Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
09. 01. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
MUDr. Vladimír Moucha, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Mgr. Jiří Vavřička, radní

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: MDDr. Antonín Spal, Ondřej Vaculík
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 09. 01. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
23.01.2019

Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje na rok 2019 rozpočty u všech příspěvkových organizací,
které město Hořovice zřizuje. Těmito příspěvkovými organizacemi jsou 1. základní škola
Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, Středisko
volného času Domeček Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, Městské sportovní
centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice a Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice. Rozpočty uvedených příspěvkových organizací jsou
schvalovány jako rozpočty vyrovnané.
23.01.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice uděluje Městskému kulturní centrum Hořovice souhlas s podáním
žádostí o dotace ze Středočeských fondů na rok 2019, a to z Fondu kultury a obnovy
památek, tematické zadání Podpora kultury, na „Hořovické kulturní léto“ ve výši
100.000,- Kč a z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof, tematické
zadání Podpora hejtmana – oblast kultury, na nákup zvukové a světelné techniky
pro Společenský dům Hořovice ve výši 200.000,- Kč.
23.01.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí informace o možných energetických úsporách
v jednotlivých objektech ve vlastnictví města Hořovice, avšak v současné době je jejich
realizace možná pouze za předpokladu, že veškeré související náklady v případě
realizace úsporných opatření budou financovány dodavatelskou společností s tím,
že budou spláceny pouze ze vzniklých úspor, kdy rozpočet města Hořovice nebude nijak
zatížen.
23.01.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice oktávě GVH Hořovice za účelem
nácviku choreografie na maturitní ples ve dnech 10. 1. 2019 od 17:00 do 19:00 hod.,
16. 1. 2019 od 18:00 do 20:00 hod., 18. 1. 2019 od 14:00 do 16:00 hod., 22. 1. 2019 od
17:00 do 19:00 hod.
23.01.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem divadelního sálu pro zkoušky dechového
orchestru Hořovická muzika v roce 2019. Termíny zkoušek budou vždy v pondělí
v těchto dnech: 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 1. 7.,
15. 7., 29. 7., 12. 8., 19. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 28. 10., 11. 11., 25. 11., 2. 12.
2019 v čase od 17:00 do 20:15 hodin.
23.01.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem divadelního sálu pro zkoušky malého
saxofonového souboru – SAXTET v roce 2019. Termíny zkoušek se budou konat vždy
v úterý v těchto dnech: 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3, 2. 4., 16. 4., 30. 4.,14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6.,
9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 24. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 5. 11., 19. 11., 26. 11.2019

v čase od 17:30 do 20:15 hodin.
23.01.2019
Ing. Pelán
Rada ukládá řediteli MSBNF v součinnosti s ředitelem MSC zajistit prohlídku domku
správce fotbalového stadionu s ohledem na provedení nezbytných oprav.
23.01.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z Vnitřního předpisu č. 2016/3 - Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro veř. zadavatele, a tedy s nabídkou, podle které
společnost Pozemní komunikace Bohemia a.s. provede, za cenu 773.337 vč. 21 % DPH
opravu povrchu komunikace Nádražní v úseku od opěrné zdi a schodiště (u ulice
9. května) po křižovatku u č. p. 213 s tím, že podíl města na opravě bude 363.000 Kč vč.
DPH. Zbývající částku zainvestuje společnost Vodovody a kanalizace Beroun a.s., která
v ulici prováděla rekonstrukci kanalizačního řadu.
23.01.2019
Ján Rogos
Rada ukládá dopravní komisi připravit materiál pro jednání s Ministerstvem dopravy
a Českými drahami ve věci obnovení rychlíkových spojů na trati Praha - Plzeň v rámci
zachování taktové dopravy.
23.01.2019
Ján Rogos
Rada ukládá dopravní komisi připravit návrh na zlepšení dopravní situace ve městě,
zejména v souvislosti se zklidněním provozu a omezením tranzitní dopravy kamionů.
23.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá paní
Aleně Bogdanové část pozemku parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 40 m2
za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou.
Nájemné činí 800,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá panu
Pavlovi Vyskočilovi část pozemku parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 40 m2
za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou.
Nájemné činí 800,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá panu
Romanu Šmerhovskému část pozemku parc. č. 1112/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca
20 m2 za účelem využití k venkovnímu posezení. Smlouva se uzavírá od 1. 2. 2019
na dobu neurčitou. Nájemné činí 400,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.

23.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IZ-12-6001209 – ČEZ Distribuce, a. s., spočívající
v umístění zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 815 v k. ú. Velká Víska.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 0,5 bm za cenu 1.000,- Kč + DPH dle
platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
23.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností se ZUŠ J.
Slavíka Hořovice, spočívající ve vybudování vodovodní a kanalizační přípojky
pro výstavbu sociálního zařízení ve škole na budoucím služebném pozemku parcelní
č. 7/2 v k. ú. Hořovice za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
23.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o lesnickém pachtu, podle které město propachtuje
společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 136 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice,
Velká Víska, Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání a požívání. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou do 31. 12. 2028 za pachtovné ve výši 85% z čistého výnosu předmětu
pachtu ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.01.2019
JUDr. Maříková
Rada se seznámila s obsahem Petice - Nesouhlas s rozšířením skládky odpadů Hrádek
(tzv. IV etapa) za předpokladu využívání skládkových kapacit mimo ORP Hořovice.
Vyrozumět petiční výbor v zákonem stanovené lhůtě se sdělením stanoviska
a způsobem vyřízení.
23.01.2019
PhDr. Boubínová
Rada schvaluje novou organizační strukturu Domova Na Výsluní od 1. 2. 2019 včetně
navýšení maximálního počtu pracovních míst, která je součástí Organizačního řádu
schváleného Radou města usnesením č. 1 ze dne 13. 1. 2016 na 70.
23.01.2019
PhDr. Boubínová
Rada souhlasí, aby Domov Na Výsluní Hořovice uzavřel darovací smlouvy s dárci: ŠACH
spol. s r.o., Praha -Modřany. Město Králův Dvůr, CIT Services EU s.r.o. Praha, Damis s.r.o.
Chaloupky, Obec Praskolesy. Dary v celkové hodnotě představují finanční obnos 16. 350,
- Kč a věcné dary představují hodnotu 51. 480,- Kč.
23.01.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na užívání a provozování Denního centra
pro osoby bez přístřeší – Hořovice s Farní charitou Beroun.

23.01.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s ustanovením řídící skupiny pro pokračování procesu Komunitího
plánování sociálních služeb započatém v rámci tvorby Komunitního plánu sociálních
služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2018 - 2022 ve složení: Jana
Šrámková, Mgr. Renata Wachtlová, Ing. Miroslava Paťavová, Věra Veverková, Eva
Kaufmanová, Alena Ratajová, DiS., Mgr. Jiří Vavřička a Mgr. Olga Kebrlová.
23.01.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje dokument „Program prevence kriminality města
Hořovice na r. 2019“ a dokument „Strategie prevence kriminality města Hořovice
na období 2019 – 2020“.
23.01.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí zprávu o závěrech, které vyplynuly ze soutěže
Bezpečné město. Soutěž se konala v květnu 2018 a byla určena pro žáky 1. a 2. stupně
základních škol a nižšího gymnázia.
23.01.2019
Mgr. Landa
Rada ukládá řediteli MKC zajistit vytvoření galerie osobností Hořovic.
23.01.2019
PhDr. Boubínová
Rada souhlasí, aby Domov Na Výsluní provedl účetní odpis nedobytné pohledávky
za klienta Zdeňka Š. ve výši 51. 000,- Kč.
23.01.2019
PhDr. Boubínová
Rada bere na vědomí nákup el. konvektomatu Rational SCC We 6.1 v hodnotě 232. 223,Kč včetně DPH.
23.01.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Olešná příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní, Hořovice ve výši 5.000,- Kč
na poskytování sociálních služeb v r. 2019.
23.01.2019
Zapsala: Lenka Kuniaková 09. 01. 2019
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
MDDr. Antonín Spal

10. 01. 2019
Ondřej Vaculík

10. 01. 2019

Zápis č. 2
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
23. 01. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
MUDr. Vladimír Moucha, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
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: Jana Šrámková, 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.

Usnesení č. 2
Rady města Hořovice ze dne 23. 01. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
06.02.2019
Bc. Hasman
Rada města z důvodu propojení programu Croseus s Portálem příspěvkových organizací
schvaluje ukončení spolupráce se Spolkem pro budování a implementaci sdílených open
source nástrojů, z. s.
V této věci rada pověřuje koordinátorku řízení PO paní Bc. Lenku Redrovou jednáním
tak, aby byla spolupráce ukončena dohodou v nejkratším možném termínu. Připravit
potřebné dokumenty k dalšímu projednání RM.
06.02.2019
Bc. Nesnídalová
Rada města Hořovice bere na vědomí přerušení provozu MMŠ Hořovice v době hlavních
prázdnin ve dnech 22. 7. - 9. 8. 2019.
06.02.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění
některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách
a správě a státních zaměstnanců, kdy s účinností od 1. 1. 2019 dochází ke změně
platových tarifů u městského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných městem.
Rada města Hořovice v této souvislosti stanovuje platy všem ředitelům zřízených
příspěvkových organizací dle přílohy tohoto usnesení.
Zdržel se: 1 Mgr. Jiří Vavřička
06.02.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ Obnova herních
prvků na dětských hřištích v Hořovicích“ z Programu 2019 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času
a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 30% z celkových uznatelných
nákladů projektu.
06.02.2019
Bc. Trojan
Rada města schvaluje žádost o individuální dotaci pro FK Hořovicko ve výši 49. 900,- Kč.
Částka bude použita na úhradu cestovného pro družstva mládeže.
06.02.2019
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města na úterý
29. 01. 2019 od 17.00 hodin.
06.02.2019
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2018

06.02.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice 4. C Gymnázia Václava Hraběte
Hořovice ve dnech 23.1., 13.2.,18.2 a 20.2.2019 vždy od 15:00 do 18:00 hod. za účelem
nacvičování choreografie na maturitní ples.
06.02.2019
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s předkládací zprávou, týkající se údržby veřejné zeleně a rozvojové
péče o ni v ulici K Nemocnici. Rada souhlasí s celoroční údržbou zeleně a rozvojovou
péčí o ni, vykonávanou v roce 2019 Petrem Bauerem – Zahrady Bauer, za nabídkovou
cenu 129 554,70 Kč vč. 21 % DPH.
06.02.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Jan Hradil, Ph.D., za celkovou cenu
196.000 Kč bez DPH, tj. 237.160 Kč vč. 21 % DPH veškerou potřebnou projektovou
dokumentaci vč. inženýrské činnosti a rozpočtu na akci „Stavebních úprav ve Vrbnovské
ulici“, jejímž cílem bude vybudování regulérního parkování v ulici a přístupu k němu.
Objednat provedení prací dle cenové nabídky.
06.02.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s ceníkem zimní údržby komunikací a prostranství Hořovice a okolí
pro zimní období 2018–2019, který předložila společnost AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o. Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
06.02.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce vody č. 21114093 mezi městem a VAK
Beroun a.s., podle které budou služby spojené s dodávkou vody a odvodem odpadních
vod do objektu denního centra pro lidi bez přístřeší účtovány přímo městu Hořovice.
Zajistit podpisy smluvních stran.
06.02.2019
Ing. Šnajdr
Rada se obeznámila se žádostí ředitele MKC Hořovice týkající se instalace svislé
dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou před vjezdová
vrata zahrady Společenského domu a souhlasí s její instalací. Na dodatkové tabulce bude
text „Na povolení MKC Hořovice“. Vjezdové karty bude vydávat MKC.
Po odsouhlasení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat
instalaci dopravního značení.
06.02.2019
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí Společenství vlastníků jednotek č. p. 1222 v ulici
U Remízku týkající se umístění svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“
s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Nástupní plocha pro požární techniku“ a souhlasí

s jejím umístěním před přístupovou komunikaci, provedenou ze zatravňovací dlažby,
situovanou mezi ulicemi Hradební a U Remízku. Instalace svislé dopravní značky
vyplynula z kontroly Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního
odboru Beroun, provedené v bytovém domě č. p. 1222 v ulici U Remízku. Po schválení
Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, objednat instalaci
dopravního značení.
06.02.2019
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí Společenství vlastníků jednotek č.p. 1230 v ulici Višňová,
týkající se umístění svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“
s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Nástupní plocha pro požární techniku“ a souhlasí
s jejím umístěním před pojezdový chodník, vedoucí od bytové jednotky směrem do ulice
Višňová. Instalace svislé dopravní značky vyplynula z kontroly Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, provedené v bytovém domě č.p.
1230 v ulici Višňová. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem
Beroun, objednat instalaci dopravního značení.
06.02.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením 149.000 Kč za již dokončenou stavbu opěrné zdi oddělující
pozemek u č. p. 931 od zahrady u Klubu Labe, a to firmě pana Jana Drože, která stavbu
skutečně provedla a dokončila místo původně avizované, a tím revokuje své usnesení
ze dne 11. 1. 2017.
06.02.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy, podle které sdruží VaK Beroun a.s. a Město Hořovice
finanční prostředky za účelem provedení kompletní opravy povrchu komunikace ul.
Nádražní v úseku od opěrné zdi a schodiště v ulici 9. května po křižovatku ulic u domu
č. p. 213 v Hořovicích. Z celkových nákladů na opravu povrchu ve výši 639.121,10 Kč
bez DPH činní podíl města 300.000 Kč bez DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
06.02.2019
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
06.02.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s vypovězením smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi městem Hořovice
a společností EXPRESNET.CZ dne 8. 10. 2010. Zajistit podání výpovědi.
06.02.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o poskytování přístupu k českým technickým normám
ve formátu *pdf prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů, podle které Česká
agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace poskytne městu přístup
k českým technickým normám v elektronické podobě prostřednictvím internetové

aplikace. Smlouva se uzavírá na 12 měsíců za cenu 10.000,- Kč. Pověřuje tajemníka MěÚ
podpisem smlouvy.
06.02.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí přerušení provozu Školní družiny I. ZŠ Hořovice,
a to během pololetních prázdnin dne 1. 2. 2019 a jarních prázdnin, tj. ve dnech od 4.2.
do 8.2.2019.
06.02.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje Statut Řídící skupiny komunitního plánování, která byla
ustanovena usnesením Rady města Hořovice dne 9. 1. 2019, a bere na vědomí, že na
prvním jednání Řídící skupiny dne 14. 1. 2019 byla předsedkyní zvolena Mgr. Olga
Kebrlová a místopředsedkyní Mgr. Renata Wachtlová. Informace a znění Statutu
zveřejnit na stránkách města.
06.02.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s návrhem kupní smlouvy, kterou Město Hořovice prodává Farní Charitě
Starý Knín tepelnou energii na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti v celkovém
ročním nákladu 70.000,- včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. 06.02.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s podáním žádosti z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu v rámci Tematického
zadání „Sociální oblast“ s minimální finanční spoluúčastní 10% z celkových uznatelných
nákladů projektu.
06.02.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s prodloužením Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice
a spádových obcí na období 2014 – 2018 a zároveň schvaluje Akční plán města Hořovice
a ORP pro oblast sociálních a návazných služeb pro rok 2019
06.02.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Domov na Výsluní Hořovice podala
žádost z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského humanitárního fondu v rámci podpory „Podpory sociálních služeb
na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením
a seniorům určená na základní činnosti této služby“ na odbornou impregnaci lina
na pokojích klientů Domova pro Seniory v celkové výši 150.000,- Kč.
06.02.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a schvaluje spolupráci s městem
Beroun při uspořádání pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných
rodin, který by měl být realizován z dotace Ministerstva vnitra na výdaje realizované

v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019. V případě,
že dotace na tuto aktivitu nebude přidělena, město Hořovice se bude podílet na realizaci
tábora poměrnou částkou. Potřebné finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu města
Hořovice na r. 2019.
06.02.2019
Mgr. Kebrlová
Rada bere na vědomí nákup profesionálního kráječe knedlíků pro potřeby Domova
pro seniory Na Výsluní v celkové výši 46 926,- Kč.
06.02.2019
Mgr. Šumera
Rada souhlasí s podáním žádosti 1. ZŠ Hořovice o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence v oblasti "Podpory
primární prevence" Program 2019.
06.02.2019
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s podáním žádosti 2. ZŠ Hořovice o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence v oblasti "Podpory
primární prevence" Program 2019.
06.02.2019
Ondřej Vaculík
Rada souhlasí s účastí města v rámci mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a s
vyvěšením vlajky dne 10. 03. 2019 na budově radnice.
06.02.2019
Zapsala: Lenka Kuniaková 23. 01. 2019

