návrhu Městské správy bytového a nebytového fondu na rekonstrukci sportovního areálu
u 1. základní školy rada pověřuje pana radního Mgr. Vavřičku přípravou žádosti o dotaci z Fondu
sportu a volného času s tím, že rada principiálně s žádostí souhlasí.
20.12.2011
p. Vaculík
Rada souhlasí s přijetím dotace ve výši 14.997.641.53 Kč a doporučuje vyčlenění částky
21.782.931.87 Kč z rozpočtu města pro spolufinancování projektu "Rekonstrukce autobusového
nádraží v Hořovicích". Projednat na zastupitelstvu.
15.12.2011
pí Hrachová
Rada souhlasí s podpisem dodatku smlouvy s Českou poštou, s. p. na doručování informačních
materiálů.
20.12.2011
pí Mračková
Rada vzala na vědomí informaci, že Městská mateřská škola Hořovice bude uzavřena v době od
27. 12. do 30. 12. 2011 a že k tomuto návrhu nebylo ze strany rodičů žádných připomínek.
20.12.2011
pí Šrámková
Rada souhlasí s pořádáním 24. Cibulového jarmarku v sobotu 6. 10. 2012 a s pronájmem veřejného
prostranství a budov městského úřadu v obvyklém rozsahu. Dojednat podrobnosti s žadatelem
a dopravním úřadem.
31.1.2012
pí Šumerová
Navrhnout změnu výsledku hospodaření příspěvkových organizací tak, aby výsledek nebyl záporný.
20.12.2011
pí Šumerová
Rada souhlasí s plánem inventur za rok 2011. K provedení inventarizace jmenuje inventarizační
komisi ve složení: J. Šumerová, předsedkyně, A. Janoušková a M. Rážová, členky.
20.12.2011
Jana Šrámková, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 24
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15. 12. 2011

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
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Podání členů rady
3. 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. 24
Rady města Hořovice ze dne 15. 12. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Radní souhlasí s vypsáním výběrového řízení jako otevřeného podlimitního na „Rekonstrukci
autobusového nádraží v Hořovicích“. Výzva k otevřenému podlimitnímu řízení je již zpracována
a schválena Regionální radou soudržnosti Střední Čechy. Zadávací podmínky odeslat radním
a znovu je konzultovat s panem starostou a odbornou firmou.
20.12.2011

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zániku věcného břemene
a zřízení věcného břemene s městem Hořovice jako povinným
a SUNLIFE PRO, a. s. jako oprávněným 1
a PREměření, a. s. jako oprávněným 2,
podle které oprávnění získávají právo provozovat a udržovat fotovoltaickou elektrárnu na
pozemcích města. Úplata městu v období 2012 - 2023 bude 280.000 Kč + DPH, v období 2024 2029 bude 813.000 Kč + DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.12.2011
vedoucí odborů
MěÚ Zadání výběrových řízení na dodavatele prací a služeb, jejichž realizační cena přesáhne 50.000
Kč bez DPH vždy nechat schválit radou. Po tomto schválení neprodleně zveřejňovat zadání na
webových stránkách města.
průběžně
Jana Šrámková, Ing. Skopeček

Mgr. Petr Bakule

Zápis č. 25
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
22. 12. 2011
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Luděk Tesař
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. 25
Rady města Hořovice ze dne 22. 12. 2011
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada souhlasí s umístěním kogenerační jednotky o výkonu 600 kW společností ČEZ Energo, s. r. o.
v kotelně společnosti Hořovická teplárenská, s. r. o., v ul. Višňová čp. 1392.
3.1.2012

Ing. Pelán
Rada souhlasí s odložením platby čtvrtletního nájmu za pronájem restaurace na koupališti za
období od 1. 9. do 31. 12. 2011 ve výši 42.660 Kč vč. DPH do vyřešení nezbytných investic do
údržby objektu restaurace, realizovaných ve IV. čtvrtletí 2011. Podat informaci.
3.1.2012
Ing. Pelán
Rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu vyhodnotit stížnost obyvatel sociálních
bytů, Podlužská 585 a zajistit nezbytné opravy domu. Navržené oplocení domu rada neschvaluje.
3.1.2012
Ing. Pelán
Ve spolupráci s technickým odborem, Ing. Pelánem, p. Vystydem a panem Kočárkem připravit
majetkoprávní vypořádání s bývalým provozovatelem v ubytovně a sauně. Úkol trvá, termín opět
prodloužen.
31.12.2011
Ing. Šnajdr
Dokončit chodník na Letné od potoka k Remízku. Instalovat obrubníky, vysypat štěrkem. Podat
informaci o předpokládaných nákladech a termínu realizace. Úkol trvá dle upřesňujících dispozic od
pana starosty.
3.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost Šindy, s. r. o. pro společnost Telefónica
Czech Republic, a. s. a na náklady města Hořovice, za cenu 673.034,84 Kč vč. 20% DPH přeložku
telekomunikačních vedení na Náměstí Boženy Němcové ze vzdušného vedení do kabelové rýhy.
Práce budou probíhat v době výstavby autobusového nádraží.
3.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vodovodní přípojky ke kynologickému skladu na pozemku 927/19, který
využívá Základní kynologická organizace Hořovice, s podmínkou uvedení povrchu po výkopu a okolí
do původního stavu. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
3.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru zpracování seznamu chodníků, jež mohou být
zrekonstruovány z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, za účelem zpracování
projektových dokumentací a podání žádosti k fondu ohledně jejich realizace v roce 2013.
17.1.2012

