Zápis č. 2
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
24.01.2018
Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni:

Program:

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová,
PhDr. Jiří Vlček

ad 2)-4)

O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch
závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení
uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným
záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v
usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní
předkladatelé prvotního návrhu radě.

Stránka 1

Usnesení č. 2
Rady města Hořovice ze dne 24. 1. 2018

Rada se po projednání
zodpovědným osobám:

usnesla

na

uložení

úkolů

Odpovídá
Bc. Trojan

Úkol
Rada města Hořovice schvaluje pronájem veřejného
prostranství v rozsahu 60 m2, včetně umístění reklamních
plakátů na lampy veřejného osvětlení, a to za účelem
uspořádání jednorázové kulturně gastronomické akce s
názvem „ZABIJAČKOVÉ HODY 2018“. Akce se uskuteční
na Palackého náměstí v Hořovicích dne 8. 2. 2018 od 12 ti
do 17 ti hodin. Poplatek za pronájem prostranství je
stanoven v souladu s příslušnou místní vyhláškou ve výši
7.200,- Kč a poplatek za umístění reklamních plakátů se
stanovuje ve výši 500,- Kč.

Termín
07.02.2018

Bc. Trojan

Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí dotace
Českému kynologickému svazu na pořádání 14. ročníku
Kynologického plesu.

07.02.2018

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje prominutí poplatků z
vybraného vstupného na maturitní plesy středních škol se
sídlem na území města Hořovice pořádaných v roce 2018.

07.02.2018

Bc.Trojan

Rada ukládá OFŠ aby MMŠ poskytl seznam dětí
narozených v období od 1.9. 2012 do 31.8. 2015, které mají
trvalé bydliště ve školském obvodu.

07.02.2018

Bc.Trojan

Rada bere na vědomí termín a místo zápisu dětí do MMŠ
pro školní rok 2018-2019, a to 3. 5. 2018 v objektu MMŠ.

07.02.2018

Bc.Trojan

Rada bere na vědomí zvýšení stravného pro děti MMŠ.

07.02.2018

Stránka 2

Ing. Křížková

Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti a
sálu radnice Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní
organizace Hořovice, za účelem konání informační schůzky
pro své členy k rekondičním a rehabilitačním pobytům a to
ve dnech :
10. 05. 2018 14:30 - 15:00 hod – zasedací místnost
22. 05. 2018 14:30 – 15:00 hod – sál Hořovické radnice
07. 08. 2018 14:30 - 15:00 hod – zasedací místnost
02. 10. 2018 14:30 – 15:00 hod – zasedací místnost

07.02.2018

Ing. Křížková

Rada se seznámila s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., podle
kterého je zvýšen maximální možný limit odměn členům
zastupitelstev.
Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2018 nepočítal s
navýšením těchto odměn, rada navrhuje zastupitelstvu
odměny ponechat v dosavadní výši.

07.02.2018

Ing. Křížková

Rada souhlasí s užitím loga a znaku města Hořovice v
propagačních materiálech firmy DYNATECH s.r.o..

07.02.2018

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s „Ceníkem zimní údržby komunikací a
prostranství Hořovice a okolí pro zimní období 2017–2018“
obdržený od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství,
s.r.o. Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.

07.02.2018

Ing. Šnajdr

Rada města na základě výběrového řízení „Projekt obnovy
sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa I. Višňovka“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče OK GARDEN s.r.o.,
Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, jehož tímto vybírá
jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky. Nabídnutá cena za provedení díla činí
2.979.280 Kč bez DPH, tj. 3.604.928,80 Kč vč. 21 % DPH.

07.02.2018

Stránka 3

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s bezplatným pronájmem veřejných
prostranství, komunikací a chodníků za účelem pořádání 30.
ročníku Cibulového jarmarku v Hořovicích v rozsahu
obvyklém v minulých letech a v době od pátku 5. 10. 2018,
17.00 hod. do soboty 6. 10. 2017, 22.00 hod. Rada zároveň
souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a přísálí v budově
radnice č. p. 2/2, v době od čtvrtka 4. 10. do neděle 7. 10.
2018 a s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky
města Hořovice č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a
jiných omamných psychotropních látek na veřejném
prostranství v pátek 5. 10. 2018, v době od 17.00 hod. do
22.00 hod. a v sobotu 6. 10. 2018 v době od 9.00 hod. do
22.00 hod. Oznámit usnesení rady žadateli.