Dr. Ing. Jiří Peřina 25. 01. 2019
starosta

Ověřovatelé:

Jana Šrámková

PhDr. Jiří Vlček

25. 01. 2019

Zápis č. 3
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
06. 02. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
MUDr. Vladimír Moucha, radní
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: Ondřej Vaculík, 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. 3
Rady města Hořovice ze dne 06. 02. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
20.02.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
účelové dotace z rozpočtu města Hořovice v roce 2019 pro FK Hořovicko, a to na základě
svého předchozího rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 49.900,- Kč.
20.02.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením sociálního bytu č. 2 (o vel. 51,8 m2) žadatelce dle přílohy
zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 8. 2019 s možností
automatického prodloužení v případě pravidelného hrazení nákladů na bydlení.
Informovat žadatelku a MSBNF.
20.02.2019
p. Paťava
Rada města ukládá Komisi životního prostředí provést monitoring skládkování
na skládce Hrádek se zaměřením na dodržování platných obecně závazných předpisů
a smluvních vztahů mezi městem Hořovice a provozovatelem. Tento monitoring
provádět následně také průběžně.
20.02.2019

Zapsala: Lenka Kuniaková
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

06. 02. 2019

06. 02. 2019

Ověřovatelé: Jana Šrámková

Ondřej Vaculík 06. 02. 2019

Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
20. 02. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

MUDr. Vladimír Moucha

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: PhDr. Jiří Vlček, MDDr. Antonín

Spal
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 20. 2. 19
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
06.03.2019

Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci 1. základní škola Hořovice použít
provozní finanční prostředky ve výši 93.310,- Kč pro investiční potřeby na nákup
pylonového pojezdu s křídly a datovým projektorem ke stávající interaktivní tabuli.
06.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému
využití na projekt „Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích."
06.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci 1. Základní školy Hořovice
do projektu v rámci 3. výzvy s názvem „MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Občanská
vybavenost“ s cílem vybudování multimediální chemické laboratoře a jazykové
laboratoře a také vybudování ICT infrastruktury v 1. pavilonu 1. Základní školy
Hořovice.
06.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Oprava interiéru vstupní haly
1. Základní školy v Hořovicích“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání
obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Radek Šumera, Ing. Milan Šnajdr,
náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová,
3. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA.
06.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň schvaluje pořízení
„Středotlaké UV lampy“ do plaveckého bazénu Hořovice. Investiční akci bude realizovat
Městské sportovní centrum Hořovice.
06.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle vnitřního
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Vybavení půdní vestavby 2. Základní
školy Hořovice - Nábytek a školní pomůcky“. Zároveň souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich
náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Jiří Vavřička,
Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ivana Hocková,
3. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA.

06.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Kupní smlouvy pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, na VZ „Vybavení půdní vestavby 2. Základní školy Hořovice – IT technika“.
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal
Hasman, MPA, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnajdr, Bc. Aleš Trojan, MPA, Mgr. Helena
Plecitá – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník PhDr. Jiří Vlček, 3. náhradník Karel
Pelikán, 4. náhradník Ing. David Grunt, 5. náhradník Monika Božková.
06.03.2019
Dr. Ing. Peřina
Rada bere na vědomí informaci Ing. arch. Kryštofa Kreisingera k návrhu architektonické
úpravy Palackého náměstí.
06.03.2019
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zařazením lesních porostů lokalit Dražovka, Remízek a Bažantnice
do lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí. Viz příloha.
06.03.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice Svazu tělesně
postižených místní organizaci Hořovice za účelem informačních schůzek ve dnech 30.4.,
27.8. a 3.10.2019 vždy od 14.30 do 15.30 hod. a s bezplatným pronájmem sálu radnice
pro informační schůzku dne 11.6.2019 od 14.30 do 15.30 hod. pro cca 80 osob.
06.03.2019
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s žádostí občana týkající se povolení vstupu do komunikace ulice
Nožířská parc. č. 401 v k.ú. Hořovice, za účelem zhotovení plynové, vodovodní
a kanalizační přípojky pro parc.č.409/2 v k.ú. Hořovice a dále také s vyjádřením odboru
technického a dopravního, ve kterém jsou uvedeny podmínky k této stavbě. Rada
vyslovila s podmínkami souhlas.
Vyjádření odboru technického a dopravního bude přílohou „Smlouvy o smlouvě
budoucí“ uzavřené mezi žadatelem a Městem Hořovice.
06.03.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku ke smlouvě o odvozu a odstranění směsného
komunálního odpadu, podle kterého bude odpad odvážen společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. ze šesti nádob 120 l od budovy radnice č. p. 2 a z jednoho kontejneru
1100 l od budovy č. p. 640 jednou týdně za cenu 37.241 Kč vč. 21 % DPH ročně. Zajistit
podpisy smluvních stran.
06.03.2019

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pojištěním budovy „Denní centrum pro osoby bez přístřeší“ a 3 ks altánů
v lesoparku Dražovka a tedy s navýšením pojistného o 916,00 Kč / rok. Celkové pojistné
za sjednaná pojištění majetku města za jeden pojistný rok činí 284.159,00 Kč. Zajistit
podpisy smluvních stran.
06.03.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem veřejných prostranství, komunikací a chodníků
za účelem pořádání 31. ročníku Cibulového jarmarku v Hořovicích v rozsahu obvyklém
v minulých letech a v době od pátku 4. 10. 2019, 17.00 hod. do soboty 5. 10. 2019, 22.00
hod. Rada zároveň souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a přísálí v budově radnice č. p.
2/2, v době od čtvrtka 3. 10. do neděle 6. 10. 2019 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 4. 10. 2018, v době
od 17.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 5. 10. 2018 v době od 9.00 hod. do 22.00 hod.
Oznámit usnesení rady žadateli.
06.03.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet
v termínech 18. 4. 2019 - 21. 4. 2019, 3. 5. 2019 - 5. 5. 2019, 15. 5. 2019, 17. 5. 2019 19. 5. 2019, 31. 5. 2019 - 2. 6. 2019, 14. 6. 2019 - 16. 6. 2019, 21. 6. 2019 – 23. 6. 2019 a
30. 8. 2019 - 1. 9. 2019, tedy v dobách konání závodů v jezdeckém areálu. Průjezd bude
povolen pouze za účelem přivezení a odvezení závodních koní z nebo do areálu. Žadatel
zajistí, aby se vozidla po cyklostezce pohybovala rychlostí max. 20 km / hod. Veškeré
náklady na opravu případných škod a znečištění na tělese komunikace např. utržené
okraje povrchu silnice, vyjeté koleje způsobených povoleným provozem budou
opravovány majitelem, ale hrazeny žadatelem. Oznámit usnesení rady žadateli. Zdržela
se: Jana Šrámková
06.03.2019
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se způsobem pokládky optických kabelů ve městě, tak jak je
prezentován v nabídce od řeckého poskytovatele internetového připojení INALAN.gr.
Rada preferuje jednání se společnostmi, které provádějí pokládku optických kabelů dle
standardů a způsobem v této republice obvyklým.
06.03.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním stavby „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“
ve smyslu ustanovení § 184a stavebního zákona na pozemcích ve vlastnictví města
Hořovice, s jejich případným dělením, s případným kácením dřevin a s trvalým nebo
dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu na těchto pozemcích. Rada
pověřuje starostu podpisem „Vyjádření vlastníka pozemků k připravované stavbě II/114
– II/117 Hořovice, východní obchvat“ a to pro stavbou dotčené pozemky nacházející
se jak v k. ú. Hořovice, tak v k. ú. Velká Víska.
06.03.2019

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-126021515/3 na pozemku parcelní č. 1506/4 a 1506/5 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy NN v rozsahu dle GP
za cenu 28.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. Zajistit podpisy smluvních stran.
06.03.2019
JUDr. Maříková
Rada města Hořovice schvaluje vnitřní předpis č. 1/2019 – Pravidla pro přijímání
a vyřizování petic a stížností a to s účinností od 1. 3. 2019 a dále pověřuje tajemníka
MěÚ jejím podpisem.
06.03.2019
JUDr. Maříková
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 2281/2, 6,
2282/104, 105, 109, 110, 188 o výměře 4452 m2 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví pana
Ladislava Thüringa za pozemky parc. č. 88/7, 8, 9 a část pozemku parc. č. 88/1 o výměře
4452 m2 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví města Hořovice. Informovat žadatele.
06.03.2019
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s dalším rozšiřováním působnosti městské policie v jiných obcích.
Informovat obec Podluhy.
06.03.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty třem
žadatelům dle přílohy zápisu na dobu jednoho roku, a to do 29. 02. 2020.
Rada souhlasí, vzhledem k nepravidelným platbám, s uzavřením nájemních smluv
na sociální byty u pěti žadatelů pouze do 31. 08. 2019. V případě pravidelného hrazení
běžných plateb pak nájemní smlouvy Městská správa bytového a nebytového fondu
automaticky prodlouží až do 29. 02. 2020.
Rada souhlasí, vzhledem k dluhům na nájemném a službách, s uzavřením nájemních
smluv na sociální byty u čtyř žadatelů pouze do 31. 05. 2019. Pokud budou nájemníci
běžné nájemné a služby hradit pravidelně a prokáží snahu vzniklé dluhy řešit
(pravidelné splátky dle sjednaných dohod o uznání dluhu), Městská správa bytového
a nebytového fondu nájemní smlouvy automaticky prodlouží.V případě, že nájemníci
neprokáží snahu své dluhy řešit, nebudou pravidelně hradit běžné platby, pak Městská
správa bytového a nebytového fondu nájemní smlouvy neprodlouží a zahájí úkony
vedoucí k vystěhování.
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se zvýšením nájemného dle Zásad pro přidělování soc. bytů a eventuální
prodloužení nájemní smlouvy, čl. VI. Uzavření nájemní smlouvy, u dvou rodin.
Rada bere na vědomí informaci, že dvěma nájemnicím, kterým byla Usnesením č. 4 Rady
města Hořovice ze dne 22. 02. 2017 odsouhlasena výjimka ze „Zásad pro přidělování
sociálních bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy“ (automatické prodlužování
nájemních smluv na dobu jednoho roku v případě plnění podmínek stanovených

nájemní smlouvou a dodržování domovního řádu), bude nájemní smlouva automaticky
prodloužena na dobu jednoho roku, a to do 29. 02. 2020.
06.03.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s uspořádáním veřejné prezentace studie a záměru
rekonstrukce budovy Kina v krocích, jak byly předloženy odborem sociálních věcí,
zdravotnictví a školství ve spolupráci s MKC Hořovice a schvaluje finanční prostředky
pro tuto akci v celkové výši do 40.000,- Kč. 06.03.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci o nedostatku volných míst pro děti
v Městské mateřské škole Hořovice a ukládá odboru OSVZŠ řešit nastalou situaci s SVČ
Domeček a 1. ZŠ (přípravná třída) popřípadě s MŠ v okolních obcích.
06.03.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice pro závažná opakovaná porušení nájemní smlouvy souhlasí
s okamžitým ukončením této smlouvy a vystěhováním nájemníků. Za tímto účelem jim
přiděluje dvě místnosti v holobytech. Ukládá Městské správě bytového a nebytového
fondu ukončit smlouvu, připravit místnosti v holobytech a činit kroky potřebné
k vystěhování.
06.03.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky 1. a 2. ZŠ Hořovice
z organizačních důvodů v termínu 2. 5. a 3. 5. 2019.
06.03.2019
p. Paťava
Rada ukládá komisi životního prostředí určit oblast města zasaženou negativními vlivy
městské skládky, dále doporučuje přizvat k jednání zástupce organizátorů petice týkající
se skládky Hrádek. 06.03.2019
PhDr. Vlček
Rada města bere na vědomí rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 1. a 2. ZŠ
Hořovice za rok 2018.
06.03.2019
Zapsala: Lenka Kuniaková

20.02.2019

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

21.02.2019

Ověřovatelé: PhDr. Jiří Vlček

MDDr. Antonín Spal 21.02.2019

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
06. 03. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
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: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík
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 6. 3. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
20.03.2019

Bc. Hasman
Rada schvaluje Dohodu o ukončení spolupráce se Spolkem pro budování a implementaci
sdílených open source nástrojů, z. s. k datu 1. 4. 2019 a pověřuje pana starostu podpisem
této dohody. Veškerá data a dokumenty sdílené ve stávajícím Portálu příspěvkových
organizací budou v měsíci březnu přesunuta do obdobného programu Croseus tak, aby
byla zachována plynulá komunikace mezi MěÚ a příspěvkovými organizacemi.
20.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje podle § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) předložené účetní závěrky jednotlivých příspěvkových
organizací, jejichž je město Hořovice zřizovatelem. Těmito příspěvkovými organizacemi
jsou 1. Základní škola Hořovice, 2. Základní škola Hořovice, Městská mateřská škola
Hořovice, Středisko volného času Domeček Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice,
Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice a Městská
správa bytového a nebytového fondu Hořovice. Jedná se o účetní závěrky, které byly
sestaveny k rozvahovému dni 31. 12. 2018. V případě kladného výsledku hospodaření je
rovněž schvalováno rozdělení tohoto výsledku do příslušných fondů, a to dle žádosti
příspěvkové organizace.
20.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci 1. Základní škola Hořovice použít
provozní finanční prostředky ve výši 68.849,- Kč pro investiční potřeby na nákup
školního serveru Dell Power Edge T 330.
20.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice jmenuje na základě návrhu tajemníka městského úřadu, a to
v souladu s provedeným výběrovým řízením, Mgr. Drahomíru Tyslovou na pozici
vedoucí Odboru vnitřních věcí a právního Městského úřadu Hořovice, a to s účinností
od 1. 4. 2019. Zároveň pak tajemníka úřadu pověřuje k dalším úkonům souvisejícím
se vznikem pracovního poměru této zaměstnankyně založeného na základě uvedeného
jmenování.
20.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „2. Základní škola Hořovice rekonstrukce učebny a kabinetu“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání
obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnajdr,
náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ivana Hocková, 3. náhradník Bc.
Aleš Trojan MPA. 20.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje navýšení počtu pracovních míst Městského úřadu

Hořovice, a to z 87 na 88, kdy nové pracovní místo bude určeno pro odbor sociálních
věcí, zdravotnictví a školství v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Rada zároveň ukládá
vyhlásit příslušné výběrové řízení.
20.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném
znění, na VZ „1. ZŠ Hořovice - dodávka a montáž bezdrátového systému regulace
vytápění v 5. pavilonu“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek,
komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Radek Šumera, Ing. Milan Šnajdr,
náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová,
3. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA.
20.03.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci Městská mateřská škola
Hořovice použít finanční prostředky v celkové výši 152.000,- Kč z rezervního fondu
pro investiční potřeby, a to na nákupy vybavení pro areál školy.
20.03.2019
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města na pondělí
18. 03. 2019 od 17.00 hodin.
20.03.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Brdské lesní škole k slavnostnímu
předání čekatelských dekretů dne 30. 3. 2019 od 14:30 do 16:00 hodin.
20.03.2019
Ing. Šnajdr
Rada projednala návrh technického a dopravního odboru na zařazení tří drobných
investic do rozpočtu města na rok 2019 pro případ, kdy budou k dispozici dodatečné
finanční prostředky oproti stávajícímu schválenému rozpočtu. Rada souhlasí, aby
v takovém případě byla do investiční části rozpočtu zařazena výměna 8 ks stožárů
a doplnění devátého světelného bodu ve Fügnerově ulici, oplocení pozemku u rybníku
Valcverk a výstavba nového veřejného osvětlení na Západním sídlišti v počtu 29 ks vč.
nových kabelových rozvodů.
20.03.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice na provedení
nového dopravního značení v Jungmannově ulici, poblíž Martínkovo rodinného řeznictví
s.r.o., jehož účelem je zajištění průjezdnosti v ulici i po dobu, kdy je vykládána či
nakládána produkce řeznictví do dodavatelských nebo rozvozových automobilů.
Po schválení DI Policie ČR a následně Silničním správním úřadem zajistit provedení.

