Z á p i s č. 1 / 2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 4. března 2020 v sále radnice od 17:00 hodin.
Přítomni na základě prezenční listiny:
Mgr. Petr Bakule
Karel Cajthaml
Karel Červený
Jarmila Gruntová
Ing. Petr Karban
Eva Kaufmanová
Miloš Koželuh
JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Dr. Ing. Jiří Peřina
Jan Slaboch, Dis.
Ján Rogos
Ing. et Ing. Jan Skopeček
MDDr. Antonín Spal
Jana Šrámková
Mgr. Radek Šumera
Ondřej Vaculík
Miroslav Veverka
Věra Veverková
Mgr. Zdeňka Ulčová.
ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Schůze byla zahájena v 17:00 hodin.
Průběh dnešního jednání zaznamenává pan Karel Hasman, označil vstupní dveře a stůl
zastupitelů nápisem, že bude dnešní jednání nahráváno. Pan Karel Hasman určitě své
povinnosti a odpovědnost dobře zná a dodrží je, zodpovídá za to, řekl starosta Dr.
Ing. Jiří Peřina.
Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané dovolte mi, abych Vás přivítal
na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města
(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a zveřejněno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“. Z dnešního jednání zastupitelstva se řádně omluvil: pan
Karel Pelikán, jiné omluvy jsem neobdržel. Zastupitel pan Jan Slaboch se dostaví později.
Starosta konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je
nyní přítomno 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod programu číslo 1.
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola
úkolů, schválení programu.

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE
Dalším bodem je jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Navrženi jsou: paní Věra Veverková, Ing. Jaroslav Vyhnal.
Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Zeptal se starosta, nikdo?
Dávám hlasovat o jmenování ověřovatelů zápisu.
Za ověřovatele zápisu byli jmenováni: paní Věra Veverková a Ing. Jaroslav Vyhnal
Zapisovatelem je určena Lenka Kuniaková.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 17 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová,
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ján Rogos, Mgr. Petr Bakule)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 2 (*Věra Veverková)
1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Byli navrženi: Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh a Mgr. Radek Šumera
Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Věra Veverková, Miloš Koželuh,
Ing. Petr Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ján Rogos)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Návrhová komise byla zvolena. Předsedou byl komisí zvolen: Ing. Petr Karban a za členy
zvoleni: Miloš Koželuh, Mgr. Radek Šumera.
1c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřila zastupitelka paní Věra
Veverková a zastupitelka paní Eva Kaufmanová. Zastupitelé měli možnost nahlédnout
do zápisu, žádné námitky podány nebyly. Tímto byl tedy zápis řádně ověřen, zveřejněn
a schválen bez námitek, řekl starosta. Úkoly byly splněny nebo jsou průběžně plněny.
Než přejdeme k dalšímu bodu programu, a tím je schválení programu, má někdo jiný
návrh k tomuto bodu programu popřípadě doplnění tohoto bodu? Zeptal se starosta.
Přihlásila se zastupitelka Věra Veverková, která navrhla zařadit bod do programu –
Informace o veřejném jednání ve Sněmovně – Kulatý stůl na téma: „Přichází stát i obce
o miliony za ukládání odpadu na skládky?“. Starosta navrhl, že tyto informace zařadíme
až do bodu č. 6 – Diskuze, různé, paní Věra Veverková s tímto návrhem souhlasila.
Následně se hlasovalo o navrženém bodu programu č. 1, tak jak byl původně navržen:
Program:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, volba mandátové a volební
komise, kontrola úkolů, schválení programu.
2. Rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2019 ve znění rozpočtového opatření č. 4 a rozpočtové opatření
č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020.
3. Schválení a neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům, schválení
a uzavření veřejnoprávních smluv a pověření starosty k jejich podpisu.
4. Pořízení změny č. 1 územního plánu města Hořovice.

5. Schválení Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice
a spádových obcí na období 2020–2024.
6. Diskuse, různé, závěr.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Věra Veverková, Miloš Koželuh,
Ing. Petr Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ján Rogos)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Bod č. 2
Rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2019 ve znění rozpočtového opatření č. 4 a rozpočtové opatření
č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020.
Starosta seznámil s tímto bodem zastupitele na základě předložených materiálů celkem
podrobně a otevřel k tomuto bodu diskuzi.
Do diskuze se přihlásil předseda finančního výboru Ing. et Ing. Jan Skopeček, řekl,
že se v pondělí 2. 3. 2020 sešel finanční výbor, který projednal navržený bod dnešního
programu. Řekl, že finanční výbor doporučil tento bod schválit. Dále upozornil, na vyšší
výdaje a menší příjmy v rozpočtu, což pak zapříčiní v budoucnu nemožnost rozvoje
města. Upozornil, také na hospodaření Městské policie, aby nedošlo ke stejné situaci,
že na konci roku se budou muset opět doplnit finance pro Městskou policii. Diskuze
se dále zúčastnil Ing. Petr Karban s dotazem ohledně kontroly poplatků za ukládání
odpadů, a zda je to v pořádku. Podrobně na jeho dotaz odpověděl vedoucí finančního
odboru Bc. A. Trojan.
V 17. 24 hodin přišel zastupitel Jan Slaboch, Dis.. Počet zastupitelů 20.
Do diskuze se ještě přihlásil Mgr. Petr Bakule s dotazem na smlouvu s pověřencem
GDPR. Řekl, že mu to přijde předražené, a mělo by se to znovu přesoutěžit.
Na jeho dotaz odpověděl tajemník Bc. Michal Hasman.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban: Zastupitelstvo
města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění
rozpočtového opatření č. 4, a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému
rozpočtu města Hořovice na rok 2020.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 20 členů zastupitelstva města.
PRO 20 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Jan Slaboch, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Ing. Petr Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ján Rogos)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