07.02.2018

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s napojením a odvodem dešťových vod z,
spolkem HC Cvočkaři Hořovice, budovaného zázemí do
areálové kanalizace vedoucí v bezprostřední blízkosti
stavby. Oznámit usnesení rady žadateli.Proti:1, Zdržel se: 1

07.02.2018

Ing. Šnajdr

Rada bere na vědomí zrušení ZŘ „Rozvoj informačních
systémů města Hořovice“2. část – Vytvoření nového
rezervačního informačního systému pro CD, OP a ŘP z
důvodu nepodání žádné nabídky ve stanovené lhůtě a
zároveň schvaluje opakování této veřejné zakázky
spolufinancované z fondů EU.

07.02.2018

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých
příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na
stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, na VZ „Vestavba do půdy hlavní
budovy 2. Základní školy Hořovice“. Zároveň souhlasí se
složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové – Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Helena Plecitá,
Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Petr Karban, Karel Pelikán
náhradníci – 1. náhradník PhDr. Jiří Vlček, 2. náhradník Ing.
Milan Šnajdr, 3. náhradník Ing. David Grunt, 4. Ondřej
Vaculík, 5. Monika Božková.

07.02.2018

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s návrhem projekční a konzultační kanceláře
pro mostní a inženýrské stavby, podle které nebude most
před vstupem do objektů 1. základní školy sanován, ale
bude zbourán a nahrazen novou konstrukcí. V tomto smyslu
budou započaty projekční práce. Oznámit usnesení rady
projektantům.

07.02.2018

Stránka 4

Ing. Šnajdr

Návrh usnesení k 1. části veřejné zakázky:
Rada města Hořovice rozhoduje o výběru dodavatele
Marbes Consulting s.r.o. se sídlem: Brojova 2113/16; 326 00
Plzeň; IČ: 25212079, na veřejnou zakázku s názvem
„Rozvoj informačních systémů města Hořovice“ 1. Část –
Vytvoření nového informačního systému „Portál úředníka“,
na základě hodnocení nabídek a výsledku posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení a pověřuje starostu Dr.
Ing. Jiřího Peřiny podpisem smlouvy o dílo a poskytování
servisní podpory s vybraným dodavatelem. Celková
nabídková cena za plnění veřejné zakázky je 1.785.000,- Kč
bez DPH.

Návrh usnesení ke 3. části veřejné zakázky:
Rada města Hořovice rozhoduje o výběru dodavatele
Dynatech s.r.o. se sídlem: Londýnské nám. 853/1; 639 00
Brno; IČ: 25501003, na veřejnou zakázku s názvem
„Rozvoj informačních systémů města Hořovice“ 3. Část –
Vytvoření nového informačního systému pro řízení
příspěvkových organizací Města Hořovice, na základě
výsledku posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení a pověřuje starostu Dr. Ing. Jiřího Peřiny podpisem
smlouvy o dílo a poskytování servisní podpory s vybraným
dodavatelem. Celková nabídková cena za plnění veřejné
zakázky je 4.583.000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení ke 4. části veřejné zakázky:
Rada města Hořovice rozhoduje o výběru dodavatele BSS
Praha s.r.o. se sídlem: V Holešovičkách 1451/20; 180 00
Praha 8 IČ: 28207611, na veřejnou zakázku s názvem
„Rozvoj informačních systémů města Hořovice“ 4. Část –
Vytvoření nového informačního systému pro Elektronickou
úřední desku, na základě hodnocení nabídek a výsledku
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a
pověřuje starostu Dr. Ing. Jiřího Peřiny podpisem smlouvy o
dílo a poskytování servisní podpory s vybraným
dodavatelem. Celková nabídková cena za plnění veřejné
zakázky je 545.200,- Kč bez DPH.

Stránka 5

07.02.2018

Návrh usnesení k 5. části veřejné zakázky:
Rada města Hořovice rozhoduje o výběru dodavatele
AutoCont CZ a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava; IČ: 47676795, na veřejnou
zakázku s názvem „Rozvoj informačních systémů města
Hořovice“ 5. Část – Pořízení nového HW a SW nutného pro
provoz nově vytvořených a modernizovaných informačních
systémů, na základě výsledku posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení a pověřuje starostu Dr. Ing. Jiřího
Peřiny podpisem smlouvy o dílo a poskytování servisní
podpory s vybraným dodavatelem. Celková nabídková cena
za plnění veřejné zakázky je 2.696.990,- Kč bez DPH.

Ing.Grunt

Rada souhlasí se zněním Dodatku ke smlouvě na PD ze dne
22. 12. 2015, kterým se mění název projektové
dokumentace na: PROJEKT OBNOVY SÍDELNÍ ZELENĚ
VE MĚSTĚ HOŘOVICE – ETAPA I.