20.03.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/příspěvku
na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona
č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2019, č. S-0414/SOC/2019 se Středočeským
krajem, Zborovská 11, Praha 5.
20.03.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje návrh smlouvy mezi Městem Hořovice a Farní charitou
Beroun na zajištění projektu „Teplá židle“ pro rok 2019 a podmínky pro realizaci tohoto
projektu.
20.03.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu „Aktualizace
komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020 –
2024“
20.03.2019
p. Paťava
Rada jmenuje členem komise životního prostředí pana Ing. Petera Sýkoru.
20.03.2019
Zapsala: Lenka Kuniaková 06. 03. 2019

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

Ověřovatelé: Jana Šrámková

Ondřej Vaculík

07. 03. 2019

Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
20. 03. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing.Jaroslav Vyhnal,radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Prokopová, 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: Antonín Spal, 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. 6
Rady města Hořovice ze dne 20. 03. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
03.04.2019
p. Paťava
Rada jmenuje členem komise životního prostředí pana Ing. Petera Sýkoru.
03.04.2019
trvá
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s texty dodatků č. 1 – návrhy cenových ujednání na rok 2019, kterými
se upravuje Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 08/2018 do budovy
Městského úřadu Hořovice, č. p. 2, Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce teplené energie
č. 07/2015 do budovy Městského úřadu Hořovice, č. p. 640 a Příloha č. 2 ke smlouvě
o dodávce tepelné energie č. 34/2018 do budovy Sportovní haly, č. p. 1385. Zajistit
podpisy dodatků č. 1 k jednotlivým přílohám č. 2 ke smlouvám o dodávkách tepelné
energie. 03.04.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
č. 2110554/3 a s dohodou o přistoupení k platbám vodného – smlouva č. 21100554,
podle které budou služby spojené s dodávkou vody do restaurace Florida účtovány
dodavatelem, společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. příspěvkové organizaci
Městské sportovní centrum. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.04.2019
Ing. Šnajdr
Rada posoudila výsledky poptávkového řízení na dodání a výsadbu 50 ks lip v lokalitě
„Knížecí cesta“. Celkem byly předloženy cenové nabídky od pěti dodavatelů. Rada
vybrala nejlevnější nabídku – Zahradnictví Josef Šenk – za nabídkovou cenu 229 680,40
Kč vč. DPH.
03.04.2019
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s návrhem majitelky psího útulku Bouchalka na způsob financování
výstavby útulku pro kočky. Oznámit usnesení rady žadatelce.
03.04.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml.
9900100549-1/BVB se společností GridServices, s. r. o., ke stavbě plynárenského
zařízení ROZ, Hořovice, Plynovod a přípojka dvoug. RD, p. Čech, č. stavby EVIS:
9900100549 včetně jeho součástí a příslušenství na budoucím služebném pozemku
parcelní č. 401 v k. ú. Hořovice, za cenu 500,- Kč/bm + DPH v zákonné výši. Zajistit
podpisy smluvních stran. 03.04.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o právu provést stavbu ,,Plynová, vodovodní
a kanalizační přípojka pro parc. č. 409/2 v k. ú. Hořovice – ulice Nožířská“ na pozemku

parcelní č. 401 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví města. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.04.2019
JUDr. Maříková
1) Rada souhlasí s tím, aby Domov Na Výsluní Hořovice uzavřel darovací smlouvu s obcí
Osov, na základě které obec Osov poskytne Domovu Na Výsluní Hořovice finanční dar
ve výši 2 000,- Kč na provoz sociálních služeb.
2) Rada souhlasí s tím, aby Domov Na Výsluní uzavřel smlouvu o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce Neumětely, na základě které obec Neumětely poskytne Domovu
Na Výsluní finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na činnost v r. 2019.
03.04.2019
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které obec Tlustice pronajme
městu Hořovice část pozemku parcelní č. 395/7 v k. ú. Tlustice pro výcvik a zkoušky
žadatelů o řidičská oprávnění na motocykly. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2022. Nájemné činí 5.000,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních
stran. 03.04.2019
JUDr. Maříková
Rada města Hořovice schvaluje vnitřní předpis č. 2/2019 – Směrnici o postupu
při výkonu agendy ztrát a nálezů a to s účinností od 1. 4. 2019.
03.04.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření
č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019, a doporučuje Zastupitelstvu
města Hořovice jeho schválení na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
03.04.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s návrhy hodnotících komisí pro rozdělení finančních
prostředků v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce
2019 a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit poskytnutí dotací žadatelům
uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto usnesení, a zároveň neschválit poskytnutí
dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení.
03.04.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro strategický rozvoj
města ze dne 13. 2. 2019 a dále v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se jmenováním nových
členů Komise pro strategický rozvoj města, a to Mgr. Jiřího Hrabáka, PhD.a Bc. Aleše
Trojana MPA. 03.04.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Vybavení půdní vestavby
2. Základní školy Hořovice - Nábytek a školní pomůcky“ projednala závěry hodnotící
komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče SANTAL s.r.o., Jiráskova 738/II,

379 01 Třeboň, jehož tímto vybírá jako dodavatele a pověřuje pana starostu podpisem
Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost SANTAL s.r.o. požaduje za provedení díla
1 095 567,- Kč bez DPH, tj. 1 325 636,- Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu
podpisem smlouvy o dílo. 03.04.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Oprava interiéru vstupní haly 1. Základní školy v Hořovicích“
a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zároveň
Rada města Hořovice schvaluje opakované vyhlášení této veřejné zakázky, a to
za stejných podmínek jako v předchozí výzvě včetně jmenování komise pro otevírání
obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise.
03.04.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku „Výměna oken - objekt
radnice č. p. 640 – Hořovice“. Zároveň rada souhlasí se složením komise pro otevírání
obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové – Karel Pelikán, Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, MPA; náhradníci –
1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Mgr. Helena Plecitá, 3. náhradník Bc. Aleš
Trojan MPA." 03.04.2019
Ing. Grunt
Rada souhlasí s návrhem odboru výstavy a ŽP na realizaci nových vodních ploch
na území města Hořovice a ukládá pro tuto akci vyhotovit zadání pro zpracování
projektové dokumentace. Investici zpracovat jako opatření pro snížení rizika sucha
a jako reakci na omezení dodávky vody z vodovodního přivaděče Želivka.
03.04.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem vestibulu budovy MěÚ Hořovice č.p. 640 dne
13.4.2019 od 8.00 do 13.00 hod. pro konání Velikonočních tvořivých dílniček a souběžně
souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro konání blešího trhu.
03.04.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice orchestru Hořovická muzika
pro přípravu a konání koncertu dne 13. 6. 2019 od 15:00 do 19:00 hod.
03.04.2019
Dr. Ing. Peřina
Uctění památky Ing. Františka Lizce město zahrne do programu svých pravidelných
pietních oslav.
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného

a neupotřebitelného majetku viz příloha.
03.04.2019
Zapsala: Lenka Prokopová 20. 03. 2019
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

Ověřovatelé: MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková

Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 3. 04. 2019

Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, jmenování ověřovatelů
Přizváni:
Kontrola úkolů
Podání členů rady
Organizační záležitosti

ad 1)
Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, Ing. Jaroslav Vyhnal
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 03. 04. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
17.04.2019

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postižené osoby (bez dodatkové tabulky na registrační značku) na parkovišti v ulici
Višňová proti čp. 1230. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem
Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
17.04.2019
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu v ulici Višňová na parkovišti před bytovým domem č.p. 1229/1. Po
schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení
dopravního značení.
17.04.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu, podle které zajistí
společnost GALILEO Corporation s.r.o., za jednorázovou cenu 17.545 Kč vč. DPH a roční
paušální poplatek ve výši 5.385 Kč úpravu funkcí stávajících modulů webových stránek
města, založených na poskytnutí osobních údajů a rozšíření administrace o záložku
GDPR, a zajištění provozu webových stránek se zabezpečeným protokolem HTTPS. Rada
zároveň souhlasí s textem smlouvy o zřízení a provozu mobilní aplikace webových
stránek města, za což požaduje společnost GALILEO Corporation s.r.o. též jednorázový
poplatek ve výši 17.545 Kč vč. DPH a roční paušální poplatek ve výši 4.840 Kč vč. DPH.
Zajistit podpisy obou předložených smluv.
17.04.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit poskytnutí
individuální účelové dotace pro FK Hořovicko z.s. ve výši 450 000 Kč, a to za účelem
podpory mládeže tohoto sportovního klubu.
17.04.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí Roční zprávu o realizaci Programu rozvoje města
Hořovice 2015 – 2020, a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice tuto zprávu vzít na
vědomí.
17.04.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Oprava školního hřiště u 1. ZŠ Hořovice horní část“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro
posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové –

Jaroslav Sedlák, Mgr. Radek Šumera, Bc. Michal Hasman, MPA náhradníci – 1. náhradník
Ondřej Vaculík, 2. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan
MPA.
17.04.2019
Bc. Trojan
Rada města na základě výběrového řízení „ 1. ZŠ Hořovice – dodávka a montáž
bezdrátového systému regulace vytápění v 5. pavilonu“ projednala závěry hodnotící
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HDL Automation s. r. o.,
Italská 1800/35, 120 00 Praha 2, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s
podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost HDL Automation s. r.
o, požaduje za dodávku a montáž bezdrátového systému regulace vytápění v 5. pavilonu
349.979 Kč bez DPH, tj. 423.475 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu
podpisem oznámení o výběru dodavatele.
17.04.2019
Bc. Trojan
Rada města na základě výběrového řízení „ 2. Základní škola Hořovice – rekonstrukce
učebny a kabinetu“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče DK.elektro s. r. o., Osek 124, 267 62 Komárov, jehož
tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky. Společnost DK.elektro s. r. o., požaduje za rekonstrukci učebny a kabinetu
267.500 Kč bez DPH, tj. 323.675 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu
podpisem oznámení o výběru dodavatele stavby.
17.04.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Josefa
Slavíka Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v termínech
10.4.2019 od 14.00 do 18.00 hod., 12.4.2019 od 15.30 do 20.00 hod., 15.4.2019 od 14.00
do 19.00 hod., 16.4.2019 od 13.00 do 17.00 hod. a 7.5.2019 od 15.00 do 19.00 hod.
17.04.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu
„Beroun – pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“ a
doporučuje zastupitelstvu její schválení.
17.04.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s vyhlášením soutěže pro děti z hořovických škol pod
názvem ZÁVISLOSTI, která je součástí Programu prevence kriminality města Hořovice
na r. 2019. Dále schvaluje užití loga města Hořovice na propagačních materiálech
soutěže.
17.04.2019

Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci Domova Na Výsluní o nákupu
gravitačního nářezového stroje P300E a jednostranného vyhřívacího režonu DM-943724 z darů obcí mikroregionu Hořovicko.
17.04.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí se stanovením termínu zápisu do Městské mateřské školy
na 6.5.2019 od 16:30 do 18:00 a zároveň souhlasí s Kritérii pro přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání. Dále bere na vědomí informaci o nedostatečném počtu míst v
předškolním zařízení ve školním roce 2019 – 2020.
17.04.2019
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 17.
04. 2019 od 17.00 hodin.
17.04.2019

Zapsala: Lenka Kuniaková 3.04.2019
Dr. Ing. Jiří Peřina starosta 3.04.2019
Ověřovatelé: Ondřej Vaculík

Ing. Jaroslav Vyhnal

4.04.2019

Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17. 04. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Ing. Jaroslav Vyhnal, radní

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:
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 17. 04. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
15.05.2019

Bc. Hasman
Rada stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu z 88 na 89 z důvodu
zvýšení počtu úředníků pro agendu vodoprávního úřadu Městského úřadu Hořovice.
5.05.2019
Bc. Trojan
Rada v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ukládá
vedoucímu odboru finančního ve spolupráci se samostatným odborným referentem
odboru výstavby a životního prostředí, který má na starosti odpadové hospodářství,
provádět měsíční kontrolu výběru poplatků za uložení odpadu na skládku Hrádek.
15.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě „Vybavení
půdní vestavby 2. Základní škola Hořovice – nábytek a školní pomůcky“ se společností
SANTAL spol. s r.o., a ukládá odboru finančnímu zajistit po odborné kontrole podpisy
smluvních stran.
15.05.2009
Bc. Trojan
Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Oprava interiéru vstupní haly 1. Základní školy v Hořovicích – II.
vyhlášení“ a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
Zároveň Rada města Hořovice schvaluje další opakování této veřejné zakázky, a to
za stejných podmínek jako dříve, tedy včetně jmenování komise pro otevírání obálek,
komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise.
15.05.2009
Ing. Pelán
Rada souhlasí s navýšením investičních finančních prostředků pro MSBNF Hořovice
pro rok 2019 na zakoupení staršího vozidla MULTICAR 4x4 ve výši cca 200.000,- Kč.
15.05.2019
Ing. Pelán
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 – Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, a tedy s cenovou nabídkou, podle které zakoupí
za cenu max. 280.800,- Kč z vlastních prostředků MSBNF zařízení INFRASET
STANDARD na opravu asfaltových ploch.
15.05.2009
Ing. Šnajdr
Rada projednala návrh technického a dopravního odboru na zařazení dvou drobných
investic do rozpočtu města na rok 2019 pro případ, kdy budou k dispozici dodatečné
finanční prostředky oproti stávajícímu schválenému rozpočtu. Rada souhlasí, aby
v takovém případě byla do investiční části rozpočtu zařazena výměna 8 ks stožárů
venkovního osvětlení v zahradě Společenského domu a zpracování projektové
dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na zřízení retenční nádrže
pro zachytávání dešťových vod ze střechy sportovní haly a její následné využití

pro zavlažování.
15.05.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s možností, aby Odbor výstavby a životního prostředí při ukládání
realizace náhradní výsadby soukromým osobám, které nevlastní dostatečně velké
soukromé pozemky, využil pozemky ve vlastnictví Města Hořovice, a to p. p. č. –
1112/32, 1394, 437, 1174/50, 1716/1, vše v k.ú. Hořovice, za podmínek, že se soukromá
osoba předem domluví s Odborem technickým a dopravním na přesném umístění
vysazovaných dřevin na konkrétním pozemku. Soukromá osoba dále zajistí péči
o vysazené dřeviny, minimálně po dobu dvou let (pravidelná zálivka, ochrana proti
mechanickému poškození, škůdcům, případná náhrada proschlé dřeviny za novou
apod.).
15.05.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 – Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, a tedy s cenovou nabídkou, podle které zhotoví
za cenu max. 986.018,80 Kč bez DPH 21 %, to je 1.193.078,80 Kč vč. DPH 21 % firma
ENERGON Dobříš, s.r.o. nové veřejné osvětlení v lokalitě západního sídliště v ulicích
Na Radosti, 1. Máje, Palachova a Kosmonautů. Rada zároveň souhlasí s textem smlouvy
o dílo, tedy i se smluvní 10 % finanční rezervou, podle které společnost ENERGON
Dobříš, s.r.o. rekonstrukci VO na Západním sídlišti provede. Zajistit podpisy smlouvy
o dílo.
15.05.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním informační tabule pro potřeby fotbalového klubu FK
Hořovicko na Palackého náměstí, na opěrné zdi proti radnici, v sousedství turistické
nástěnné mapy. Oznámit usnesení radních žadateli.
15.05.2019
Ing. Šnajdr
Rada města schvaluje záměr výstavby pozemní komunikace na pozemcích ve výlučném
vlastnictví města v ulici Na Tržišti, parc. č. 730/1 a parc. č. 730/6. Rada ukládá odboru
technickému a dopravnímu činit v této věci potřebné kroky.
15.05.2019
Mgr.Tyslová
1. Rada města Hořovice schvaluje vnitřní předpis č. 3 /2019 – Směrnici stanovující
provoz městského kamerového dohlížecího systému provozovaného Městskou policií
Hořovice, a to s účinností od 01. 05. 2019.
2. Rada města Hořovice schvaluje vnitřní předpis č. 4 /2019 – Směrnici o ochraně
osobních údajů v kamerovém systému města Hořovice, a to s účinností od 01. 05. 2019.
15.05.2019
Mgr.Tyslová
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IZ-12-6001408 – ČEZ Distribuce, a. s., spočívající

v přeložce vedení NN na pozemcích parc. č. 249/1, 286/3, 299, 307/1 a 375/1 v k. ú.
Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude 128 bm za cenu 500,- Kč/bm +
DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
15.05.2019
Zapsala: Lenka Kuniaková 17. 04. 2019
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

18. 04. 2019

Ověřovatelé: Jana Šrámková

MDDr. Antonín Spal

18. 04. 2019

Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15. 05. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
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: Ondřej Vaculík, Ing. Jaroslav