Bod č. 3.
Schválení a neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům, schválení
a uzavření veřejnoprávních smluv a pověření starosty k jejich podpisu.
Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. K danému
projednávanému bodu nahlásil střet zájmu zastupitel Ján Rogos, Ing. Petr Karban, paní
Jarmila Gruntová, MDDr. Antonín Spal.
K tomuto bodu proběhla dlouhá diskuze, zúčastnili se: Ján Rogos, Věra Veverková,
Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jana
Šrámková. Pánové Rogos, Ing. et Ing. Skopeček, Ing. Karban měli výhrady, že sport je
upřednostněn před jinými aktivitami, a celý systém dělení dotací označili
za nevyhovující. Výhrady nejsou proti dotaci sportovních aktivit dětí a mládeže.
Paní Věra Veverková se dotázala, zda se na úhradě nájemného za pronájem sportovní
haly podílí obce regionu? MDDr. Antonín Spal odpověděl, že se nepodílí. Dále řekl,
že v oblasti sportu proběhlo vše regulérně a podle splněných podmínek a kritérií.
Místostarosta Ondřej Vaculík řekl, že komise odvedla výbornou práci, za kterou jim
děkujeme.
Zastupitelka Věra Veverková navrhla, aby se za sociální oblast hlasovalo odděleně.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 20 členů zastupitelstva města.
PRO 5 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Věra Veverková, Ing. et Ing. Jan
Skopeček)
PROTI 15 (*Jan Slaboch, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule, Ján Rogos)
ZDRŽEL SE 0
Návrh nebyl přijat, budeme tedy hlasovat o původně předloženém návrhu jako celku,
řekl starosta. Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 85, písm. c) v souladu s § 10a zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje navýšení alokace finančních prostředků v Programu
pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020, resp. v rámci oblasti
podpory „Sport, kultura a ostatní“, a to o částku ve výši 200 tis. Kč, a následně pak
poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto
usnesení, a zároveň neschvaluje poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným
v příloze č. 3 tohoto usnesení. Zastupitelstvo rovněž schvaluje uzavření příslušných
veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich
podpisu.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 20 členů zastupitelstva města.
PRO 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.,
Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 2 (*Ján Rogos)
Bod programu č. 4.
Pořízení změny č. 1 územního plánu města Hořovice.
Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, požádal Ing. Grunta, aby
k danému bodu podal vysvětlení. Ing. Grunt vysvětlil, jak by stavba NH měla pokračovat
a vypadat. Diskuze se zúčastnili i další zastupitelé.

Ing. Karban upozornil na nesoulad ve formulaci žádosti NH o počtu pater plánované
budovy. JUDr. Jaroslav Ortman k tomu řekl, že nemocnice je devizou města, rozhodně by
se její rozvoj měl podporovat. V 18.44 hodin se vzdálil z jednání Mgr. Petr Bakule.
Počet zastupitelů 19.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban: Zastupitelstvo
města Hořovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), (dále jen
„zákon“), schvaluje pořízení změny územního plánu města Hořovice č. 1 dle ust. § 55a
odst. 2 zákona na návrh společnosti NH Hospital a. s., IČ: 27872963 a současně
zastupitelstvo dle ust. § 45 odst. 4 zákona podmiňuje pořízení změny územního plánu
úplnou úhradou nákladů na zpracování změny navrhovatelem.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Jan Slaboch, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Ing. Petr Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ján Rogos)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Nehlasoval Mgr. Petr Bakule, který se vzdálil z jednání.
Bod programu č. 5.
Schválení Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí
na období 2020–2024.
Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem, a předal slovo paní místostarostce Janě
Šrámkové, které má tuto oblast na starost. Ta v krátkosti představila nejdůležitější body
předloženého Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice. V 18.51 hodin
se vrátil Mgr. Petr Bakule, počet zastupitelů 20. 18.56 hodin se vzdálil Ing. Petr
Karban, počet zastupitelů 19. Do diskuze k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil, tak
starosta požádal člena návrhové komise Radka Šumeru, aby přečetl návrh
usnesení: Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm.
a) schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí
na období 2020–2024.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Jan Slaboch, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ján Rogos)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Nehlasoval Ing. Petr Karban, který se vzdálil z jednání.
Bod programu č. 6
Diskuze, různé a závěr.
Jako první si vzal v diskuzi slovo starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina, který oznámil nové
termíny konání zasedání zastupitelstva, které se budou konat ve středu 22. 4., 17. 6.,
16. 9. a 9. 12. 2020. Dále informoval zastupitele o novém nařízení vlády - navýšení
odměn zastupitelům, ale řekl, že v letošním roce se v rozpočtu s tímto navýšením
nepočítalo.
Na žádost pana Mareše, který požádal o přečtení zaslaného dopisu městu, pan starosta
zmínil, že dopis byl rozeslán všem zastupitelům, a zároveň vysvětlil, že společnost byla

již založena s minoritním podílem Města Hořovice. Město nikdy majoritu v akciové
společnosti nemělo, nezískalo, tudíž ani majoritu nikdy nemohlo ztratit.
Zastupitelka paní Věra Veverková se do diskuze přihlásila s informacemi o doporučeném
postupu, jak v budoucnu správně postupovat při kontrole výběru poplatků
za skládkování, základem je správné kódování, aby nedocházelo k chybným výpočtům.
Ale my už se skládkováním končíme, takže je to pro ty, co skládky nyní provozují
a provozovat ještě budou, dodala paní Věra Veverková.
Předseda kontrolního výboru JUDr. Jaroslav Ortman seznámil s body kontrolního
výboru, který se sešel 3. 3. 2020, den před konáním dnešního zastupitelstva. Jedním
z bodů bylo přečtení a vysvětlení dopisu od pana Petra Mareše, což pan starosta již
učinil. Dále se řeší informace ohledně střetu zájmu pana zastupitele Karla Pelikána.
JUDr. Jaroslav Ortman, předseda kontrolního výboru požádal, aby navrhovaná usnesení
byla vždy psána tak, aby byla dostatečně srozumitelná pro všechny. Dále seznámil
zastupitele s obdrženým dopisem od pana Otto Srpa, ke kterému zastupitelka paní Věra
Veverková žádá omluvu od pana O. Srpa. Dále informoval o zvážení trestního oznámení
oproti jednání pana O. Srpa pro křivé obvinění.
Zastupitelka paní Eva Kaufmanová položila dotaz ohledně výstavby Bytového domu
U Hofmannů, k tomuto bodu podal vysvětlení místostarosta Ondřej Vaculík, zastupitelka
Mgr. Zdeňka Ulčová a vedoucí stavebního úřadu Ing. David Grunt.
Diskuze k tomuto bodu se také zúčastnil zastupitel Mgr. Petr Bakule a Ing. Petr Karban.
Z řad občanů se k tomuto bodu vyjádřila paní Veselá, která bydlí v blízkosti navržené
výstavby, konstatovala, že takovou stavbu tam určitě nechce, nejsme na sídlišti, aby zde
vznikla taková budova, vůbec se to sem výškově nehodí, řekla a hlavně poprosila, ať
při rozhodování zvítězí zdravý rozum.
Do diskuze se přihlásila paní Mgr. Renata Wachtlová s dotazem na záměr prodeje
pozemku, který byl vyvěšen 10. 2. 2020, proč byl tento záměr vůbec vyvěšen? Dělal
na tomto pozemku vůbec někdo šetření? Zeptala se. Zde na zastupitelstvu to nemá vůbec
co dělat, řekla. Na tomto pozemku se nachází jímka, vedou zde i kanalizační šachty
a kanalizační přípojka, řekla Mgr. Renata Wachtlová.
Starosta odpověděl, že rada vzala na vědomí pouze záměr o prodeji pozemku na základě
podané žádosti, je to standardní postup, my to můžeme vzít pouze na vědomí jako rada,
a o prodeji vždy rozhoduje zastupitelstvo.
Toto potvrdil i vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan, který řekl, že postup je takto
správný. O samotném prodeji rozhoduje vždy zastupitelstvo, řekl.
Pokud je mi známo tak na tomto pozemku proběhne kontrolní prohlídka ze strany
stavebního úřadu, řekl starosta.
K této věci se vyjádřila i vedoucí právního odboru Mgr. Drahomíra Tyslová, která
potvrdila, že proběhla řádná šetření a prověření na základě toho byla žádost postoupena
do rady, až poté byl záměr vyvěšen.
Mgr. Wachtlová řekla, že si to nemyslí, žádost vznikla na základě dělení pozemku
s přístupem na pozemek z Jiráskovy ulice, ale není tomu tak. Další věcí je, že bylo
povoleno vybudovat zde vjezd na pozemek, kde je výškový rozdíl 1, 5 m. Pokud by došlo
k dorovnání výškového rozdílu, tak se zasáhne do jímky a následně i k porušení
kanalizačních šachet. Mgr. Renata Wachtlová řekla, že apeluje na všechny zastupitele,
až se bude o tomto návrhu znovu rozhodovat, tak ať zastupitelé přihlédnou ke všem
okolnostem spojených s tímto prodejem.
Zastupitelka Věra Veverková řekla, že je potřeba si vždy vše řádně prostudovat
a prověřit, než padnou jakákoliv rozhodnutí a nerozhodovat se takzvaně od stolu, to by
bylo špatně, řekla.