Ing. Šnajdr
Reklamovat opravu chodníku před vchodem do 1. základní školy, louže se dále tvoří. Problém
řešen, bude přeasfaltováno.
10.4.2012
Ing. Vyhnal Rada ukládá dopravní komisi navrhnout jiný způsob dopravního opatření ve Sládkově
ulici, než je instalace zpomalovacích prahů. Úkol trvá, termín opět prodloužen.
17.1.2012
Ing. Žalud
Rada pověřuje komisi životního prostředí vytipováním nejvhodnějších pozemků pro sběrný dvůr na
základě podkladů o majetkových a jiných poměrech předaných odborem výstavby. Úkol trvá,
termín opět prodloužen.
17.1.2012
Ing. Žalud
Vzhledem k tomu, že město nemá žádnou "mapu městské zeleně", z níž by bylo možno odvozovat
koncepci obnovy zeleně, rada pověřuje komisi životního prostředí vypracováním návrhu na zadání
takové mapy. Úkol trvá, termín opět prodloužen.
17.1.2012
JUDr. Maříková
Připravit návrh smlouvy s firmou BNV Consulting, s. r. o. na "Zpracování personálního auditu pro
město Hořovice a příspěvkové organizace města" za 375.000 Kč bez DPH dle dispozic pana starosty.
Zajistit podpisy smluvních stran.
17.1.2012
JUDr. Maříková
Rada města Hořovice respektuje výsledky výběrového řízení projektu „Územní plán města
Hořovice“, souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky firmy Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., která
provede dílo za 587.400 Kč vč. DPH a zároveň souhlasí se zněním smlouvy o dílo, jež byla součástí
vítězné nabídky. Po odborné kontrole zajistit podpisy smlouvy.
17.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o právu umístit a provést stavbu na cizím pozemku z důvodu
výstavby cyklostezky přes pozemky označené parcelními čísly 902/1, 902/3, 902/8, 903/3, 903/4,
908/1, 908/2, 908/6, 908/9, 909/22, 909/40, 909/53, 909/75 všechny v k.ú. Osek s vlastníkem
pozemků s obcí Osek. Připravit znění smlouvy.
17.1.2012

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem servisní smlouvy, podle které bude společnost STAMP UNI s.r.o. provádět
pravidelné servisní prohlídky elektronické zabezpečovací signalizace, monitoringu prostředí
serverovny a zhášecího zařízení serverovny v budově MěÚ čp. 640 za cenu cca 8.400 Kč vč. 20%
DPH ročně. Rada zároveň souhlasí s návrhem servisní smlouvy, podle které bude tatáž společnost
provádět pravidelné prohlídky záložního zdroje serverovny za cenu cca 9.500 Kč vč. 20% DPH ročně.
Zajistit podpisy smluvních stran.
17.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uznáním vydržení u pozemku parcelní číslo 694 v k.ú. Velká Víska. Následné sepsání
osvědčení o vydržení pozemku u notáře, popřípadě další náklady s tím spojené bude hradit
žadatelka. Podat informaci o postupu.
3.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 08016911 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR projektu „Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích“, podle kterého se
stanovuje termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce na 30. 6. 2012. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
31.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy s panem Josefem Štajnerem, týkající se pronájmu části
pozemku 7/2 v k.ú. Hořovice - pod novinovým stánkem na Palackého náměstí. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou do doby dokončení a zkolaudování nově budované prodejny tisku na Palackého
náměstí. Zajistit podpisy smluvních stran.
3.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje nebytové prostory v 2. NP objektu čp.
640 o výměře 161,80 m2 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou do 31. 12. 2013. Nájemné činí 114.959 Kč ročně. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
13.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme Svazu
tělesně postižených MO Hořovice nebytové prostory v 1. NP v budově úřadu o výměře 61,55 m2
a sklepní prostor v suterénu o výměře 13m2 pro kanceláře svazu. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31. 12. 2013. Nájemné činí 7.105 Kč ročně. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.

13.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat distribuční soustavu přes p.p. 753/1, 753/3, 753/11, 753/12, 753/14,
754/3, 754/4, 756, 768/1, 1174/56, 1174/48, 1205/2, v k.ú. Hořovice (autobusové nádraží). Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 5.000 Kč včetně DPH. Montáži bude předcházet
demontáž stávajících sloupů. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat distribuční soustavu přes p.p. 753/14, 754/4, 756, 753/13, 753/1,
768/6, 753/6 a 752/1 v k.ú. Hořovice (autobusové nádraží). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za
jednorázovou úplatu 5.000 Kč včetně DPH. Montáži bude předcházet demontáž sloupů
a stávajícího vedení. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí přes komunikaci Rpetská p.p. 678 /
1 v délce cca 65 bm. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 180 Kč/bm
včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy týkající se přenesené působnosti na úseku
evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., pro obec Chaloupky. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31. 12. 2014 za cenu 20 Kč za úkon. Zajistit podpisy smluvních stran, zveřejnit uzavřenou
smlouvu na úřední desce a poslat ji Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.
3.1.2012
Mgr. Kebrlová
Rada ukládá sociálnímu odboru vyhodnotit žádost o přidělení sociálního bytu a připravit koncept
odpovědi.
3.1.2012
p. Vaculík
Rada se zabývala posouzením nabídky firmy TAC-TAC na doplnění technologického centra. Dalším
jednáním pověřila pana starostu.
3.1.2012

pí Šumerová
Navrhnout změnu výsledku hospodaření příspěvkových organizací tak, aby výsledek nebyl záporný.
Úkol trvá, termín prodloužen.
17.1.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s 5. rozpočtovým opatřením města Hořovice na rok 2011. Předložit nejbližšímu
jednání zastupitelstva.
31.1.2012
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada ukládá vedoucím odborů městského úřadu a ředitelům příspěvkových organizací pravidelnou
účast na zasedáních zastupitelstva města.
průběžně
Jana Šrámková ,Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