Vyhnal
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 15. 5. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným
osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z OPŽP na rozšíření projektu Digitální

povodňový a lokální výstražný systém pro město a ORP Hořovice o varovný a informační
systém města Hořovice. Předpokládané celkové náklady projektu jsou 5,8 mil. Kč
bez DPH, spoluúčast města je 30 %. Předpokládaná realizace projektu je v roce 2020 2022. Objednat technickou dokumentaci na varovný systém za 35.500,- Kč bez DPH
a sepsání doplněné žádosti o dotaci za 30.000,- Kč bez DPH. Obě tyto položky jsou
uznatelnými náklady dotace.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle §
84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle §
84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů závěrečný účet města Hořovice za rok 2018 a to bez výhrad.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 2
ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření
č. 1 a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice
k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí znění Smlouvy o dílo „1. ZŠ Hořovice – dodávka
a montáž bezdrátového systému regulace vytápění v 5. pavilonu“. Oprávněn k podpisu
této smlouvy je ředitel 1. základní školy Hořovice Mgr. Radek Šumera.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z Operačního
programu Zaměstnanost na projekt „Město Hořovice – Strategické dokumenty
a procesní řízení“. Žádost o dotaci a administraci projektu zajistí společnost SPF Group,
s.r.o. a to za cenu 220.000 Kč bez DPH. 29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro společnost
Babybox pro odložené děti – STATIM z.s. a to za účelem rekonstrukce babyboxu
v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro spolek

Fištrón, z.s. pro účely příspěvku na činnost parku Zvířátkov v Olešné.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Linku
bezpečí, z.s. ve výši 3.000, - Kč na zajištění provozu dětské krizové linky a to
za podmínek stanovených ve vzorové veřejnoprávní smlouvě pro poskytování dotací
v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Hořovice ve výši 5.000, - Kč na činnost oddílu ping pongu ve všech
věkových kategoriích, a to za podmínek stanovených ve vzorové veřejnoprávní smlouvě
pro poskytování dotací v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města
Hořovice v roce 2019.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Oprava interiéru vstupní haly 1. Základní školy v Hořovicích – III.
vyhlášení“ a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího
řízení.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Vybavení půdní vestavby
2. Základní školy Hořovice – IT technika“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AV MEDIA, a. s., Pražská 1335/63, 102 00
Praha 10, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru
dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí
3.819.415, - Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí
a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Výměna oken – objekt radnice č. p.
640, Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky
uchazeče GEMI GROUP s. r. o., Nad malým mýtem 615/4, 147 00 Praha 4, jehož tímto
vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.173.339, - Kč bez DPH. Rada pověřuje
starostu města podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele a následně i podpisem
příslušné smlouvy o dílo.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava školního hřiště u 1. ZŠ –
horní část“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče TUBEKO SPORT spol. s r. o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec, jehož

tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele,
k němuž je pověřen starosta města. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 582.111,10 Kč
bez DPH. Rada následně pověřuje ředitele příspěvkové organizace Městské sportovní
centrum Hořovice pana Jaroslava Sedláka k dalším úkonům souvisejícím s realizaci
předmětné akce v souladu se zadávacím řízením.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „2. ZŠ Hořovice –
rekonstrukce svodného kanalizačního potrubí“. 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, Bc. Michal Hasman, MPA,
Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Ivana Hocková, 2. náhradník Ondřej Vaculík,
3. náhradník Karel Pelikán.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování digitálního
povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Hořovice“.
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr.
Helena Plecitá, Ing. David Grunt, Bc. Michal Hasman, MPA, náhradníci – 1. náhradník
Ing. Milan Šnajdr, 2. náhradník Martin Liprt, 3. náhradník Ondřej Vaculík.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Kupní smlouvy pro veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou dle vnitřního
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Ekologická
náhrada stávajícího vozu městské správy, Hořovice, okres Beroun“. Zároveň souhlasí
se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící
komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ondřej Vaculík, Ing. Jaroslav Pelán,
Mgr. Helena Plecitá, náhradníci – 1. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 2. náhradník Ing. Jiří
Zýka a 3. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA.
29.05.2019
Bc. Trojan
Rada ukládá odboru finančnímu připravit poptávkové řízení na dodavatele parketových
podlahových krytin společenského domu.
29.05.2019

Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu
12. 06. 2019 od 17.00 hodin.
29.05.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Josefa
Slavíka Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v termínech 29. 5.
2019 od 15.00 do 19.00 hod., 10. 6. 2019 od 15.00 do 18.30 hod., 21. 6. 2019 od 16.00
do 20.00 hod. a 26. 5. 2019 od 16.00 do 20.00 hod.
Dále rada souhlasí se zapůjčením prostor vestibulu MěÚ Hořovice čp. 640 a se
zapůjčením drátěného programu ke konání výstavy výtvarného oboru ZUŠ od 6. 6.2019
od 9:00 hod. do 20. 6. 2019.
29.05.2019
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s výsledky poptávkového řízení na obměnu služebního automobilu –
Škoda Fabia z 11. 2. 2002. Tři oslovení dodavatelé (prodejci značky Škoda) podali
cenovou nabídku. Po posouzení jednotlivých nabídek rada zvolila nabídku společnosti VAUTO Žebrák s.r.o., která nabídla automobil Škoda Fabia v požadované konfiguraci
za 217.488,09 Kč. Oznámit usnesení rady o výsledcích poptávkového řízení zájemcům.
29.05.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s navrženým textem odpovědi k petici obyvatel Vilové ulice v Hořovicích.
Zajistit odeslání odpovědi.
29.05.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem změnových listů č. 11 až 36, podle kterého DEREZA spol. s r.o.
vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Vestavba do půdy 2. základní školy Hořovice“
v celkové výši 744.228,19 Kč vč. 21 % DPH. Rada ukládá technickému a dopravnímu
odboru, předložit návrh dodatku č. 3 na její příští zasedání.
29.05.2019
J. Sedlák
Rada bere na vědomí zvýšení cen vstupného do Aquaparku Hořovice pro sezonu 2019 a
do bazénu od září 2019 dle návrhu ředitele MSC.
29.05.2019
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
29.05.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Domovu
Na Výsluní v roce 2019 z rozpočtu obce Zaječov na částku Kč 3 000,- a obce Drozdov
na částku Kč 5 000,-. Zároveň souhlasí s darovací smlouvou s paní Martinou Ropkovou

na částku Kč 907,-.
29.05.2019
Mgr. Kebrlová
1) Rada města Hořovice nesouhlasí s přednostním přidělením bytu pro žadatelku dle
přílohy k zápisu, a to s ohledem na zdravotní stav a potřebu péče u osob v pořadníku
před žadatelkou. Informovat žadatelku.
2) Rada města Hořovice souhlasí s přednostním přidělením bytu pro žadatelku dle
přílohy k zápisu, a to s ohledem na její psychický stav a bytové problémy. Informovat
žadatelku.
29.05.2019
Mgr. Kebrlová
1) Rada města Hořovice souhlasí s doplněním pevného pořadníku pro přidělování bytů
v DPS Hořovice pro dvojice na přední místo. Informovat žadatele a Domov Na Výsluní
Hořovice.
2) Rada města Hořovice souhlasí s doplněním pevného pořadníku pro přidělování bytů
v DPS Hořovice na poslední místo. Informovat žadatele a Domov Na Výsluní Hořovice.
3) Rada města Hořovice souhlasí s přednostním přidělením bytu pro žadatele, kteří
nejsou zařazeni do pevného pořadníku pro přidělování bytů v DPS Hořovice pro dvojice.
Informovat žadatele a Domov Na Výsluní Hořovice.
4) Rada města Hořovice nesouhlasí s přednostním přidělením bytu pro žadatele, kteří
nejsou zařazeni do pevného pořadníku pro přidělování bytů v DPS Hořovice pro dvojice.
Informovat žadatele a Domov Na Výsluní Hořovice.
29.05.2019
Mgr. Tyslová
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nemovité věci, podle které Národní
památkový ústav Praha, pronajme městu prostor – jednu samostatnou místnost
v prvním nadzemním podlaží západního křídla zámecké budovy, jako volební místnost
pro volby do Evropského parlamentu konající se ve dnech 24. a 25. 05. 2019. Nájemné
včetně úhrady souvisejících služeb a poplatků činí 1500 Kč včetně DPH.
29.05.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice schvaluje vnitřní předpis č. 5/2019 – Směrnici stanovující
používání sociálního fondu zaměstnavatele a to s účinností od 01. 06. 2019.
29.05.2019
Mgr. Tyslová
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní č. 501/2
o výměře 64 m2 v k. ú. Hořovice za účelem zřízení příjezdu ke garáži a skladu. Zveřejnit
záměr prodeje, objednat oddělovací GP a znalecký posudek. Informovat žadatele.
29.05.2019
Mgr. Tyslová
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parcelní č. 93/7
o výměře 25 m2 v k. ú. Hořovice panu Marku Kostičovi, Nádražní 225/12, Hořovice.
29.05.2019

Zapsala: Lenka Kuniaková
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
Ověřovatelé:

Ondřej Vaculík

Ing. Jaroslav Vyhnal

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29. 05. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
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: Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová
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 29. 5. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
12.06.2019
Bc. Hasman
Informace o výběru za parkovné
Bc. Hasman
Rada bere na vědomí informaci z konané valné hromady Hořovické teplárenské s.r.o.
12.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice vzít na vědomí „Akční
plán rozvoje města Hořovice pro období 2019 až 2020“.
12.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi Městem Hořovice
a Městským sportovním centrem Hořovice, ve věci úpravy nájemních a podnájemních
vztahů v areálu plaveckého bazénu a koupaliště, a pověřuje starostu města k podpisu
tohoto dodatku.
12.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace ve výši 5.504.532,00 Kč a následnou
realizací projektu s názvem „Kybernetická bezpečnost města“, který je financován
Evropskou unií prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.
Předpokládaná hodnota realizace projektu činí 7.252.740,00 Kč a administraci projektu
provede společnost AJL, s.r.o.
12.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „2. ZŠ Hořovice – rekonstrukce
svodného kanalizačního potrubí“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TEZA, spol. s r. o., Jungmannova 156, 268 01
Hořovice, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru
dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Hodnota plnění veřejné zakázky činí
1.119.698, - Kč bez DPH, tj. 1.354.835, - Kč vč. DPH. Rada následně pověřuje ředitele
příspěvkové organizace 2. základní škola Hořovice Mgr. Jiřího Vavřičku k dalším
úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.
12.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Zpracování digitálního
povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Hořovice“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a. s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, jehož
tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 606.000, - Kč bez DPH, tj. 733.260, - Kč vč.

DPH. Rada pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele
a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
12.06.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postižené osoby na parkovišti v ulici Anýžova za bytovým domem č.p. 95. Po schválení
Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení
dopravního značení.
12.06.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde k navýšení
ceny za stavební práce, prováděné společností DEREZA spol. s r.o. na stavbě nazvané
„Vestavba do půdy hlavní budovy 2. základní školy Hořovice“ o 744.228,19 Kč vč. 21 %
DPH na celkových 38.495.911,18 Kč vč. DPH.
12.06.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením licence na linku č. 210009 MHD Hořovice pro období od 15.
8. 2019 do 15. 8. 2024 společnosti ARRIVA Střední Čechy s.r.o., IČ: 256 20 886. Oznámit
usnesení rady žadateli.
12.06.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje
termín dokončení stavby sběrného dvora společností AQUATEST a.s. z 31. 5. 2019
nejpozději do 30. 6. 2019 s podmínkou, že objednatel díla uhradí pouze vícepráce jím
objednané.
12.06.2019
J. Sedlák
Rada města souhlasí s umístěním reklamy v areálu Aquaparku Hořovice.
12.06.2019
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
12.06.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2019 z
rozpočtu obce Lochovice na částku 1 000,- Kč pro Domov na Výsluní Hořovice.
12.06.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se zřízením jedné přípravné třídy při I. ZŠ v Hořovicích pro školní rok
2019 – 2020.
12.06.2019

Mgr. Kebrlová
Rada města souhlasí, vzhledem k dluhům na nájemném a službách, s uzavřením
nájemních smluv na sociální byty u třech žadatelů pouze do 31. 08. 2019. Pokud budou
nájemníci běžné nájemné a služby hradit pravidelně a prokáží snahu vzniklé dluhy řešit
(pravidelné splátky dle sjednaných dohod o uznání dluhu), Městská správa bytového
a nebytového fondu u dvou nájemců nájemní smlouvy automaticky prodlouží, u třetího
již od 01. 09. 2019 nevzniká dle „Zásad...“ nárok na užívání sociálního bytu.
V případě, že nájemci neprokáží snahu své dluhy řešit, nebudou pravidelně hradit běžné
platby, pak Městská správa bytového a nebytového fondu nájemní smlouvy u dvou
žadatelů dále neprodlouží a zahájí úkony vedoucí k vystěhování. Vzhledem k tomu, že se
jedná o rodiny s nezaopatřenými, nezletilými dětmi, souhlasí rada města s přidělením
místnosti v holobytech. Informovat nájemce a MSBNF.
Rada města bere na vědomí informaci, že u jednoho z nájemců končí nájemní smlouva
31. 05. 2019 a již nebude dále prodloužena z důvodu odstěhování. Městská správa
bytového a nebytového fondu provede všechny úkony spojené s ukončením nájemního
vztahu. Informovat nájemce a MSBNF.
12.06.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu č. 13 o vel. 46,2
m2 žadatelce, dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to
do 30. 11. 2019. Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice zajistí všechny
náležitosti ohledně předání bytu a uzavření nájemní smlouvy. Informovat žadatelku
a MSBNF.
12.06.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města souhlasí se zapojením do celostátní akce „Týden pěstounství“, která
proběhne ve dnech 10.6. – 14.6.2019, a ukládá odboru sociálních věcí, zdravotnictví
a školství za pomoci MSBNF zajistit akce dle přiloženého programu.
12.06.2019
Mgr. Kebrlová
Rada revokuje své usnesení ze dne 15. 5.
2019 následovně:
Rada města Hořovice souhlasí s doplněním pevného pořadníku
pro přidělování bytů pro dvojice v DPS Hořovice.
12.06.2019
Mgr. Kebrlová
Rada revokuje své usnesení ze dne 15. 5. 2019 následovně: Rada města Hořovice
nesouhlasí s přednostním přidělením bytu pro žadatelku dle přílohy k zápisu, a to
s ohledem na zdravotní stav a potřebu péče u osob v pořadníku před žadatelkou.
Informovat žadatelku.
12.06.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které se NH Hospital

a.s. zavazuje poskytnout Městu Hořovice dar ve výši 374.626,76 Kč za účelem pořízení
policejního automobilu pro Městkou policii Města Hořovice a zároveň pověřuje starostu
města k podpisu jmenované smlouvy.
12.06.2019
Dr. Ing. Peřina
Rada města projednala podnět zastupitele Ing. Petra Karbana ve věci vymáhání
nevybraných poplatků AVE odpadové hospodářství s.r.o. z uložených odpadů. Podnět
předá Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje.
12.06.2019
Zapsala: Lenka Kuniaková

29.05.2019

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

29.05.2019

Ověřovatelé:

Jana Šrámková

Mgr. Zdeňka Ulčová

29.05.2019

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 12. 06. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
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: Karel Pelikán, Ing. Jaroslav