Diskuze se ještě zúčastnil Ing. Petr Karban.
Zastupitelka Mgr. Zdeňka Ulčová řekla, že na radu se vždy řádně připravuje, prostuduje
si veškeré materiály, nikdy bych si nedovolila přijít na radu nepřipravená, pokud to
situace vyžaduje, tak se jdu i na konkrétní místo podívat, nařčení, že se rozhoduje,
takzvaně od stolu, odmítám, řekla. S tím souhlasili i ostatní radní.
Diskuze na toto téma se zúčastnil MDDr. Antonín Spal.
Zastupitel JUDr. Jaroslav Ortman navrhl, aby na příští zasedání zastupitelstva, byl
pozván městský architekt, aby nám byl představen, a aby nás seznámil s tím, co chce
dělat, a jaké má představy, to určitě bude zajímat i veřejnost, řekl JUDr. Jaroslav Ortman.
Ing. Grunt se přihlásil do diskuze ještě ke zmiňovanému prodeji pozemku a řekl,
že se zde nachází garáže, které tam vznikly zřejmě bez povolení, nedohledali jsme nic ani
v archivu. Jelikož došlo k napojení na městskou splaškovou kanalizaci, tak jímka musela
být odstraněna. Na rozděleném pozemku byla povolena výstavba rodinného domu.
Povolení má všechny právní náležitosti, včetně připojení se na komunikaci Jiráskova
ulice, má souhlasy všech z okolních pozemků. Občan, pan Svoboda, řekl, že mají na vše
doložitelné doklady.
Dále se do diskuze přihlásil zastupitel Ján Rogos, požádal starostu, aby se prověřila
situace, jak to vypadá s výstavbou obchvatu Hořovic.
Paní Flídrová se v diskuzi zeptala, proč opět nefunguje veřejné WC, je to špatná vizitka
pro město. Proč to jinde jde, a zde je s tím neustále problém.
Starosta odpověděl, že je neskutečné, co se zde v našem městě děje, řekl, že nechápe,
proč někdo neustále ničí a devastuje toto zařízení, opravy jsou velmi drahé. Skutečnost
je taková, že veřejné WC se opraví, a ve chvíli je to opět zničené.
Paní Flídrová požádala starostu, aby se toto nějak vyřešilo, protože se budou konat jarní
akce, kde je potřeba, aby WC bylo funkční.
Do diskuze se již nikdo další nepřihlásil, ve 20. 11 hodin starosta jednání zastupitelstva
ukončil.
Zapsala: Lenka Kuniaková dne 4. 3. 2020 v Hořovicích
Ověřili dne: 12. 03. 2020 v Hořovicích
Věra Veverková v. r. Ing. Jaroslav Vyhnal v. r. Dr. Ing. Jiří Peřina v. r. starosta města
Poznámka: * Na žádost devíti zastupitelů z opozice je zveřejněno v zápise
při jednotlivých hlasováních jméno. Ostatní zastupitelé nepožádali o zveřejnění jmen
u hlasování.

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 1/2020
ze dne 4. března 2020
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) bere
na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2019 ve znění rozpočtového opatření č. 4, a schvaluje rozpočtové opatření
č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 85, písm. c) v souladu s § 10a zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje navýšení alokace finančních prostředků v Programu
pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020, resp. v rámci oblasti
podpory „Sport, kultura a ostatní“, a to o částku ve výši 200 tis. Kč, a následně pak
poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto
usnesení, a zároveň neschvaluje poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným
v příloze č. 3 tohoto usnesení. Zastupitelstvo rovněž schvaluje uzavření příslušných
veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich
podpisu.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 3 bylo schváleno
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), (dále jen
„zákon“), schvaluje pořízení změny územního plánu města Hořovice č. 1 dle ust. § 55a
odst. 2 zákona na návrh společnosti NH Hospital a. s., IČ: 27872963 a současně
zastupitelstvo dle ust. § 45 odst. 4 zákona podmiňuje pořízení změny územního plánu
úplnou úhradou nákladů na zpracování změny navrhovatelem.
Výsledek hlasování:
PRO: 1 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno 9

USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm.
a) schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí
na období 2020–2024.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Zapsala v Hořovicích dne 04. 03. 2020: Lenka Kuniaková
Ověřovatelé: Věra Veverková v. r. dne 12. 03. 2020 Ing. Jaroslav Vyhnal v. r. dne
12. 03. 2020
Starosta: Dr. Ing. Jiří Peřina v. r. dne 12. 03. 2020
Příloha 1 zde ke stažení
Příloha 2 zde ke stažení
Příloha 3 zde ke stažení

Z á p i s č. 2 / 2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 17. června 2020 v sále radnice od 17:00 hodin.
Přítomni na základě prezenční listiny:
Mgr. Petr Bakule
Karel Cajthaml
Karel Červený
Jarmila Gruntová
Ing. Petr Karban
Eva Kaufmanová
Miloš Koželuh
JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Karel Pelikán
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ján Rogos
Ing. Jiří Auterský
Ing. et Ing. Jan Skopeček
MDDr. Antonín Spal
Jana Šrámková
Mgr. Radek Šumera
Ondřej Vaculík
Miroslav Veverka
Věra Veverková
Ing. Jaroslav Vyhnal
Mgr. Zdeňka Ulčová.
PROGRAM:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele,
kontrola úkolů, schválení programu
2. Účetní závěrka města Hořovice sestavená ke dni 31. 12. 2019
3. Závěrečný účet města Hořovice za rok 2019
4. Rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2020 ve
znění rozpočtového opatření č. 1
5. Aktualizace programu rozvoje města Hořovice – Karta rozvojové aktivity
6. MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích:
A) Prodej části pozemku parcelní č. 2222/2 v k. ú. Hořovice o výměře 20 m2,
akciové
společnosti TEDOM a.s.
B) Prodej části pozemku parcelní č. 501/2 v k. ú. Hořovice o výměře 64 m2,
Českému rybářskému svazu, místní organizaci Hořovice
7. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místních poplatcích
8. Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace něsta, Městské správy
bytového a nebytového fondu
9. Diskuse, usnesení a závěr

ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Jednání zastupitelstva města bylo zahájeno v 17.00 hodin s dodržením mimořádných
opatření s ochranou dýchacích cest dle nařízení Ministerstva vnitra. Průběh dnešního
jednání zaznamenává pan Karel Hasman, označil vstupní dveře a stůl zastupitelů
nápisem, že bude dnešní jednání nahráváno. Pan Karel Hasman určitě své povinnosti
a odpovědnost dobře zná a dodrží je, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.
Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání
záležitostí obecního charakteru, řekl starosta.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města
(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Z dnešního jednání zastupitelstva se nikdo neomluvil, jsou přítomni všichni. Na základě
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je nyní přítomno 21 členů
zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích), řekl starosta.
Nejdříve starosta oznámil rezignaci pana Jana Slabocha, Dis. na mandát zastupitele,
a přivítal nového člena zastupitelstva Ing. Jiřího Auterského, který následně složil slib.
Slib přečetl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky". Ing. Jiří Auterský složil slib
slovem „Slibuji“ a svým podpisem. Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst.
2 a 3 výše uvedeného zákona vzalo na vědomí složení slibu člena zastupitelstva
Ing. Jiřího Auterského.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere
na vědomí složení slibu člena zastupitelstva Ing. Jiřího Auterského.
Výsledek hlasování: PRO: 21 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et
Ing. Jan Skopeček), PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0, Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Po té starosta přešel k bodu programu číslo 1.
Bod programu číslo 1
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola
úkolů, schválení programu.
1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE
Dalším bodem je jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání, řekl starosta.
Navrženy byly zastupitelka Věra Veverková a Eva Kaufmanová.
Zapisovatelem dnešního zápisu byla určena paní Lenka Kuniaková.
Nikdo z členů neměl jiný návrh, tak se přešlo rovnou k hlasování.
HLASOVÁNÍ:
PRO 21 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni a byl určen zapisovatel.
1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Byli navrženi: Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, Ing. Jaroslav Vyhnal
Jiný návrh nebyl, následovalo hlasování.
HLASOVÁNÍ:
PRO 21 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Ing. Petr Karban Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Návrhová komise byla zvolena. Předsedou byl zvolen: Ing. Petr Karban a za členy
zvoleni:
Miloš Koželuh, Ing. Jaroslav Vyhnal.
1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřili: Ing. Jaroslav Vyhnal a Věra
Veverková. Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nikdo žádnou námitku
nepodal.
1 d) SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Návrh programu všichni obdrželi na své pozvánce. Má někdo doplnění, protinávrh
k navrženému programu, zeptal se starosta.
Přihlásila se zastupitelka Věra Veverková a podala návrh rozšířit program o bod
č. 10 Skládka, skládkování. HLASOVÁNÍ: PRO 13 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos,
Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban Mgr. Petr Bakule, Eva
Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček), PROTI 2, ZDRŽEL SE 6, návrh byl přijat,
program bude doplněn o bod č. 10 Skládka, skládkování.
Další návrh o zařazení bodu do navrženého programu navrhl zastupitel Ing. Petr Karban,
a tím je Hořovická teplárenská a její reorganizace z důvodu úmrtí pana Bureše.
HLASOVÁNÍ: PRO 9 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et
Ing. Jan Skopeček), PROTI 9, ZDRŽEL SE 3, návrh nebyl přijat.
Jiný návrh již nebyl podán, hlasovalo se o programu jako celku, který byl doplněn o bod
č. 10.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice, doplněný o bod č. 10.
HLASOVÁNÍ: PRO 20 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Miloš Koželuh, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan
Skopeček), PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 (*Ing. Petr Karban)
Bod programu č. 2
Účetní závěrka města Hořovice sestavená ke dni 31. 12. 2019
Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, do které se přihlásil
zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, který je předsedou finančního výboru. Řekl,
že finanční výbor se sešel 15. 6. 2020, a doporučil schválit závěrečný účet města za rok
2019 a účetní závěrku za rok 2019. Dále doporučil zastupitelstvu, aby rozpočet na rok
2021 byl z důvodu ekonomických dopadů koronaviru sestavován s 10 % úsporami,

oproti předchozímu roku ve všech kapitolách, a u všech příspěvkových organizací vyjma
výdajů mandatorního charakteru.
Diskuze se dále zúčastnil Ing. Karban, proč se budova bývalého kina nenabídla
k pronájmu.
Zastupitel Karel Červený řekl, že tedy má pan zastupitel Karban přijít s nějakým
návrhem. Ten odpověděl, že stačí inzerovat přes realitní kancelář, řekl, že se město dost
nesnaží.
Zastupitel Karel Pelikán, řekl, že tu bylo dost různých návrhů, ale nikdy se to
neuskutečnilo.
Zastupitel Miroslav Veverka, řekl, že budova kina je specifická a historická, aby tam
vzniklo nějaké obchodní centrum, to je nepřípustné.
Zastupitel JUDr. Jaroslav Ortman řekl, že toto téma by navrhl jako samostatný bod
na příští jednání zastupitelstva v září, a aby byla vypracována koncepce co s budovou
do budoucna.
Nikdo další k tomuto bodu se již do diskuze nepřihlásil. Přešlo se ke hlasování. Návrh
usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban: Zastupitelstvo města
Hořovice po projednání podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku města Hořovice
sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček), PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (*Mgr.
Petr Bakule, Ing. Petr Karban)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
a
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje závěrečný účet města Hořovice za rok 2019 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček), PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (*Mgr.
Petr Bakule, Ing. Petr Karban)
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod programu 4
Rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2020 ve znění rozpočtového opatření č. 1
Starosta k tomuto bodu vysvětlil situaci ohledně Městské policie v Hořovicích, přivítal
velitelku Městské policie v Hořovicích Bc. Světlu Dardovou, velitele obvodního oddělení
Policie ČR v Hořovicích por. Řechtáčka, a policejní mluvčí Marcelu Pučelíkovou, starosta
otevřel k tomuto bodu diskuzi, která se týkala hlavně ekonomické situace a provozu
oddělení Městské policie v Hořovicích.
Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit
rozpočtové opatření č. 2 vyjma části navyšující rozpočet bezpečnosti, resp. Městské
policie v Hořovicích. Finanční výbor doporučuje řešit případné navýšení prostředků
městské policie na dalším jednání zastupitelstva, poté co vedení města vypracuje