07.02.2018

JUDr.
Maříková

Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke
sňatečným obřadům, podle které Národní památkový ústav,
správa zámku Hořovice pronajme v r. 2018 městu prostory v
objektu zámku (zámecká kaple a tři místnosti v patře
severozápadního křídla zámku) ke konání sňatečných
obřadů. Zajistit podpisy smluvních stran.

07.02.2018

JUDr.
Maříková

Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti s paní Martinou Alblovou, spočívající ve
zřízení a provozování stavby vodovodní a plynovodní
přípojky na budoucích služebných pozemcích parcelní č.
58/2 a 219/19 v k. ú. Hořovice za cenu 500,- Kč/bm + DPH
dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.

07.02.2018

JUDr.
Maříková

Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu části
pozemku parcelní č. 1716/1 v k. ú. Hořovice z důvodu jeho
dalšího nevyužívání nájemcem. Zajistit podpisy smluvních
stran.

07.02.2018

JUDr.
Maříková

Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu části
pozemku parcelní č. 1716/1 v k. ú. Hořovice ze dne
11.11.2008 z důvodu jeho dalšího nevyužívání nájemcem.
Zajistit podpisy smluvních stran.

07.02.2018

Stránka 6

JUDr.
Maříková

JUDr.
Maříková

Rada souhlasí se zněním Smlouvy o spolupráci při zajištění
kulturní akce, kterou město pronajímá paní Blance Vášové
prostory v objektu č. p. 2 – sál, přísálí, šatnu, jeviště a
vestibul za účelem pořádání tří tanečních večerů pro mládež
a dospělé. Zajistit podpisy smluvních stran.

Rada souhlasí se zněním smlouvy o prodeji reklamní plochy
na sociální vůz, podle které společnost KOMPAKT spol. s
r.o. prodá městu reklamní plochu na sociálním voze pro
Domov Na Výsluní Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou 6 let za celkovou cenu 60.000,- Kč + DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.

07.02.2018

07.02.2018

JUDr.
Maříková

Rada nedoporučuje zastupitelstvu města Hořovice schválit
prodej částí pozemku parc. č. 72/1 v k. ú. Velká Víska
(parkovacích míst) osmi vlastníkům bytů v domě č. p. 1600
v ulici Na Okraji v Hořovicích. Informovat žadatele.

07.02.2018

JUDr.
Maříková

Rada revokuje usnesení č. 23 ze dne 15.11.2017 ve věci
zřízení služebností pro společnost NH Hospital, a.s. a
souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení služebností a to
služebnosti vjezdu na pozemek parc. č. 920/3 v k. ú. Velká
Víska (parkoviště) přes pozemek parc. č. 66/8 v k. ú. Velká
víska a služebnosti umístění a provozování stavby
vodovodního řadu, kabelového vedení NN a kabelového
vedení VN a kanalizačního řadu na pozemcích parcelní č.
66/1, 66/8, 66/24 a 893/3 v k. ú. Velká Víska se společností
NH Hospital, a. s. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.

07.02.2018

JUDr.
Maříková

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatné
nabytí pozemku parcelní č. 831/22 o výměře 21 m2 v k. ú.
Velká Víska z vlastnictví Spolku Šípková – v likvidaci do
vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního
vypořádání.

07.02.2018

Mgr. Kebrlová Rada souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního
plánování na rozdělení finančních prostředků v rámci
Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Hořovice na sociální a návazné služby pro rok 2018 (viz
příloha originálu zápisu) a doporučuje zastupitelstvu
schválení poskytnutí dotací uvedených v příloze č. 1 a
doporučuje schválit nepřiznání dotací uvedených v příloze č.
2. a zároveň schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí
dotace, která je přílohou tohoto podání.

07.02.2018

Stránka 7

Mgr. Kebrlová Rada projednala a schvaluje znění Smlouvy o partnerství
mezi městem Hořovice a Centrem pro komunitní práci
střední Čechy, jejímž předmětem je úprava postavení
příjemce dotace z ESF Operační program zaměstnanost,
výzva č. 03_16_063 zaměřující se na zpracování
Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a
spádových obcí na období 2020 – 2024 a jeho partnerů,
jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich
vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této
smlouvy.

07.02.2018

p. Vaculík

07.02.2018

Rada souhlasí s účastí města v rámci mezinárodní kampaně
"Vlajka pro Tibet" a s vyvěšením vlajky dne 10. 03. 2018 na
budově radnice.

Dr. Ing. Jiří Peřina Mgr. Zdeňka Ulčová PhDr. Jiří Vlček

Stránka 8

5. řádek datum

Stránka 9

53. řádek začátek

Stránka 10