Vyhnal
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 12. 6. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
26.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice nesouhlasí s uzavřením další již třetí smlouvy o prodeji reklamní
plochy se společností Kompakt spol. s r.o., a to v rámci umístění reklamy města Hořovice

na tzv. sociálním voze určeném tentokrát pro společnost VČELKA senior care o.p.s.
26.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace pro Městské kulturní centrum Hořovice
ve výši 100.000,- Kč, a zároveň tak s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace od Středočeského kraje ze strany této příspěvkové organizace, a to na akci
„Hořovické kulturní léto 2019.
26.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuálního příspěvku do sbírky
na podporu pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvka Rudolfu Štosovi, který byl
zastřelen při výkonu své veřejné funkce. Výše příspěvku činí 5.000, - Kč a k podpisu
příslušné dokumentace pro toto plnění je pověřen starosta města.
26.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice stanovuje pro následující období let 2020 až 2023 společnost
Power Exchange Central Europe a.s., (PXE), jež je organizátorem energetické burzy, jako
smluvního partnera pro město Hořovice, jeho příspěvkové organizace a společnost
Hořovická teplárenská, s.r.o., a to ve věci nákupů energií. Rada tím souhlasí jednak
s dodatkem č. 1 účastnické smlouvy s touto společností, a dále se smlouvami
o centralizovaném zadávání veřejných zakázek s příspěvkovými organizacemi
a společností Hořovická teplárenská, s.r.o., kdy ke všem souvisejícím úkonům je pověřen
starosta města.
26.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Ekologická náhrada stávajícího
vozu městské správy, Hořovice, okres Beroun“ projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MIKEŠ – CZ, s. r. o., Cukrovarská 6,
301 00 Plzeň, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí
o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Hodnota plnění veřejné
zakázky činí 1.204.000, - Kč bez DPH. Rada následně pověřuje ředitele příspěvkové
organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice Ing. Jaroslava Pelána
k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.
26.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kdy v této souvislosti na základě
realizovaného výběrového řízení na akci „Výměna podlahové krytiny ve Společenském
domě v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky
uchazeče Jiřího Sudíka, Praskolesy 280, 267 54 Praskolesy, jehož tímto vybírá jako
dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Hodnota
realizované veřejné zakázky činí 1.280.786, - Kč bez DPH. Rada pověřuje pana starostu
města podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele a následně podpisem příslušné

smlouvy o dílo.
26.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje prodej použitého a poškozeného osobního automobilu
Škoda Fabia, r. v. 2002, RZ BEJ 07-83, a to za nejvyšší nabídnutou cenu ve výši 5.000, Kč.
26.06.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Oprava
interiéru vstupní haly 1. Základní školy v Hořovicích – IV. vyhlášení“. Zároveň souhlasí
se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící
komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr. Radek Šumera, Bc. Michal
Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová
2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA.
26.06.2019
Dr. Ing. Peřina
Rada rozhodla, že prázdninový režim schůzí bude 24. 7. 2019 a 21. 8. 2019. Od 4. 9.
2019 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu, tedy vždy ve středu sudého
týdne.
26.06.2019
Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 11. 9.
2019 od 17. hodin v sále radnice.
26.06.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle kterých společnost ENERGON Dobříš s.r.o.
vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Hořovice – Západní sídliště – obnova veřejného
osvětlení“ v celkové výši 73.022,29 Kč vč. 21 % DPH. Objednat provedení prací.
26.06.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem změnových listů, podle kterých společnost Chládek & Tintěra
Litoměřice, a.s. vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Snížení energetické náročnosti
Společenského domu v Hořovicích“ v celkové výši 616.512,29 Kč vč. 21 % DPH.
Za předpokladu zajištěného financování rada ukládá technickému a dopravnímu odboru,
předložit návrh dodatku č. 3 na její příští zasedání. 26.06.2019
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
26.06.2019

Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje smlouvu s Potravinovou bankou Central z.s., Modletice o poskytování
potravinové pomoci klientům odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství a souhlasí
s uhrazením ročního poplatku za tuto službu ve výši Kč 3.000,-.
26.06.2019
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje odpis nedobytných pohledávek v celkové výši Kč 5.084,-, které vznikly
v předchozích letech za neuhrazené školné a stravné.
26.06.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, číslo
smlouvy 7700100826-1/VB, uzavírané se společností GasNet, s.r.o., v plné moci
GridServices, s.r.o., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti,
spočívající v právu na dobu neurčitou zřídit a provozovat na pozemku města parcelní
č. 681 v k. ú. Hořovice plynárenské zařízení pod označením stavby „REKO MS Hořovice –
Jiráskova, č. stavby 7700100826“, v rozsahu dle předloženého geometrického plánu,
za úplatu 79.000,- Kč + DPH dle platných předpisů.
Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
26.06.2019
Zapsala : Lenka Kuniaková

12.06.2019

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

14.06.2019

Ověřovatelé: Karel Pelikán, Ing. Jaroslav Vyhnal
14.06.2019

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 26. 06. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Karel Pelikán, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
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, Ondřej Vaculík
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 26. 6. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
24.07.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Hořovice v roce
2019 v rámci Programu prevence kriminality. Dotace jsou poskytovány jako výhra
v soutěži „Závislost“, a to konkrétně pro 1. Základní školu Hořovice ve výši 11.000, - Kč,
2. Základní školu Hořovice ve výši 5.500, - Kč, Základní školu Svatopluka Čecha ve výši

4.000, - Kč a Gymnázium Václava Hraběte Hořovice ve výši 8.500, - Kč. Rada města
Hořovice zároveň schvaluje znění příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí
těchto dotací a k jejich podpisu pověřuje starostu města.
24.07.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice ukládá v souladu s § 28, odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod do rozpočtu města Hořovice
příspěvkové organizaci 1. Základní škola Hořovice ve výši 200.000, - Kč a 2. Základní
škola Hořovice ve výši 150.000, - Kč. Tyto finanční prostředky budou následně
v rozpočtovém opatření navrženy jako navýšení příspěvku na činnost Městského
sportovního centra Hořovice za účelem rekonstrukce malého sportovního hřiště
v areálu u základních škol. Rada města dále doporučuje navýšit rozpočet této
příspěvkové organizace o částku 130.000, - Kč za účelem opravy chladírenského zařízení
v areálu zimního stadionu.
24.07.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí konání veřejné akce „Dětský Benefiční Den“, která
se uskuteční dne 21. 9. 2019 od 7:00 do 19:00 hodin u kostela na Palackého náměstí
v Hořovicích, kdy tento prostor je pro účely této veřejné akce poskytován bezplatně.
24.07.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Oprava interiéru vstupní haly 1. Základní školy v Hořovicích – IV.
vyhlášení“ a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
24.07.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, podle které provede společnost
Aquatest a.s. vícepráce v ceně 212.358 Kč vč. 21 % DPH na zpevnění příjezdové
komunikace, a hlavně na odvodnění stavebního pozemku. Zajistit podpisy smluvních
stran. 24.07.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě
nízkého napětí, podle které bude společnost E.ON Energie a.s. dodávat elektřinu do nově
zřízeného odběrného místa v Panské zahradě. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.07.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem prohlášení k existenci a vlastnictví komunikace na pozemcích
p. č. 730/1, 6 a 9 v k. ú. Hořovice v ulici Na Tržišti v Hořovicích. Prohlášení se stane
jednou z příloh žádosti města vůči Katastrálnímu úřadu Středočeského kraje o změnu
druhu pozemku z trvalého travního porostu na ostatní plochy. Rada pověřuje pana
starostu podpisem prohlášení.
24.07.2019

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a sdružení finančních
prostředků, podle kterého zajistí společnost VaK Beroun a.s. úpravu povrchu
komunikace v Nádražní ulici v termínu do 30. 9. 2019, čímž se původní smluvní termín
posunuje o čtyři měsíce. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.07.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem Řádu veřejného pohřebiště města Hořovice, který byl uveden
do souladu s novelizací zákona č. 256/2001 sb., o pohřebnictví a ke kterému byl vydán
předběžný souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje. Zajistit uveřejnění tohoto
řádu.
24.07.2019
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s instalací dopravního zrcadla v křižovatce ulic U Rybníčka –
Stará z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
24.07.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s cenovými nabídkami,
podle kterých společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., provozovna Beroun,
za celkovou cenu 377.218 Kč vč. 21 % DPH, provede šest menších stavebních úprav
na místních komunikacích ve městě, konkrétně v ulicích Buková, Tyršova, Svatopluka
Čecha a Slavíkova. Objednat provedení jednotlivých prací.
24.07.2019
Ing. Šnajdr
Rada projednala dokumentaci pro vydání společného povolení (spojené územní
a stavební řízení) pro stavební akci nazvanou II/114, II/117 Hořovice, východní
obchvat. Nově navržená komunikace začíná křižovatkou se silnicí II/117 (Žebrácká)
a končí křižovatkou se silnicí II/114 (Lochovická). Na celém úseku obchvatu se nacházejí
čtyři okružní křižovatky (na silnici Hořovice – Žebrák, Hořovice – Kotopeky, Hořovice –
Tíhava a Hořovice – Lochovice), dvě přemostění vodních toků, vč. budoucí cyklostezky
(Mlýnský náhon a Červený potok) a lávka přes navrženou komunikaci na tzv. „Knížecí
cestě“. Rada konstatuje, že předložené řešení splňuje všechny požadavky, které byly
v minulosti k obchvatu vysloveny a souhlasí tedy s navrženým řešením bez připomínek.
Oznámit usnesení rady žadatelům.
24.07.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede, společnost STRABAG a.s., za cenu
480.537 Kč vč. 21 % DPH zpevnění podloží rekonstruované komunikace ve Vilové ulici
pomocí geotextilií a propustek v délce 37 m na křižovatce s ulicí Podlužskou. Na příští
jednání rady předložit příslušný dodatek ke smlouvě o dílo, za předpokladu zajištěného
financování.
24.07.2019

Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
24.07.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s tiskem Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
pro Hořovice a spádové obce – Sociální služby na Hořovicku.
24.07.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se zapojením města Hořovice – odboru sociálních věcí, zdravotnictví
a školství do projektu s názvem Společná profesionalizace sociální práce na obcích.
Zapojení bude formou partnerství bez finanční účasti v projektu podaného v rámci
Evropského sociální fond z Operačního programu zaměstnanost výzvu č. 03_19_098.
24.07.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování
sociálních služeb města Hořovice a schvaluje poskytnutí individuálních účelových dotací
pro tyto organizace: Magdaléna, o.p.s. ve výši 43.000,- Kč, Nalžovický zámek,
poskytovatel sociálních služeb, ve výši 5.000,- Kč a Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Hořovice ve výši 5.000,- Kč. Rada města Hořovice zároveň schvaluje znění příslušných
veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich
podpisu.
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro organizaci
Centrum Na Verandě Beroun, z.ú., a pro organizaci Centrum sociálních a zdravotních
služeb města Příbram.
24.07.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením bytu pro dvojice pro žadatele dle přílohy
zápisu. Informovat žadatele a Domov Na Výsluní Hořovice.
24.07.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se zřízením jedné speciální třídy při Městské mateřské škole pro děti
s těžkým zdravotním postižením pro školní rok 2019 – 2020.
24.07.2019
Mgr. Tyslová
Rada Města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo v předloženém znění
za účelem poskytnutí služby spočívající v zajištění skenování vybraných dokumentů
odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice a jejich umístění do digitálního
výstupu na datové úložiště v místě sídla MěÚ Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020 s možností uzavření dodatku na prodloužení
doby plnění. Předpokládaná částka za provedené dílo nepřesáhne částku 500.000 Kč
bez DPH. Rada Města Hořovice zároveň pověřuje starostu města k podpisu jmenované

smlouvy.
24.07.2019
Mgr. Tyslová
Rada Města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s PPL Formation s.r.o., IČO:
06447848, se sídlem: Plzeňská 27/8, Beroun - Město, 266 01 Beroun v předloženém
znění, jejímž předmětem je poskytnutí služby spočívající v zajištění dohlížecí činnosti
nad kamerovým systémem Města Hořovice v nočních hodinách. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020 s možností uzavření dodatku
na prodloužení doby plnění. Rada Města Hořovice zároveň pověřuje starostu města
k podpisu jmenované smlouvy.
24.07.2019
Mgr. Tyslová
Rada Města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemku města p. č. 2070/2 v k. ú, Hořovice, ve prospěch pozemku p. č. 2069 v k.ú.
Hořovice ve výlučném vlastnictví COOP Hořovice, družstvo, Palackého náměstí 200,
268 40 Hořovice spočívající ve služebnosti Inženýrských sítí - právu zřízení,
provozování, opravy a údržby kanalizační přípojky. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za úplatu 500 Kč za 1 m2, tedy za 4.050 Kč.
24.07.2019
Zapsala : Lenka Kuniaková

26.06.2019

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

28.06.2019

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová

Ondřej Vaculík

28.06.2019

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 24. 07. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
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: Jana Šrámková, Karel

Pelikán
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 13
Rady města Hořovice ze dne 24. 7. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
21.08.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Městským
sportovním centrem Hořovice a společností TUBEKO SPORT, spol. s r.o., ve věci odložené
splatnosti fakturace.
21.08.2019

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku projektu s názvem „Hořovice – mostní
objekty M3 a M4“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení:
členové – Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci –
1. náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA, 3. náhradník Roman
Jetel.
21.08.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku projektu s názvem „Hořovice – mostní
objekty L2 a M6“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení:
členové – Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci –
1. náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA, 3. náhradník Roman
Jetel.
21.08.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a následně
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Hořovice a Středočeským
krajem ve výši 3.655.681,00 Kč, a to v rámci projektu "Stavební úpravy Starého zámku
v Hořovicích“.
21.08.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci 2. základní škola Hořovice použít
Fond reprodukce majetku za účelem financování probíhající rekonstrukce svodného
kanalizačního potrubí, a to ve výši 1.000.000, - Kč.
21.08.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice ukládá ředitelce MMŠ objednat zpracování studie proveditelnosti
realizace nové třídy na základě cenové nabídky od společnosti Spektra spol. s r.o. ve výši
40.000 Kč bez DPH. Úhrada proběhne z Fondu reprodukce majetku této příspěvkové
organizace.
21.08.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice revokuje své usnesení ze dne 12.06.2019 a schvaluje nové znění
usnesení: Rada města Hořovice stanovuje pro následující období let 2020 až
2023 společnost Power Exchange Central Europe a.s., (PXE), jež je organizátorem

energetické burzy, jako smluvního partnera pro město Hořovice a jeho příspěvkové
organizace, a to ve věci nákupů energií. Rada tím souhlasí jednak s dodatkem č. 1
účastnické smlouvy s touto společností, a dále se smlouvami o centralizovaném zadávání
veřejných zakázek s příspěvkovými organizacemi, kdy ke všem souvisejícím úkonům je
pověřen starosta města.
26.06.2019
Dr. Ing. Peřina
Rada města odmítá tvrzení uvedená v zápisu z kontrolního výboru ze dne 16. 7. 2019 a
jeho přílohách.
21.08.2019
Ing. Pelán
Rada města souhlasí s odprodejem nepotřebné vysokozdvižné plošiny za cenu 30 000
Kč, která je v majetku MSBNF.
21.08.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle které společnost GEMI GROUP s.r.o.,
za celkovou cenu 155.879,46 Kč vč. DPH změní rozměr vnitřních parapetů u 54 ks
vyměňovaných oken a k okenním křídlům dodá a nainstaluje celkem 84 ks
horizontálních bílých žaluzií různých rozměrů, ovládaných řetízkem. Objednat
provedení prací.
21.08.2019
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s přípravou výstavby komunikace na pozemcích p. č. 751/1 a 2 v k. ú.
Velká Víska, tj. se stavební úpravou cesty Dražovkou směrem k Cihlářskému rybníku.
Oznámit usnesení rady žadatelům.
21.08.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem odpovědi na „Petici pro zřízení nových (dostatečné množství)
parkovacích míst“ v lokalitě ulice U Školky. Doručit odpověď petentům.
21.08.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ke stavební akci „Snížení
energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích, podle kterého provedla
společnost Chládek & Tintěra, a.s., za cenu 317.955,85 Kč vč. 21 % DPH vícepráce č. 2.
Zajistit podpisy smluvních stran.
21.08.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ke stavební akci „Rekonstrukce
komunikací v Hořovicích“, podle kterého provedla společnost STRABAG a.s., za cenu
480.537 Kč vč. 21 % DPH, sanaci pláně při rekonstrukci komunikačního systému
ve Vilové ulici v Hořovicích, pomocí geotextilií. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.08.2019

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním čtyř kusů platebních terminálů, a tedy s akceptací plateb
poplatků na MěÚ Hořovice pomocí platebních karet. Zajistit podpisy objednávkového
formuláře – smlouvy.
21.08.2019
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci o investičních akcích, které by dle názoru technického
a dopravního odboru mělo město realizovat v příštím roce.
21.08.2019
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s převodem finančních prostředků v rámci organizace 1. ZŠ Hořovice
z provozních prostředků na investiční fond v celkové výši Kč 71.753,- za účelem nákupu
interaktivního panelu pro žáky prvního stupně ZŠ.
21.08.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti IV-12-6019543/2, uzavírané s ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je
zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení Distribuční soustavy na pozemcích
města parcelní č. 66/1, 66/7 a 66/24 v k.ú. Velká Víska pod označením stavby
„Hořovice, 1. máje, TS, kNN pro 920/4“ v rozsahu dle předloženého geometrického
plánu, za úplatu 11.375,- Kč a DPH dle platných předpisů.
Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
21.08.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, číslo
stavby IV-12-6022126/1 Hořovice, Nožířská, kNN pro p.č. 409/2 uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu
služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemku
města parcelní č. 401 v k.ú. Hořovice součásti distribuční soustavy – kabelové vedení
NN 0,4 kV pod označením stavby „Hořovice, Nožířská, kNN pro p.č. 409/2“, v rozsahu dle
předloženého geometrického plánu, za úplatu 14.000,- Kč a DPH dle platných předpisů.
Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
21.08.2019
Mgr. Tyslová
Rada Města Hořovice souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy uzavírané mezi Městem
Hořovice a obchodní firmou AJL, s.r.o. se sídlem Markova 1965/6, 594 01 Velké Meziříčí,
IČO: 26933179, jejímž obsahem je závazek příkazníka provést a zajistit přípravu,
realizaci a ukončení zadávacího řízení pro projekt „Kybernetická bezpečnost Hořovice“
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
a účinném znění.
Rada Města Hořovice zároveň pověřuje starostu města k podpisu jmenované smlouvy.
21.08.2019