a předloží zastupitelstvu koncepci fungování městské policie včetně systémových změn
vedoucích k úspoře finančních prostředků.
JUDr. Jaroslav Ortman, předseda kontrolního výboru informoval o jednání kontrolního
výboru s velitelkou městské policie. Kontrolní výbor navrhuje zabezpečit kamerový
systém prostřednictvím pracovníků města, nikoliv městskou policií. Dále dává podnět
redukovat spolupráci a dohled nad okolními obcemi. Doporučuje vyžadovat účast
velitelky městské policie na jednáních zastupitelstva města. Kontrolní výbor navrhuje
vypracovat koncepci práce a financování městské policie, a tu následně schválit
prostřednictvím zastupitelstva města.
Starosta odpověděl, že o těchto návrzích se určitě můžeme bavit, ale až v rozpočtu
na rok 2021, a můžeme hledat, kde ještě uspořit, ale pro letošní rok to nelze. Udělali
jsme několik kroků pro úspory, potřebujeme městskou policii udržet v tomto městě
pro jeho bezpečnost, potřebujeme na mzdy strážníků, řekl starosta. Toto podpořila
a mluvčí Policie ČR a velitel Obvodního oddělení Policie ČR v Hořovicích. Řekli,
že v současné době je nízký stav strážníků Policie ČR, která nemá na starosti jen
Hořovice, ale dalších 37 obcí na okrese. Je potřeba udržovat úzkou spolupráci
s městskou policií, která nám velmi při současném stavu pomáhá.
Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že městskou polici nechceme rušit, ale chceme dosáhnout
úspory.
Starosta řekl, že byl proveden průzkum mezi ostatními městy, jak nákladná je městská
policie, nedopadli jsme rozhodně tak, že bychom měli nadprůměrné náklady. Diskuze
se ještě zúčastnili zastupitelé Ján Rogos, Věra Veverková, Karel Pelikán. Ondřej Vaculík.
Byl podán návrh na hlasování, zpracovat koncepci městské policie a zabývat
se tím na příštím jednání zastupitelstva.
PRO: 9 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule,
Ing. Petr Karban), PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 10, návrh nebyl přijat.
Další návrh byl vůbec se tím dnes nezabývat a vrátit se k tomu jako samostatnému bodu
na příštím jednání.
PRO: 8 (*JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh,
Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr
Karban), PROTI: 11 ZDRŽEL SE: 2, návrh nebyl přijat.
A posledním návrhem je schválit usnesení tak, jak bylo navržené původně, řekl starosta.
USNESENÍ č. 5 přečetl předseda návrhové komise:
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2020 ve znění rozpočtového opatření č. 1.
Výsledek hlasování:
PRO: 13 (*Ján Rogos) PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 6 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. Jiří
Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et
Ing. Jan Skopeček, Ing. Petr Karban)
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Bod programu č. 5.
Aktualizace programu rozvoje města Hořovice – Karta rozvojové aktivity
Starosta požádal pana tajemníka Bc. Michala Hasmana, aby seznámil s tímto bodem.
Ing. Petr Karban se zúčastnil k tomuto tématu diskuze. Nikdo jiný se již pak do diskuze
nepřihlásil.

USNESENÍ č. 6 přečetl předseda návrhové komise:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje obsah Karty rozvojové aktivity
a tím i aktualizaci Programu rozvoje města Hořovice na období let
2015 až 2020 o aktivitu Přívětivý úřad, a to v souladu s § 84, odst. 2, písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 6 bylo schváleno
V 18.37 hod. se vzdálil z jednání Ing. Jan Skopeček, počet zastupitelů 20.
Přešlo se k dalšímu bodu jednání, a tím je:
Bod programu č. 6.
A) Prodej části pozemku parcelní č. 2222/2 v k. ú. Hořovice o výměře 20 m2, akciové
společnosti TEDOM a.s.
Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a přešel k diskuzi, do diskuze se nikdo
nepřihlásil.
V 18.45 se vrátil na jednání zastupitelstva Ing. Jan Skopeček, počet zastupitelů 21.
USNESENÍ č. 7 přečetl předseda návrhové komise:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej
části pozemku parcelní č. 2222/2 – ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Hořovice,
o celkové výměře dle listu vlastnictví 2378 m2, dle geometrického plánu č. 2116100/2019 vypracovaného dne 9. 1. 2020 geodetem Václavem Heppnerem, nově
označeného jako pozemku p. č. 2222/32 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře
20 m2, nabyvateli akciové společnosti TEDOM a.s., IČ: 28466021, se sídlem Výčapy 195,
674 01 Výčapy, za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 11 000 Kč.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 (* Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban
Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček), PROTI: 0 ZDRŽEL SE:
1 (*JUDr. Jaroslav Ortman)
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Bod programu č. 6.
B) Prodej části pozemku parcelní č. 501/2 v k. ú. Hořovice o výměře 64 m2, Českému
rybářskému svazu, místní organizaci Hořovice.
Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a přešel k diskuzi. Přihlásil se zastupitel Ján
Rogos, ohlásil střet zájmu a oznámil, že nebude hlasovat. Nikdo další se do diskuze
nepřihlásil.
USNESENÍ č. 8 přečetl předseda návrhové komise:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích (obecní zřízení) prodej části pozemku parcelní č. 501/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Hořovice o výměře 835 m2 (dle geometrického plánu nově
označeného pozemku p. č. 501/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2) Českému
rybářskému svazu, místní organizaci Hořovice, za kupní cenu, stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 23.920 Kč.
Výsledek hlasování:

PRO: 17 (* Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr
Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 (*JUDr.
Jaroslav Ortman, Ján Rogos)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bod programu č. 7.
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místních poplatcích
Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi.
Do diskuze se přihlásila zastupitelka Věra Veverková a zeptala se, jak se řeší výběr
poplatků od lidí, co tu nejsou trvale hlášeni. Odpověděla místostarostka Jana Šrámková
a vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan, že by to mělo hlídat a kontrolovat
Společenství vlastníků bytových jednotek, Město v tomto směru nemůže dělat nic.
USNESENÍ č. 9 přečetl předseda návrhové komise:
Zastupitelstvo města Hořovice vydává dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku
města Hořovice č. 1/2020 o místních poplatcích, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích, s účinností 15 dnů po dni jejího vyhlášení.
Výsledek hlasování:
PRO: 15 (*Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI: 1 (*Mgr. Petr Bakule ) ZDRŽEL SE: 4 (*Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, JUDr.
Jaroslav Ortman, Ján Rogos)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Bod programu č. 8.
Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace města, Městské správy
bytového a nebytového fondu Hořovice
Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a přešel k diskuzi, do diskuze se nikdo
nepřihlásil.
USNESENÍ č. 10 přečetl předseda návrhové komise:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů,
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace města, Městské správy
bytového a nebytového fondu Hořovice, spočívající v rozšíření správy příspěvkové
organizace o agendu „Sběrného dvora“ v k.ú. Velká Víska.
Výsledek hlasování: PRO: 14 (*Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková) PROTI: 0 ZDRŽEL
SE: 6 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr
Bakule, Eva Kaufmanová)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Bod programu
Skládka, skládkování
Starosta přešel k přidanému bodu dnešního programu jednání, a tím je skládka
a skládkování, starosta otevřel diskuzi. Diskuze se zúčastnila zastupitelka Věra
Veverková, Ing. Petr Karban, Ondřej Vaculík, JUDr. Jaroslav Ortman, Karel Červený.
Z občanů paní Vítová, paní Flídrová. Diskuze se týkala skládky, svozu odpadů,
výběrového řízení, složení komise. Diskuze k tomuto tématu byla velmi rozsáhlá, trvala
hodinu a půl. JUDr. Jaroslav Ortman a Věra Veverková navrhli, aby byl změněn systém
při výběru hodnotící komise, měli by být v hodnotící komisi všichni zastupitelé. V 19.30
z jednání zastupitelstva odešel Ing. Jan Skopeček počet zastupitelů 20. O dvě minuty

později odešel Ing. Jiří Auterský, počet zastupitelů 19. Bylo navrženo, aby pan starosta
Dr. Ing. Jiří Peřina s panem zastupitelem JUDr. Jaroslavem Ortmanem zjistili u starosty
města Králův Dvůr pana Vychodila, jak to praktikují oni, a jak mají tuto možnost
ošetřenu. A na příštím jednání zastupitelstva předložit postup o složení hodnotící
komise při výběrových řízeních.
PRO 19 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Návrh byl přijat jako úkol bez usnesení.
Bod programu č. 9
Diskuse, usnesení a závěr
Starosta nejdříve v tomto programu přivítal Ing. arch. Kryštofa Kreisingera, který
seznámil s navrhovanou studií úpravy revitalizace Palackého náměstí v Hořovicích.
Do diskuze se přihlásil Ing. Petr Karban i ostatní zastupitelé, kteří se ptali, kdy studie
bude hotová, JUDr. Jaroslav Ortman řekl, že ho trápí zejména Pražská ulice, která je
ostudou tohoto města.
Ing. arch. Kreisinger odpověděl, že je to dlouhotrvající záležitost, vypracování trvá
i několik měsíců.
V 19. 43 odešel zastupitel Karel Cajthaml počet zastupitelů 18. V průběhu se vrátil
Ing. Jiří Auterský počet zastupitelů byl 19.
V diskuzi JUDr. Jaroslav Ortman přečetl ještě další body z jednání kontrolního výboru.
V diskuzi ještě vystoupil Ing. Macek ke kalkulaci nákladů stavebních prací Městské
akciové společnosti Hořovice v akci „Na Okraji“ Dalším tématem byla zeleň ve Višňovce.
Paní Racková si stěžovala, jak to tam nyní vypadá, a že to tam takto občané nechtějí,
požádala město, aby s tím něco udělalo.
Paní Eschnerová se zeptala, zda jde změnit osázení pozemku. Starosta a místostarosta
vysvětlili, že se jim to takto také nelíbí, a bude uplatněna reklamace, ale že se musí
dodržet podmínky dotace.
Zastupitelka Eva Kaufmanová se zeptala na rekonstrukci WC ve Společenském domě,
že se jí zdá, že je realizace příliš drahá.
Paní zastupitelka Věra Veverková si vyžádala podklady k této akci a požádá dva
nezávislé odborníky v oboru o stanovisko.
Ing. Petr Karban se zeptal, jak to vypadá s hřištěm s „umělkou“. Karel Pelikán mu
odpověděl, jednání teprve proběhne. Dále se v diskuzi projednávalo téma pozemek
(pronájem pozemku) na sběrný dvůr, černá skládka – na pronajatém pozemku.
Zastupitelka paní Věra Veverková upozornila, že finančně je to řešení naprosto
nevýhodné, právo stavby na 50 let bude při průměrné inflaci 3 % stát město více než
40 milionů Kč a navrhla, aby náklady spojené s likvidací černé skládky byly přeúčtované
vlastníkovi pozemku. Hlasovalo se o tomto návrhu PRO 4, PROTI 4, ZDRŽEL SE 11, návrh
nebyl přijat.
Zastupitel Ján Rogos se zeptal na Hořovickou teplárenskou a volbu jednatele za město.
Dále informoval o jednání ohledně realizace východního obchvatu.
Z řad občanů se diskuze zúčastnila paní Flídrová, pan Josef Hasman a Karel Hasman.
Zastupitel Miroslav Veverka se zeptal paní Flídrové, proč uvedla nepravdivé informace
ohledně pohřbu pana Ing. Františka Kerharta, že starosta se pohřbu nezúčastnil. Je na to
několik svědků, že starosta na pohřbu byl a položil květiny za město, řekl zastupitel
Miroslav Veverka, je vhodné to tu zmínit, řekl. Do diskuze se již nikdo další nepřihlásil.
Příští jednání zastupitelstva se koná podle rozpisu dne 16. 09. 2020 od 17. hodin, v sále
radnice. Ve 21.06 hodin starosta všem poděkoval a ukončil jednání zastupitelstva.
Zápis zapsala a vyhotovila V Hořovicích dne: 17. 6. 2020
Lenka Kuniaková

Poznámka:*Na žádost devíti zastupitelů z opozice je zveřejněno v zápise
při jednotlivých hlasováních jméno. Ostatní zastupitelé nepožádali o zveřejnění jmen
u hlasování.
Ověřovatelé: Věra Veverková v. r. dne 24. 6. 2020
Eva Kaufmanová v. r. dne 24. 6. 2020
Starosta: Dr. Ing. Jiří Peřina v. r. dne 24. 6. 2020 9

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 2/2020
ze dne 17. června 2020
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere
na vědomí složení slibu člena zastupitelstva Ing. Jiřího Auterského.
Výsledek hlasování:
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice, doplněný o bod č. 10.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje závěrečný účet města Hořovice za rok 2019 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2020 ve znění rozpočtového opatření č. 1.
Výsledek hlasování:
PRO: 13 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 6
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje obsah Karty rozvojové aktivity
a tím i aktualizaci Programu rozvoje města Hořovice na období let

2015 až 2020 o aktivitu Přívětivý úřad, a to v souladu s § 84, odst. 2, písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej
části pozemku parcelní č. 2222/2 – ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Hořovice,
o celkové výměře dle listu vlastnictví 2378 m2, dle geometrického plánu č. 2116100/2019 vypracovaného dne 9. 1. 2020 geodetem Václavem Heppnerem, nově
označeného jako pozemku p. č. 2222/32 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře
20 m2, nabyvateli akciové společnosti TEDOM a.s., IČ: 28466021, se sídlem Výčapy 195,
674 01 Výčapy, za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 11 000 Kč.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích (obecní zřízení) prodej části pozemku parcelní č. 501/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Hořovice o výměře 835 m2 (dle geometrického plánu nově
označeného pozemku p. č. 501/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2) Českému
rybářskému svazu, místní organizaci Hořovice, za kupní cenu, stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 23.920 Kč.
Výsledek hlasování:
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 NEHLASOVAL: 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice vydává dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku
města Hořovice č. 1/2020 o místních poplatcích, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích, s účinností 15 dnů po dni jejího vyhlášení.
Výsledek hlasování:
PRO: 15 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 4
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů,
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace města, Městské správy
bytového a nebytového fondu Hořovice, spočívající v rozšíření správy příspěvkové
organizace o agendu „Sběrného dvora“ v k.ú. Velká Víska.
Výsledek hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 6
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Zápis zapsala a vyhotovila dne:

17. 6. 2020

Zapisovatel:
Ověřovatelé:
Starosta:

Lenka Kuniaková
Věra Veverková v. r. dne
Eva Kaufmanová v. r. dne
Dr. Ing. Jiří Peřina v. r. dne

24. 6. 2020
24. 6. 2020
24. 6. 2020

ZÁPIS č. 3/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 16. září 2020 v sále radnice od 17:00 hodin.
Přítomni na základě prezenční listiny:
Ing. Jiří Auterský
Karel Cajthaml
Karel Červený
Petr Gebrian
Ing. Petr Karban
Eva Kaufmanová
Miloš Koželuh
JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Karel Pelikán
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ján Rogos
Ing. et Ing. Jan Skopeček
MDDr. Antonín Spal
Jana Šrámková
Ondřej Vaculík
Miroslav Veverka
Věra Veverková
Jan Voříšek
Ing. Jaroslav Vyhnal
Mgr. Zdeňka Ulčová
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1. Složení slibu zastupitelů
2. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola
úkolů,
schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 3 a 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020
4. MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY dle §84, §85 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích:
A) Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací
B) Schválení Dodatku č. 3 - Městská akciová společnost Hořovice a.s.
C) Schválení smlouvy o zřízení práva stavby – SK Hořovice
D) Schválení návrhu na pojmenování a přejmenování ulic v Hořovicích
E) Žádost o odkoupení pozemků parcelní č. 1112/35 a č. 1112/36, každý
o výměře 20 m2
v k.ú. Hořovice – neschválení žádosti
F) Žádost o směnu pozemku parc. č. 927/15 v k.ú. Velká Víska za pozemek parc. č.
2331/99 nebo pozemek parc. č. 2331/17 v k.ú. Hořovice – neschválení žádosti
G) Prodej pozemku parcelní č. 1878 o výměře 802 m2 v k. ú. Hořovice,
společnosti
TTJ, s.r.o.
H) Prodej pozemků včetně staveb parcelní č. 70/1,70/2,71,83/9 a 83/10 v k. ú.
Chaloupky
společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s. – úpravna vody Neřežín
1. Diskuse, usnesení a závěr

ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Jednání zastupitelstva města bylo zahájeno v 17:00 hodin s dodržením mimořádných
opatření s ochranou dýchacích cest, vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ze dne
9. září 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-23/MIN/KAN) platí s účinností od 10. září
2020 do odvolání následující omezení.
Průběh dnešního jednání zaznamenává pan Karel Hasman, označil vstupní dveře
nápisem, že bude dnešní jednání nahráváno. Pan Karel Hasman určitě své povinnosti
a odpovědnost dobře zná a dodrží je, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.
Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání
záležitostí obecního charakteru, řekl starosta.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města
(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Z dnešního jednání zastupitelstva se omluvil Mgr. Petr Bakule a Ing. et Ing. Jan Skopeček
přijde o pět minut později. Na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
je nyní přítomno 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích), řekl starosta. Nejdříve starosta oznámil rezignaci paní zastupitelky Jarmily
Gruntové a Mgr. Radka Šumery na mandát zastupitele, a přivítal nové členy
zastupitelstva pana Petra Gebriana a Jana Voříška, kteří následně složili slib.
Slib přečetl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky". Zastupitel Petr Gebrian a Jan
Voříšek složili slib slovem „Slibuji“ a svým podpisem. Návrh usnesení přečetl předseda
návrhové komise Ing. Petr Karban: Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst.
2 a 3 výše uvedeného zákona bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva pana
Jana Voříška a pana Petra Gebriana.
Výsledek hlasování: PRO: 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová), PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0,
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Po té starosta přešel k bodu programu číslo 2.
Bod programu číslo 2
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola
úkolů, schválení programu.
2 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE
Dalším bodem je jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání, řekl starosta.
Navrženy byly zastupitelka Věra Veverková a Eva Kaufmanová.
Zapisovatelem dnešního zápisu byla určena paní Lenka Kuniaková.
Nikdo z členů neměl jiný návrh, tak se přešlo rovnou k hlasování.
HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová) PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni a byl určen zapisovatel.
V 17.06 hodin přišel Ing. et Ing. Jan Skopeček. Počet zastupitelů 20.

2 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Byli navrženi: Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, Karel Červený
Jiný návrh nebyl, následovalo hlasování.
HLASOVÁNÍ: PRO 20 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Návrhová komise byla zvolena. Předsedou byl zvolen: Ing. Petr Karban a za členy
zvoleni:
Miloš Koželuh, Karel Červený
2 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřili: Věra Veverková a Eva
Kaufmanová. Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nikdo žádnou námitku
nepodal.
2 d) SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Návrh programu všichni obdrželi na své pozvánce. Má někdo doplnění, protinávrh
k navrženému programu, zeptal se starosta.
Přihlásili se zastupitelé:
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. podal návrh, aby se zpráva (zápis) z jednání kontrolního
výboru zařadil jako bod programu číslo 4.
HLASOVÁNÍ: PRO 8 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0 ZDRŽEL SE 12
NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, navrhl zařadit bod č. 5 volba nového člena finančního výboru,
na základě rezignace paní Jarmily Gruntové (ČSSD), která byla členkou finančního
výboru. Navržen byl pan Josef Hasman, návrh podal předseda ČSSD Ing. David Grunt.
HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček) PROTI
0 ZDRŽEL SE 1 (*Miloš Koželuh)
NÁVRH BYL PŘIJAT.
Ing. Jiří Auterský navrhl bod č. 6 – Řešení situace na základě zaslaného dopisu pana Otto
Srpa ve věci: Nezpůsobilost místních komunikací, vodovodních a kanalizačních řadů v k.
ú. Hořovice, obec Hořovice k řádnému provozu ze dne: 12. 9. 2020, dopis byl rozeslán
všem zastupitelům.
HLASOVÁNÍ: PRO 13 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0 ZDRŽEL SE 7
NÁVRH BYL PŘIJAT.
Starosta se zeptal, zda má ještě někdo jiný návrh, nikdo se již nepřihlásil, takže starosta
dal znovu hlasovat o programu dnešního jednání, který byl doplněn o nové dva body
č. 5 a č. 6
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice doplněný o dva nové body programu č. 5 a č. 6
HLASOVÁNÍ: PRO 17 (* Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh,
Ing. Petr Karban)
PROTI 0 ZDRŽEL SE 3 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan
Skopeček)