Zapsala : Lenka Kuniaková

24.07.2019

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

26.07.2019

Ověřovatelé:

Jana Šrámková
Karel Pelikán

26.07.2019

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
21. 08. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Karel Pelikán, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní

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: MDDr. Antonín Spal, Ondřej

Vaculík
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 21. 8. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
04.09.2019

Bc. Hasman
informace o výnosu z parkovacích automatů
04.09.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření
č. 3 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového
opatření č. 2, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice
k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.
04.09.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení retenční schopnosti
na území města Hořovice – zpracování projektové dokumentace“. Zároveň souhlasí
se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící
komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Martin Liprt, Karel Pelikán, Bc.
Michal Hasman, MPA, náhradníci – 1. náhradník Kristýna Kliková, 2. náhradník Ondřej
Vaculík, 3. náhradník Ing. Marcela Abrhámová.
04.09.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro HC Cvočkaři
Hořovice z.s. ve výši 30.000, - Kč na činnost mládeže inline hokeje a ledního hokeje, a to
za podmínek stanovených ve vzorové veřejnoprávní smlouvě pro poskytování dotací
v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019.
04.09.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit podání žádosti
o poskytnutí dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb 2016–2022 v rámci podpory Ministerstva práce a sociálních
věcí České republiky.
04.09.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Stavební úpravy Starého
zámku v Hořovicích“. Administrátorem této veřejné zakázky je určena společnost CGB –
Consult s.r.o. Komise pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek je jmenována v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman
MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník Bc. Aleš
Trojan MPA, 3. náhradník Roman Jetel.
04.09.2019

Ing. Grunt
Rada nesouhlasí s plánovaným záměrem bytového domu „U Hoffmanů“ v Hořovicích,
konkrétně s navrženou výškou budovy, a jakožto vlastník sousedního pozemku souhlasí
s uplatněním námitky v rámci územního případně společného řízení.
04.09.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice dne 20.9.19 od 16.00 do 18.00 hod.
a 21.9.19 od 8.00 do 12.00 hod. pro konání Blešího trhu.
04.09.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice dne 24.9.2019
od 8:30 do 15:00 hod. Agentuře pro podnikání a inovace k účelu pořádání bezplatného
Konzultačního dne pro podnikatele z Hořovic a okolí.
04.09.2019
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2019.
04.09.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem odpovědi na předžalobní výzvu, kterou město Hořovice
obdrželo na základě sporu s majitelem nemovitosti č. p. 491 v Hořovicích o náhradu
škody.
04.09.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením výjimky z Vnitřního předpisu 3/2016, a tedy s textem kupní
smlouvy, podle které bude společností V-AUTO Žebrák s.r.o. dodán, za cenu 374.627 Kč
vč. DPH, nový policejní automobil pro Městskou policii Města Hořovice.
04.09.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z Vnitřního předpisu 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou, podle
které zpracuje projekční kancelář MCT-RR spol. s r.o., za cenu 353.320 Kč vč. 21 % DPH,
realizační projektovou dokumentaci rekonstrukce hygienického zázemí a prostor baru
vč. jeho zázemí ve Společenském domě v Hořovicích. Rada zároveň souhlasí
s proplacením již hotové části projektové dokumentace ve výši 121.000 Kč vč. 21 % DPH
v letošním roce, pokud budou tyto finanční prostředky k dispozici. Projekční kancelář
MCT-RR spol. s r.o. projektovala veškeré předchozí práce na Společenském domě vč.
předchozího stupně projektové dokumentace vnitřních dispozičních úprav
objektu.
04.09.2019
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s návrhem zjednosměrnit část Lidické ulice v úseku mezi křižovatkou

s Dolní a Polní ulicí a křižovatkou s Valdeckou a Horní ulicí.
04.09.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost EA Partneři, za cenu 192.000
Kč, nové EA a PENB vybraných objektů v majetku města Hořovice. Rada bere zároveň
na vědomí, že vzhledem k neexistenci původní stavební dokumentace k některým
z těchto objektů bude nutné nechat zpracovat buď geodetické zaměření objektů, nebo
alespoň zjednodušenou PD v podobě zkreslení obálky budov.
04.09.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které dodá a namontuje společnost SAN Bohemia s.r.o.,
za cenu cca 165.000 Kč bez DPH, šest kusů nových dvoukřídlých shrnovacích stěn,
oddělujících sál Společenského domu od obou přísálí. Po dohodě s vedoucí finanční
účtárny objednat provedení prací.
04.09.2019
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
04.09.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice pověřuje sociální komisi, aby ve spolupráci s právníky města,
Městskou správou bytového a nebytového fondu a odborem sociálních věcí,
zdravotnictví a školství vypracovala pravidla a postup pro přidělování bytů v majetku
města.
04.09.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice nesouhlasí s udělením výjimky pro prodloužení nájemní smlouvy
v sociálních bytech u jednoho žadatele dle přílohy zápisu. Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice, po uplynutí doby nájmu zahájí úkony vedoucí
k vystěhování.
04.09.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv v sociálních bytech
u osmi žadatelů dle přílohy zápisu. U pěti žadatelů nájemní smlouvu prodloužit na dobu
určitou, a to do 29. 02. 2020. U dalších třech žadatelů pouze do 30. 11. 2019 - vzhledem
k dluhům na nájemném a službách. Pokud budou nájemníci běžné nájemné a služby
hradit pravidelně a prokážou snahu vzniklé dluhy řešit, Městská správa bytového
a nebytového fondu smlouvu automaticky prodlouží do 29. 2. 2020. V případě,
že nájemci neprokážou snahu své dluhy řešit, nebudou pravidelně hradit běžné platby,
pak Městská správa bytového a nebytového fondu nájemní smlouvy dále neprodlouží
a zahájí úkony vedoucí k vystěhování. Vzhledem k tomu, že se jedná o rodiny
s nezaopatřenými, nezletilými dětmi, souhlasí rada města s přidělením místnosti

v holobytech. Informovat nájemce a MSBNF.
04.09.2019
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje znění organizačního řádu Městské mateřské školy.
04.09.2019
Mgr. Tyslová
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o koupi nebo pronájem
vyhrazených parkovacích míst na části pozemku parc. č. 680/1 v k.ú. Hořovice.
Informovat žadatele.
04.09.2019
Mgr. Tyslová
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost akciové společnosti TEDOM
o prodeji části pozemku parcelní č. 2222/2 v k.ú. Hořovice o výměře cca 25 m2. Zveřejnit
na úřední desce města, objednat oddělovací geometrický plán a znalecký posudek.
Informovat žadatele.
04.09.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene,
č. smlouvy 8800077580-2/VB, uzavírané se společností GasNet, s.r.o., v plné moci
GridServices, s.r.o., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti,
spočívající v právu na dobu neurčitou zřídit a provozovat na pozemcích města parcelní
č. 888/8, 906/2, 2282/114. 2282/251, 2307/1, 2307/2, 2307/4, 2313, 2315/1,
2331/19, 2331/32 a 2331/57 v k. ú. Hořovice plynárenské zařízení pod označením
stavby „Hořovice STL plynovody a přípojky ul. Na Lukách, číslo stavby: 8800077580“ dle
předloženého geometrického plánu, za úplatu 1.000,- Kč + DPH dle platných předpisů.
Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
04.09.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti, uzavírané s obchodní firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu
na dobu neurčitou umístit podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě
na pozemku města parcelní č. 72/2 v k.ú. Velká Víska pod označením stavby „16010047797, VDSL5815-A-S-HRCE2750-HRCE1HR-MET“ za úplatu 500,- Kč /bm + DPH dle
platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované
smlouvy.
04.09.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit Dodatek
č. 3 Smlouvy o výstavbě domů uzavřené dne 16. 08. 2004 mezi Městskou akciovou
společností Hořovice a Městem Hořovice v předloženém znění.
04.09.2019

Zapsala: Lenka Kuniaková
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

21. 08. 2019

23. 08. 2019

Ověřovatelé: MDDr. Antonín Spal

Ondřej Vaculík

23.08.2019

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
04.09.2019
Přítomni:
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej Vaculík
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Karel

Pelikán
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 4. 9. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
18.09.2019

Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené přehledy, zejména pak rozpis plnění
a čerpání schválených rozpočtů, a to u hospodaření jednotlivých příspěvkových
organizací, jejichž je město zřizovatelem.
18.09.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Hořovice – mostní objekty M3
a M4“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče: Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, jehož tímto vybírá jako
dodavatele projektové dokumentace a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru
dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí
1.000.000, - Kč bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí
a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
18.09.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Hořovice – mostní objekty L2 a M6“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, jehož tímto vybírá jako dodavatele
projektové dokumentace a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele
a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 670.000, - Kč
bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru
dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
18.09.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci FK Hořovicko, z.s. o podání žádosti
o státní podporu v programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, podpora
materiálně technické základny sportu a to ve věci projektu „Stavební úpravy
víceúčelového sportoviště v Hořovicích“ (hřiště s umělým povrchem). Rada města
doporučuje zastupitelstvu města tuto žádost projednat.
18.09.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Veřejná infrastruktura
Hořovice – Nad Statkem“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek,
komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové – Ing. David Grunt, Bc. Michal Hasman MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci
– 1. náhradník Ing. Marcela Abrhámová, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA, 3. náhradník
Ing. Milan Šnajdr.
18.09.2019
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zajištěním vyklizení domu č. p. 154 v obci Praskolesy a to
prostřednictvím Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice. Povinnost

vyklizení je stanovena legislativou z důvodu statického narušení budovy a nařízeného
vyklizení stavby ze strany stavebního úřadu.
18.09.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací 2 ks svislých dopravních značek B4 „Zákaz vjezdu nákladních
automobilů“ s dodatkovými tabulkami E12 s textem „Dopravní obsluze vjezd povolen“
do ulice Na Lukách. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem
Beroun objednat instalaci těchto dopravních značek.
18.09.2019
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje budoucí spolupráci se sociálním podnikem Klubák z.ú., který navazuje
na sociální službu Klubíčko a pověřuje pana starostu podpisem Dohody o budoucí
spolupráci.
18.09.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením malometrážního bytu žadateli č. 1, dle
přílohy k zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena poté, co Městská správa bytového
a nebytového fondu připraví byt k nastěhování. Informovat žadatele a MSBNF.
18.09.2019
Mgr. Tyslová
Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby
vodovodní a plynovodní přípojky na služebných pozemcích parcelní č. 58/2, p. č. 417/1
a p. č. 417/2 v k. ú. Hořovice pro pozemek parcelní č. 414 v k. ú. Hořovice za cenu 2.995
Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu
jmenované smlouvy.
18.09.2019
Zapsala: Lenka Kuniaková

04.09.2019

Ondřej Vaculík
místostarosta

06.09.2019

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová, Karel Pelikán 06.09.2019

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
18.09.2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: MVDr. Tomáš Tink - host
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jaroslav Vyhnal, MDDr. Antonín

Spal
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 18. 9. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
02.10.2019

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení na dodávky v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Kybernetická
bezpečnost Hořovice“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek,
komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové - Bc. Pavel Nový, Mgr. Radek Smrž, Mgr. Helena Plecitá, Nikola Lukešová,
DiS. , Ing. Jiří Žák, náhradníci – 1. náhradník: Ing. Milan Šnajdr, 2. náhradník Miloslav
Jelínek, 3. náhradník: Bc. Michal Hasman, MPA, 4. náhradník: Ondřej Vaculík,
5. náhradník: Bc. Aleš Trojan, MPA.
02.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s žádostí společnosti AQUATEST a.s. o posunutí termínu dokončení
stavební akce, nazvané Hořovice, sběrný dvůr odpadů do 15. 8. 2019. Rada dále souhlasí
s proplacením víceprací ve výši 344.528,15 Kč bez DPH, tj. 416.879,06 Kč vč. 21 % DPH
za odvoz a skládkování v areálu nalezeného odpadu. Předložit návrh dodatku č. 4
ke smlouvě o dílo.
02.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se žádostí společnosti VEKREMAN a.s., na jejímž základě bude
prodloužena lhůta k předání dokončeného díla stavební zakázky, nazvané Revitalizace
rybníka Valcverk, k. ú. Kotopeky“ do konce října 2019. Předložit návrh dodatku
ke smlouvě o dílo.
02.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou společnosti GEMI GROUP s.r.o., podle které provede, za cenu
133.357 Kč vč. DPH, opravu nouzového osvětlení a za cenu 155.252 Kč vč. DPH položení
nové PVC krytiny na balkoně C, obojí ve Společenském domě v Hořovicích. Objednat
provedení prací.
02.10.2019
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
02.10.2019
MDDr. Spal
Rada souhlasí s umístěním informačního banneru florbalového klubu FbC Red Dragons
Hořovice, z.s. na zábradlí mostu u společenského domu.
02.10.2019
Mgr. Vavřička
Rada schvaluje přijetí finančního daru pro 2. ZŠ Hořovice v celkové částce 45.530, - Kč
od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s..
02.10.2019

Zapsala:
Lenka Kuniaková
Ověřovatelé:
Ing. Jaroslav Vyhnal, MDDr. Antonín Spal
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

18.09.2019
18.09.2019
18.09.2019

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
02. 10. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, 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: Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová
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 02. 10. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
16. 10. 2019

Bc. Hasman
Informace o výnosu z parkovacích automatů.
16.10.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení s názvem „Stavební úpravy Starého
zámku v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, jehož tímto
vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele
a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 6.325.397, - Kč
bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru
dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
16.10.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Spartak
Žebrák z.s. ve výši 5.000, - Kč na činnost oddílu krasobruslení, a to za podmínek
stanovených ve vzorové veřejnoprávní smlouvě pro poskytování dotací v souladu
s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019.
16.10.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením smlouvy o finančním leasingu se společností
ČSOB Leasing a.s. na pořízení osobního automobilu pro účely odboru sociálních věcí,
zdravotnictví a školství v hodnotě 192.058, - Kč bez DPH, resp. 232.390, - Kč včetně DPH,
kdy leasingové splátky budou uznatelným nákladem pro dotaci na výkon agendy
sociálně právní ochrany dětí.
16.10.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s umístěním informační plochy klubu FK Hořovicko z.s.,
na zábradlí mostu u Společenského domu. Předmětem reklamní plochy bude nábor
nových hráčů nejmladších věkových kategorií.
16.10.2019
Ing. Křížková
Rada nesouhlasí s bezplatným nebo finančně zvýhodněným pronájmem sálu radnice
Sboru dobrovolných hasičů Tlustice pro pravidelné schůzky mladých hasičů 1x týdně
vždy ve středu v časech od 15:30 do 17:30 hod. v období
od 16. 10. 2019 do 4. 12. 2019 a od 22. 1. 2020 do 1. 4. 2020.
16.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s „Ceníkem“, podle kterého bude společnost AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o. Hořovice provádět zimní údržbu komunikací a prostranství
v Hořovicích v zimě 2019-2020. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.10.2019

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí Společenství vlastníků jednotek č.p. 1232/7 v ulici Višňová,
týkající se umístění svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“
s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Nástupní plocha požární techniky pro č.p.1232“
a souhlasí s jejím umístěním před pojezdový chodník, vedoucí od bytové jednotky
směrem do ulice Višňová. Instalace svislé dopravní značky vyplynula z kontroly
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun,
provedené v bytovém domě č. p. 1232/7 v ulici Višňová. Po schválení Policií České
republiky, Dopravním inspektorátem Beroun a silničním správním úřadem objednat
instalaci dopravního značení.
16.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí Společenství vlastníků jednotek č.p. 1229/1 v ulici Višňová,
týkající se umístění svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“
s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Nástupní plocha požární techniky pro č. p.1229“
a souhlasí s jejím umístěním před pojezdový chodník, vedoucí od bytové jednotky
směrem do ulice Višňová. Instalace svislé dopravní značky vyplynula z kontroly
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun,
provedené v bytovém domě č. p. 1229/1 v ulici Višňová. Po schválení Policií České
republiky, Dopravním inspektorátem Beroun a silničním správním úřadem objednat
instalaci dopravního značení.
16.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí Společenství vlastníků jednotek č. p. 1231/5 v ulici
Višňová, týkající se umístění svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“
s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Nástupní plocha požární techniky pro č. p.1231“
a souhlasí s jejím umístěním před pojezdový chodník, vedoucí od bytové jednotky
směrem do ulice Višňová. Instalace svislé dopravní značky vyplynula z kontroly
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun,
provedené v bytovém domě č. p. 1231/5 v ulici Višňová. Po schválení Policií České
republiky, Dopravním inspektorátem Beroun a silničním správním úřadem objednat
instalaci dopravního značení.
16.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí Společenství vlastníků jednotek č. p. 1223 a 1224 v ulici
U Remízku, týkající se umístění svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“
s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Nástupní plocha požární techniky pro č.p.1223
a 1224“ a s instalací sklopných parkovacích sloupků z důvodu vymezení průjezdného
profilu pro požární techniku. Rada souhlasí s umístěním dopravní značky před chodník
vedoucí z ulice Vrbnovská k bytovým jednotkám 1223 a 1224. Instalace svislé dopravní
značky a sklopných parkovacích sloupků vyplynula z kontroly Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, provedené v bytovém domě č.p.
1223 a 1224 v ulici U Remízku. Po schválení Policií České republiky, Dopravním
inspektorátem Beroun a silničním správním úřadem objednat instalaci dopravního
značení.
16.10.2019

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které osadí společnost ELTODO-OSVĚTLENÍ s.r.o.,
za cenu 36.533,28 Kč vč. 21 % DPH, ve Větrné ulici dva kompletní stožáry veřejného
osvětlení se svítidlem LED, a to v úseku u křižovatek s ulicí K Výrovně a s ulicí
Na Lukách. Objednat provedení prací.
16.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost ELTODO-OSVĚTLENÍ s.r.o.,
za celkovou cenu 85.370,34 Kč vč. 21 % DPH, opravy a přeložky kabelových vedení
v Sadové ulici v Hořovicích.
16.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou pronájmu výzdoby vánočního stromu, podle které doplní
společnost MK-mont illuminations, s.r.o., za cenu 3.752,20 Kč vč. 21 % DPH, stávající
vánoční výzdobu stromu na Palackého náměstí o 85 ks stříbrných lesklých koulí.
16.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s návrhem dokumentace pro územní řízení, týkající se stavební akce
nazvané „Výstavba nových hal ve stávajícím průmyslovém areálu Hořovice – Sklenářka“.
Rada doporučuje doplnit dokumentaci pro územní řízení o studii vlivu plánované stavby
na oslunění, resp. zastínění sousedních staveb a pozemků, tj. hlavně rodinných domů
a pozemků okolo nich na východní straně plánované stavby.
16.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede,
společnost AQUATEST a.s., za cenu 344.497,60 Kč bez DPH, tj. 416.842,10 Kč vč. 21 %
DPH, odvoz nově zatříděných odpadů z areálu sběrného dvora. Zajistit podpisy
smluvních stran.
16.10.2019
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
16.10.2019
Mgr. Šumera
Rada schvaluje přijetí finančního daru pro 1. ZŠ Hořovice v celkové částce 10.000, - Kč
od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s..
16.10.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne
03. 01. 2018 mezi společností VEKREMAN,s.r.o. a Městem Hořovice v předloženém

znění. Rada Města pověřuje k podpisu smlouvy starostu města.
16.10.2019
Mgr. Tyslová
Rada bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku parcelní č. 374/1 v k. ú.
Hořovice o výměře 134 m2 a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce
města. Rada města pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zveřejnit záměr prodeje
na úřední desce města.
16.10.2019
Phdr. Boubínová
Rada souhlasí s přijetím věcného daru od pana Zbyňka Vejsady v podobě výstavby
pergoly na zahradě Domova Na Výsluní, Hořovice v předpokládané hodnotě 70. 000,- Kč.
16.10.2019

Zapsala: Lenka Kuniaková 02. 10. 2019

Ověřovatelé: Jana Šrámková

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

04. 10. 2019

Mgr. Zdeňka Ulčová 04. 10. 2019

Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16. 10. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Jana Šrámková, místostarostka
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
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: Karel Pelikán, MDDr. Antonín Spal
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 16. 10. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
30.10.2019

Bc. Hasman
Rada města Hořovice poskytuje pro rok 2019 příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní
Hořovice druhý souhlas s přijetím peněžitých darů účelově neurčených, a to společně
pro více právních úkonů do souhrnné výše 150.000, - Kč.
30.10.2019
Bc. Nesnídalová
Rada města schvaluje přerušení provozu MMŠ v době vánočních prázdnin, konkrétně
23., 27., 30. a 31. 12. 2019.
30.10.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Veřejná infrastruktura Hořovice –
Nad Statkem“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4, IČO: 256 51 099,
jehož tímto vybírá jako dodavatele projektové dokumentace a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění
veřejné zakázky činí 1.905.000, - Kč bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města
podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné
smlouvy o dílo.
30.10.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Zvýšení retenční schopnosti
na území města Hořovice – zpracování projektové dokumentace“ projednala závěry
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Inženýrské
a stavební práce, s.r.o., U Kaštanu 1217/4, 169 00 Praha 6, IČO: 250 78 941, jehož tímto
vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele
a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.771.650, - Kč
bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru
dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
30.10.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice projednala žádost občanů ve věci vybudování retenční nádrže
na dešťovou vodu na Západním sídlišti s tím, že systém retenčních nádrží by měl být
řešen koncepčně v rámci území celého města, kdy tyto skutečnosti budou vzaty v potaz
v rámci plánu investic na další období.
30.10.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice konstatuje, že místní poplatky ze vstupného mohou být prominuty
pouze z moci úřední Městským úřadem Hořovice, a to při mimořádných, zejména
živelných událostech. Doručené žádosti jsou brány pouze jako podnět pro případné
rozhodnutí a jejich doručení není zahájením správního řízení, tzv. že na tyto žádosti není
odpovídáno. Zároveň Rada města Hořovice konstatuje, že v rámci maturitních plesů
nebudou poskytovány sponzorské dary a problematika pronájmu prostor
ve Společenském domě je v kompetenci Městského kulturního centra Hořovice.

30.10.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu „Vybudování
multimediální učebny a zajištění konektivity“, který je spolufinancován v rámci 3. výzvy
z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Karlštejnsko, z. ú. –
IROP – Občanská vybavenost“, s předfinancováním projektu v době realizace a s
financováním spoluúčasti ve výši 5 %, a dále souhlasí s provedením technického
zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupu projektu min.
pod dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od finančního vypořádání projektu.
30.10.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice 4. C Gymnázia Václava Hraběte
Hořovice za účelem nacvičování vystoupení na maturitní ples v termínech: 22. 10. 19 od
14:35 do 16:35 hod., 04. 11. 19 od 15:25 do 17:25 hod., 12. 11. 19 od 14:35 do 16:35
hod., 18. 11. 19 od 15:25 do 17:25 hod., 26. 11. 19 od 14:35 do 16:35 hod., 02. 12. 19 od
15:25 do 17:25 hod., 10. 12. 19 od 14:35 do 16:35 hod., 16. 12. 19 od 15:25 do 17:25
hod.
30.10.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Brdské lesní škole ve spolupráci
se střediskem Skaut-Junák Hořovice za účelem slavnostního vyhodnocení kurzu v sále
radnice dne 16. 11. 2019 od 13:30 do 14:30 hodin.
30.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s žádostí obyvatel o obnovu povrchu komunikace v Lesní ulici v roce
2020. Důvodem jsou již jiné stanovené investiční priority rady pro rok 2020. Oznámit
usnesení rady města žadatelům.
30.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkami, podle kterých provede, za celkovou cenu 185.480,51 Kč
bez DPH, tj. 224.431,42 Kč vč. DPH, společnost AVE Kladno, s.r.o. opravu části
komunikace v Nádražní ulici (směr k fotbalovému stadionu) a opravu části místní
komunikace v ulici Na Hořičkách (křižovatka se Sportovní ulicí a schodištěm
od „Srubu“). Objednat provedení prací.
30.10.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem „Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu vánoční výzdoby z roku 2013“,
podle kterého pronajímá společnost MK-mont illuminations s.r.o., za cenu 3.752 Kč vč.
21 % DPH, 85 ks koulí určených k ozdobení vánočního stromu. Zajistit podpisy
smluvních stran.
30.10.2019

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s doplněním dopravního značení v Pražské ulici o dvě dopravní značky
„Zákaz zastavení“, upřesněné pomocí dodatkové tabulky „Mimo zásobování 11:00 –
13:00, 17:00 – 7:00“, tak aby bylo zabráněno zastavování vozidel v úseku mezi
křižovatkami s ulicemi Zámeckou a Jiráskovou. V případě souhlasu DI Policie ČR zajistit
montáž nových DZ.
30.10.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice revokuje své usnesení ze dne 02. 10. 2019 a schvaluje nové znění
usnesení: Rada bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku parcelní č. 374/1 v k.
ú. Hořovice o výměře 137 m2 a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce
města. Rada města pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zveřejnit záměr prodeje
na úřední desce města.
30.10.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost obchodní společnosti DOZEP s.r.o.
o odkoupení pozemku parcelní č. 730/6 v k. ú. Hořovice o výměře 419 m2 a souhlasí
se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce města. Rada města pověřuje odbor
vnitřních věcí a právní zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města.
30.10.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí Návrh veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy
Ministerstva obrany jako příslušného správního orgánu, v předloženém znění, jejímž
obsahem je zřízení bezpečnostních pásem se stanovením dodatečných povinností
vlastníků, pachtýřů a uživatelů nemovitostí v některých částech zrušeného vojenského
újezdu Brdy na území Chráněné krajinné oblasti Brdy, a to na přesně vymezených
katastrálních území dle map, které jsou nedílnou součástí shora uvedeného Návrhu.
30.10.2019
M. Veverka
Rada jmenuje členem komise školské, kulturní a sportovní pana Jana Křížka.
30.10.2019
Zapsala: Lenka Kuniaková 16.10.2019
Ověřovatelé: Karel Pelikán
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

MDDr. Antonín Spal

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
30. 10. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Aleš Trojan MPA, zastupující tajemníka
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Program:
1. Host - Paní Tileva, představení spolku Rodolyubie
2. Přizváni: Jaroslav Sedlák, ředitel MSC
3. Zahájení, jmenování ověřovatelů
4. Kontrola úkolů
5. Podání členů rady
6. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, 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. 19
Rady města Hořovice ze dne 30. 10. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
13.11.2019

Bc. Trojan
Rada města Hořovice uděluje souhlas příspěvkové organizaci 1. základní škola Hořovice
s podáním žádosti o podporu projektu z Národního programu Životního prostředí
Ministerstva životního prostředí z výzvy č. 7/2019: Přírodní zahrady.
13.11.2019
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí
2019. 13.11.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem nového jízdního řádu pro linku 210009 MHD Hořovice,
předložené společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. s platností od 15. 12. 2019 do 12.
12. 2020. Proti stávajícímu jízdnímu řádu dojde k následujícím změnám. Spoj č. 27 –
stávající odjezd od žel. stanice v 15:05 hod. bude odjíždět v 15:10 hod., spoj č. 33 stávající odjezd od žel. stanice v 16:12 hod., bude odjíždět v 16:15 hod. a spoj. č. 34 stávající odjezd od nemocnice v 15:22 hod., bude odjíždět v 15:25 hod. Oznámit usnesení
rady žadateli.
13.11.2019
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí týkající se povolení vjezdu cyklistů v protisměru
do jednosměrné ulice U Nádraží a vyjádřila nesouhlas s tímto záměrem, neboť cyklisté
projíždějící městem mohou využít stávajících cyklotras ve městě, které jsou z velké části
vedeny mimo nejvíce dopravně zatížené ulice. Sdělit stanovisko žadateli.
13.11.2019
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
13.11.2019
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje pevný pořadník pro přidělení bytů pro dvojice v Domě s pečovatelskou
službou Hořovice. Navrženy byly tři dvojice. Do pevného pořadníku byly zařazeny
dvojice č. 2 a 3. Dvojice č. 1 nebyla do pevného pořadníku zařazena, a to z důvodu,
že pečovatelská služba poskytovaná v Domě s pečovatelskou službou by svým rozsahem
nedostačovala na pokrytí potřeb a k zajištění potřebné péče pro dané žadatele.
Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele
13.11.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost společnosti TTJ, s.r.o. o odkoupení pozemku
parcelní č. 1878 v k. ú. Hořovice o výměře 802 m2 a souhlasí se zveřejněním tohoto
záměru na úřední desce města.
Rada města Hořovice pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zveřejnit záměr prodeje
na úřední desce města objednat nový znalecký posudek.

13.11.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu části pozemku
parcelní č. 1112/45 o výměře cca 6 m 2, v k. ú. Hořovice. Nájem se končí na žádost
nájemce. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu Dohody o ukončení nájmu.
13.11.2019
Zapsala: Lenka Kuniaková
Ověřovatelé: Ondřej Vaculík
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
30.10.2019

Jana Šrámková

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 13. 11. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
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: Ing. Jaroslav Vyhnal, MDDr. Antonín

Spal
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 13. 11. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
27.11.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření
č. 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového

opatření č. 3, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice
k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.
27.11.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na období let 2021 až 2023, a s doporučením jej schválit ho předkládá
Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
27.11.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2020,
a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání
na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění.
27.11.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený „Program pro poskytování dotací
z rozpočtu města Hořovice v roce 2020“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní
smlouvy pro poskytování takovýchto dotací, a s doporučením jej schválit ho předkládá
Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 85, písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v korelaci s § 10a zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu.
27.11.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro aktuální potřeby
financování nezbytných výdajů v roce 2020 o tzv. kontokorentní úvěr k běžnému účtu,
a to ve výši 5 mil. Kč, a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit podání
žádosti o tento úvěr a uzavření příslušné smlouvy o kontokorentním úvěru.
27.11.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Plán inventur města Hořovice na rok 2019 a ukládá
v souladu s tímto plánem provést inventarizaci majetku a závazků města ke dni
31. 12. 2019.
27.11.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Léčebnu
tuberkulózy a respiračních onemocnění Janov ve výši 5.000, - Kč na služby poskytované
občanům Města Hořovice, a to za podmínek stanovených ve vzorové veřejnoprávní
smlouvě pro poskytování dotací v souladu s Programem pro poskytování dotací
z rozpočtu města Hořovice v roce 2019.
27.11.2019

Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Kybernetická bezpečnost Hořovice“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jehož tímto
vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele
a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 5.096.698,- Kč
bez DPH, z toho realizace 4.534.699,- Kč a podpora provozu 561.999, - Kč. Rada pověřuje
pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně
i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
27.11.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice 4.C Gymnázia Václava Hraběte
Hořovice za účelem nacvičování vystoupení na maturitní ples v termínech: 6.1.2020
od 15:25 do 17:25 hod., 7.1.2020 od 14:35 do 16:35, 13.1.2020 od 15:25 do 17:25 hod.,
14.1.2020 od 14.35 do 16.35 hod., 20.1.2020 od 15.25 do 17.25 hod., 21.1.2020 od 14.35
do 16.35 hod.
27.11.2019
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti SONS-ČR oblastní pobočka
Hořovice za účelem konání pravidelných schůzí v roce 2020, které se budou konat vždy
první úterý v měsíci od 14:00 – 16:00 hodin.
27.11.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem změnových listů č. 37 až 65, podle kterého DEREZA spol. s r.o.
vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Vestavba do půdy 2. základní školy Hořovice“
v celkové výši 815.816,05 Kč vč. 21 % DPH. Rada ukládá technickému a dopravnímu
odboru, předložit návrh dodatku č. 4.
27.11.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje pan Martin Pyšna, za cenu 105.875 Kč vč.
21 % DPH projekt pro společné povolení, týkající se zachytávání dešťových vod
ze střechy sportovní haly a její následné využití pro zavlažování. Objednat provedení
prací.
27.11.2019
Ing. Šnajdr
Rada projednala žádost obyvatel o zajištění zajíždění spojů MHD na zastávku „Cihelna“.
Rada musí bohužel konstatovat, že situace se stále nezměnila a že ke splnění požadavku
žadatelky by bylo nutné zřídit druhou linku MHD, což je stále nad finančními možnostmi
města.
27.11.2019
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením školního rozhlasu s nuceným poslechem v budově 2. ZŠ
Hořovice, Jiráskova 617, za účelem splnění požadavku uvedeného v § 23 odst. (7)

vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Rada bere
na vědomí, že školní rozhlas s nuceným poslechem je nutné zřídit nejpozději do konce
letních prázdnin v roce 2020. Objednat zpracování projektové dokumentace.
27.11.2019
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv v sociálních bytech
u čtyř žadatelů dle přílohy zápisu. Nájemní smlouvy budou prodlouženy do 29. 02. 2020.
Informovat nájemce a MSBNF.
27.11.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh obecně závazné vyhlášky města
Hořovice č. 2/2019, kterou se mění stávající obecně závazná vyhláška města Hořovice
o místních poplatcích. Nový návrh reflektuje legislativní změnu v zákoně o místních
poplatcích, jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2020. Rada města Hořovice
s doporučujícím stanoviskem předkládá předložený návrh vyhlášky Zastupitelstvu
města Hořovice k projednání, respektive k vydání této vyhlášky na základě § 84 odst. 2,
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
27.11.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí vyjádření občanů k záměru prodat nemovitou věc,
jmenovitě pozemek p.č. 730/6 v obci a k.ú. Hořovice.
27.11.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí otevřený dopis občanů města Hořovice Nesouhlas občanů se záměrem Města s.z. 193/2019 schváleno radou města 16.10.2019,
vyvěšeno 23.10.2019 ve věci odprodeje komunikace p.č. 730/6 soukromému sektoru.
27.11.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh obecně závazné vyhlášky města
Hořovice č. 1/2019, kterou se mění stávající obecně závazná vyhláška města Hořovice
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nový návrh reflektuje legislativní změnu
v zákoně o místních poplatcích, jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2020. Rada města
Hořovice s doporučujícím stanoviskem předkládá předložený návrh vyhlášky
Zastupitelstvu města Hořovice k projednání, respektive k vydání této vyhlášky
na základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění.
27.11.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, kterou Národní institut
pro další vzdělávání MŠMT vypůjčuje městu Hořovice nemovité věci v areálu mateřské
školy ve Větrné ulici k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací Městská mateřská

škola Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou ode dne 1.1.2020 do 31.12.2020.
Rada města pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
27.11.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním dodatku č. 1 smlouvy o dílo – zhotovení LHO
Hořovice ke smlouvě o dílo na kompletní dodávku díla „Zpracování lesních
hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Hořovice, s platností
od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2028“ uzavřené mezi městem Hořovice a společností INGFOREST s.r.o., IČ: 24170852 dne 20. 12. 2017. Dodatek navyšuje v souladu se směrnicí
Ministerstva zemědělství č. j. 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. 05. 2016 cenu díla
o 129 Kč bez DPH.
Rada města pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
27.11.2019
Zapsala: Lenka Kuniaková
Ověřili: Ing. Jaroslav Vyhnal
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

13.11.2019
MDDr. Antonín Spal

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 11. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Edita Červenková, zapisovatelka
Omluveni:

Karel Pelikán, radní

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, 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. 21
Rady města Hořovice ze dne 27. 11. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
11.12.2019

Bc. Hasman
Rada města souhlasí s vyplacením mimořádných odměn ředitelům příspěvkových
organizací města Hořovice ve výši jednoho měsíčního platu z rozpočtu příspěvkových
organizací, s výjimkou ředitele Městského sportovního centra, kterému se vyplatí
odměna ve výši poloviny měsíčního platu.
11.12.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne
18. 12. 2017 o zajištění výkonu technického dozoru investora.
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Příkazní smlouvy pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Architekt města Hořovice“.
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal
Hasman, MPA, Ondřej Vaculík, Ing. David Grunt, náhradníci – 1. náhradník Bc. Aleš
Trojan, MPA, 2. náhradník Karel Pelikán, 3. náhradník Ing. Marcela Abrhámová.
11.12.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje prodej použitého a nepotřebného služebního automobilu
značky Hyundai Getz, r. v. 2008, a to za nejvyšší nabídnutou cenu ve výši 23.000, - Kč.
11.12.2019
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě č 2230-26/2009-DO
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Hořovice formou
městské hromadné autobusové dopravy se společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
a to ve věci stanovení financování dopravní obslužnosti po dobu platnosti této smlouvy,
která se zároveň tímto dodatkem prodlužuje do 31. 12. 2020, a ukládá povinnost zajistit
podpisy obou smluvních stran.
11.12.2019
Ing. Křížková
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem vestibulu budovy MěÚ Hořovice č.p.
640 dne 1.12.2019 od 8:00 do 17.00 hodin za účelem dalšího ročníku Vánočních
tvořivých dílniček spojených s prodejem dekorací a dárků.
11.12.2019
Ing. Křížková
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole
Josefa Slavíka Hořovice za účelem pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení
v termínech 2. 12. 19 od 13:00 do 15:15 hodin, 3. 12.19 od 13:00 do 19:00 hodin
a 11.12.19 od 15.00 do 19.00 hodin.
11.12.2019

Ing. Křížková
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice 4. A SOŠ a SOU Hořovice
za účelem nácviku na maturitní ples a to ve dnech: 27. 11. 2019, 4. 12. 2019,
13. 12. 2019, 8. 1. 2020, 15. 1. 2020 a 22. 1. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin u každého
termínu.
11.12.2019
Ing. Křížková
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice oktávě GVH Hořovice
za účelem nácviku choreografie na maturitní ples ve dnech 12. 12. 2019, 17. 12. 2019,
2. 1. 2019, 9. 1. 2020, 16. 1. 2020, 23. 1. 2020, 30. 1. 2020, 6. 2. 2020 a 18. 2. 2020 vždy
ve stejný čas od 14:30 do 16:30 hod.
11.12.2019
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně
a tělesně postižené osoby na parkovišti v ulici Palachova proti bytovému domu č.p.733.
Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, objednat
zhotovení dopravního značení.
11.12.2019
Ing. Šnajdr
Rada města se seznámila s připomínkami obyvatelky Západního sídliště k zabezpečení
chodeckých tras ze sídliště směrem do centra města a bere je na vědomí. Rada
konstatuje, že obdobné připomínky bere jako inspiraci pro řešení bezpečnosti chodců
ve městě.
11.12.2019
Ing. Šnajdr
Rada města se seznámila se žádostí obyvatel, bydlících na Sklenářce, tedy s požadavkem
na kompletní úpravu povrchů komunikací po provedené přeložce kabelových rozvodů
společnosti ČEZ Distribuce a.s. do země, a navrhuje zařadit tuto akci do plánu
rekonstrukcí městských komunikací. Oznámit usnesení rady města žadatelům.
11.12.2019
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s podpisem předávacího protokolu, podle kterého bezúplatně
převezme město Hořovice od Ing. Petra Mareše do svého majetku systém veřejného
osvětlení v tzv. lokalitě Hvozdecká (ulice U Vodojemu, Pod Homolí, Olympijská
a Myslivecká) v celkové hodnotě 126.000 Kč s tím, že zajistí jeho budoucí provoz
a údržbu.
11.12.2019
Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
11.12.2019

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost HC Cvočkaři Hořovice, z.s., se sídlem
9. května 206/3, 268 01 Hořovice, IČO: 22864741, o souhlas města s umístěním stavby
dle ust. § 184a stavebního zákona, podle v žádosti přiložení projektové dokumentace,
na pozemku města p. č. 122/19 v k.ú. Hořovice a dále s napojením odpadní kanalizace,
doručenou dne 15. 11. 2019, avšak k této prozatím nezaujímá žádné stanovisko.
Důvodem je probíhající odvolací stavební řízení týkající se odstranění stávající stavby
na pozemku p. č. 122/19 v k. ú. Hořovice a nedostatečné vstupní informace v části
žádosti o napojení kanalizace.
11.12.2019
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice pověřuje příspěvkovou organizaci Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice, aby po dobu zkušebního provozu zajišťovala provoz
sběrného dvora v Hořovicích, nacházejícího se na pozemcích p. č. 86/7, p. č. 86/8,
p. č. 87 v k. ú. Velká Víska, obci Hořovice (areál bývalého školního statku).
11.12.2019
Zapsala: Edita Červenková

27. 11. 2019

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová

Jana Šrámková 29. 11. 2019

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

29. 11. 2019

Zápis č. 22

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 11. 12. 2019
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Aleš Trojan, zastupující tajemníka
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
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: Ondřej Vaculík, Karel

Pelikán
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 11. 12. 2019
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
8.01.2020
Bc. Hasman
Rada města Hořovice uděluje souhlas s přijetím peněžitých darů účelově určených jako

finanční příspěvek na asistenty pedagoga ve speciální třídě MMŠ, a to ve výši 12.800 Kč
od každé obce. Darujícími jsou obce: Komárov, Osek, Broumy, Újezd a Zbiroh.
8.01.2020
Bc. Nesnídalová
Rada bere na vědomí přerušení provozu MMŠ v době letních prázdnin od 20. 7. do 8. 8.
2020.
8.01.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje na rok 2020 rozpočty u všech příspěvkových organizací,
jejichž je město Hořovice zřizovatelem. Těmito příspěvkovými organizacemi jsou
1. základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice,
Středisko volného času Domeček Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, Městské
sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice a Městská správa
bytového a nebytového fondu Hořovice. Rozpočty uvedených příspěvkových organizací
jsou schvalovány jako rozpočty vyrovnané.
8.01.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje na období let 2021 až 2023 střednědobé výhledy
rozpočtů u všech příspěvkových organizací, jejichž je město Hořovice zřizovatelem.
Těmito příspěvkovými organizacemi jsou 1. základní škola Hořovice, 2. základní škola
Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, Středisko volného času Domeček Hořovice,
Domov Na Výsluní Hořovice, Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní
centrum Hořovice a Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice.
8.01.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro obec
Bublava, a to za účelem sanace finančních nákladů ve věci výstavby tamního
aquaparku.
8.01.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje navýšení peněžních prostředků poskytovaných
z rozpočtu zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Městskému kulturní centrum
Hořovice ve výši 140.000, - Kč, a pro příspěvkovou organizaci Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice ve výši 50.000, - Kč, a to za účelem dofinancování
nezbytných provozních výdajů těchto organizací.
8.01.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města
Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 4, a to v plném rozsahu s tím,
že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na následujícím jednání Zastupitelstva města Hořovice.
08.01.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kdy s účinností od 1.1.2020 dochází
ke změně platových tarifů u městského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných
městem. Rada města Hořovice v této souvislosti stanovuje platy všem ředitelům
zřízených příspěvkových organizací dle přílohy tohoto usnesení.
8.01.2020
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice výboru ZO Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání poradenské činnosti
pro sluchově postižené občany v roce 2020. Poradenské dny se budou konat první a třetí
úterý v měsíci vždy od 10:00 do 13:00 hod. Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu
radnice pro konání členské schůze dne 17.9.2020 od 13:00 do 17:00 hod.
8.01.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které firma pana Martina Dobiáše za cenu
90.750 Kč vč. DPH provede v hlavním el. rozvaděči v budově č. p. 640/34 úpravy
za účelem osazení nepřímého měření, čímž vznikne roční předpokládaná úspora ve výši
minimálně 91.000,- Kč vč. DPH. Rada zároveň pověřuje starostu města podpisem plné
moci zmocněnci, za účelem vyřízení potřebných dokumentů u společnosti ČEZ
Distribuce a.s. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.01.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které rozšíří společnost PONTEX s.r.o., za cenu 301.290
Kč vč. DPH předmět smlouvy o dílo na rekonstrukci mostů v ulici Sv. Jan (mosty M3
a M4) o vyprojektování všech potřebných stupňů projektové dokumentace pro část
komunikace propojující oba mosty. Předložit návrh dodatku ke smlouvě o dílo
za předpokladu zajištění financování.
8.01.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s úpravou, a to jak výškovou, tak z hlediska povrchu chodníku v ulici
U Rybníčku při hranici s poz. p. č. 416 v k. ú. Velká Víska. Oznámit usnesení rady žadateli.
8.01.2020
MDDr. Spal
Rada města souhlasí s užitím znaku města pro projekt Na kole dětem 2020.
8.01.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s otevřením poradny pro cizince, kterou bude s účinností
od ledna 2020 jeden den v týdnu provozovat zdarma organizace Centrum pro integraci
cizinců se sídlem v Praze.
8.01.2020

Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost Centra pro komunitní práci střední Čechy
o pronájem jedné místnosti v budově úřadu, Palackého nám. 640 (konkrétně místnost
pro psychologa odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství) na dobu projektu
"Pečovat a žít doma je normální 2 - podpora neformálních pečovatelů na Berounsku,
Dobříšsku a Hořovicku“ a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce města.
Rada města Hořovice pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zveřejnit záměr pronájmu
na úřední desce města.
8.01.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje návrh smlouvy mezi Městem Hořovice a Charitou
Beroun na zajištění projektu „Teplá židle“ pro rok 2020 a podmínky pro realizaci tohoto
projektu.
8.01.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, č. IV-12-6021962/VB/1, Hořovice – připojení parc. č. 416, uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu
služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemku
města parcelní č. 427/2 v k.ú. Velká Víska, stavbu zařízení distribuční soustavy – zemní
kabelové vedení kNN (3bm) v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu
1.500 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu
jmenované smlouvy.
8.01.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, č. IE-12-6007320/1 Hořovice, 9. května, Nerudova – obnova NN, uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu
služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích
města parcelní č. 44/1, 58/2, 103/1, 103/2, 130, 171/1, 219/1, 219/4, 219/17, 219/18,
219/19, 232, 249/1, 374/1, 401, 402/2, 417/1, 417/2, 417/3, 437, 462/1, 462/2 v k.ú.
Hořovice, součásti distribuční soustavy v rozsahu dle předloženého geometrického
plánu, za úplatu 497.150 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje
starostu k podpisu jmenované smlouvy.
8.01.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu části pozemku
parcelní č. 1154/9 o výměře cca 25 m 2, v k. ú. Hořovice. Nájem se končí na žádost
nájemce. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu Dohody o ukončení nájmu.
8.01.2020
Mgr. Tyslová
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, podle které
město pronajímá jednu místnost v 1. podzemním podlaží domu č. p. 640 v Hořovicích
společnosti IKEP, s.r.o., za účelem provozování kanceláře na sjednávání pojištění.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1.1.2020 do 31.12.2021, za nájemné ve výši
14.400 Kč ročně. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
8.01.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nemovitých věcí, podle které
město pronajme Sportovnímu clubu Škorpion Hořovice pozemek parcelní č. 2112/18
a část pozemku parcelní č. 2112/1 v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
od 1.1.2020 do 31.12.2024. Nájemné činí 3.500 Kč ročně. Rada města Hořovice pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
8.01.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti se společností SPV U Hofmannů s. r. o., spočívající ve vedení
teplovodu a přípojky užitkové vody a vedení kanalizační přípojky pro „Bytový dům
U Hoffmanů, objekty H a I“ na budoucích služebných pozemcích parcelní č. 1671/2,
1673/1 a 1673/2 v k. ú. Hořovice za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů.
Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
8.01.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme
Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje prostory v 2. NP v domě č.p.
640 v Hořovicích pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou ode dne 1.1.2020 do 30.4.2020. Nájemné činí 40.572 Kč za sjednané
období. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
8.01.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město
pronajme Svazu tělesně postižených MO Hořovice prostory v objektu č. p. 640 –
3 místnosti v 1.NP pro kanceláře a 2 místnosti v 1. a 3. NP pro sklady kompenzačních
pomůcek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2020 do doby získání jiných
prostor nebo do doby zahájení rekonstrukce objektu č. p. 640, nejpozději do 31.12.2021.
Roční nájemné činí 12.000 Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
8.01.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice schvaluje vnitřní předpis č. 6/2019, Spisový a skartační řád MěÚ
Hořovice s účinností od 1.1.2020.
8.01.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice povoluje Bc. Ondřeji Bakulemu, nar. 29. 6. 1997, bytem Cihlářská
1205, Hořovice výjimku ze zákazu uvedeného v § 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995
Sb., o lesích, za účelem sběru jmelí v lesích ve vlastnictví města v období od 11. 12. 2019
do 31. 12. 2019, za předpokladu, že nebudou porušena práva ostatních vlastníků lesů.

Zdržel se: 1 Šrámková
8.01.2020
Phdr. Boubínová
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku
na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona
č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2019 evidenční číslo dodatku poskytovatele:
S-0414/SOC/2019/1, viz příloha se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha
5.
8.01.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková
Ověřovatelé: Ondřej Vaculík
Dr. Ing. Jiří Peřina starosta

11.12.2019
Karel Pelikán