Doplněný program o bod č. 5 a č. 6 dnešního jednání byl zastupitelstvem schválen
takto:
1. Složení slibu zastupitelů
2. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele,
kontrola úkolů, schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 3 a 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice
na rok 2020
4. MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY dle §84, §85 zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích:
A) Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací
B) Schválení Dodatku č. 3 - Městská akciová společnost Hořovice a.s.
C) Schválení smlouvy o zřízení práva stavby – SK Hořovice
D) Schválení návrhu na pojmenování a přejmenování ulic v Hořovicích
E) Žádost o odkoupení pozemků parcelní č. 1112/35 a č. 1112/36,
každý o výměře 20 m2 v k.ú. Hořovice – neschválení žádosti
F) Žádost o směnu pozemku parc. č. 927/15 v k.ú. Velká Víska
za pozemek parc. č. 2331/99 nebo pozemek parc. č. 2331/17 v k.ú.
Hořovice – neschválení žádosti 4
G) Prodej pozemku parcelní č. 1878 o výměře 802 m2 v k. ú. Hořovice,
společnosti TTJ, s.r.o.
H) Prodej pozemků včetně staveb parcelní č. 70/1,70/2,71,83/9 a 83/10
v k. ú. Chaloupky společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s. –
úpravna vody Neřežín
5. Volba nového člena finančního výboru
6. Informace o dopisu od pana Otto Srpa ze dne 12. 9. 2020
7. Diskuse, usnesení a závěr
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Bod programu č. 3
Rozpočtové opatření č. 3 a 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2020
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásil Ing. et Ing. Jan
Skopeček, řekl, že v současné nelehké době se musí nakládat s finančními prostředky
velmi opatrně.
Zastupitelé Věra Veverková a Ing. Petr Karban upozornili na chybu při rozpočtu prací,
které se týkaly rekonstrukce ve Společenském domě v Hořovicích, chtějí doložit
a specifikovat, jak byly využity veškeré finanční prostředky s touto rekonstrukcí spojené,
včetně výběru firem.
Ing. Jan Skopeček, řekl, že byly tři nabídky a byla udělána stejná chyba to je více, než
zajímavé.
Věra Veverková a Ing. Petr Karban, řekli, že je to pro ně přímo nepřípustné, chtěli
bychom, doložit kolik firem se do výběrového řízení přihlásilo, a za jakých podmínek, jak
to probíhalo při výběru firem. Jak se mohlo stát, že tuto chybu výběrová komise
přehlédla. Je nepochopitelné, že rozpočtář udělá chybu a ostatní dvě firmy tu samou
chybu opakují. Opravdu hodně divné.
Zastupitel Jan Voříšek, řekl, že se mu nelíbí, že se tu zpochybňuje práce výběrové komise
a její rozhodnutí. JUDr. Jaroslav Ortman, řekl, že opozice má právo se ptát, dále
se v diskuzi k tomuto tématu vyjádřila Eva Kaufmanová a Ján Rogos.

Starosta odpověděl, že městu nevznikla žádná škoda, byla to chyba pouze
administrativního charakteru, samozřejmě vše co požadujete k vysvětlení, úřad doloží,
řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Dále se v tomto bodě probírala umělá tráva pro SK
Hořovice. Diskuze k tomuto tématu se zúčastnil Ing. Jan Skopeček, odpovídali zastupitelé
Karel Pelikán, MDDr. Antonín Spal. Z řad občanů se diskuze zúčastnili paní Flídrová
a pan Šmerhovský.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
HLASOVÁNÍ: PRO 13 (*Ing. Jiří Auterský) PROTI 0 ZDRŽEL SE 7 (*JUDr. Jaroslav
Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová,
Ing. et Ing. Jan Skopeček)
Bod programu č. 3 byl schválen.
Starosta přešel k dalšímu bodu programu, a tím jsou aktualizace příspěvkových
organizací města, vysvětlil materiály k tomuto bodu.
Bod programu č. 4
A) Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací
Starosta seznámil s tímto bodem a do diskuze se k tomuto tématu přihlásil Ing. Petr
Karban, starosta mu na jeho dotazy odpověděl.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje na základě § 84 odst. 2, písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zřizovací listiny
příspěvkových organizací Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní
centrum Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, 1. základní škola Hořovice, 2. Základní
škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice a Středisko volného času Domeček
Hořovice.
HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Miloš Koželuh,, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček) PROTI 0 ZDRŽEL
SE 1(*Ing. Petr Karban)
Usnesení č. 4 A) bylo schváleno
Bod programu č. 4
B) Schválení Dodatku č. 3 - Městská akciová společnost Hořovice a.s.
Starosta seznámil s tímto bodem, řekl, že jde hlavně o to, aby vlastnictví staveb a užívání
bylo v souladu se zákonem.
Zastupitelka Věra Veverková řekla, že tomuto tématu věnovala několik týdnů, studovala
znalecké posudky a kalkulace, nesouhlasí s tímto návrhem. Konzultovala jednotlivé
položky se stavebním znalcem, mnohé byly zpochybněny. Navíc bylo účtováno téměř půl
milionu, když město vlastnilo v té době skládku s volnou kapacitou. Za hlavní závadu
uvedla, že materiál není znaleckým posudkem, ale kalkulací v cenách, které byly
účtovány po více než deseti letech. Kalkulaci nákladů nazval vyčíslení sám autor
Ing. Sojka, a nebyl proveden žádný technický přezkum. Na tyto skutečnosti upozornila
všechny zastupitele.
Diskuze se ještě zúčastnil Ing. Petr Karban, řekl, že by se mělo postupovat podle původní
smlouvy.
Diskuze se ještě zúčastnili zastupitel Miroslav Veverka a JUDr. Jaroslav Ortman.
Ing. et Ing. Jan Skopeček ohlásil střet zájmu a nebude hlasovat.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje na základě § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výstavbě bytů

s Městskou akciovou společností Hořovice a.s., jehož podstatou je vypořádání dosud
neuhrazených nákladů, a tím způsobené ztráty u výstavby bytů v lokalitě Na Okraji
ve výši 4.046.280 Kč a související převzetí stavby veřejného osvětlení, zeleně,
komunikace a parkovacích ploch na pozemcích města. Úhrada bude provedena
zápočtem proti podílu města na zisku společnosti, a to bez finančního dopadu do výdajů
rozpočtu města.
HLASOVÁNÍ: PRO 12 PROTI 2 (* Ing. Petr Karban, Ing. Jiří Auterský) ZDRŽEL
SE 5 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva
Kaufmanová) a 1 NEHLASOVAL: (*Ing. et Ing. Jan Skopeček)
Usnesení č. 4B) bylo schváleno
Bod programu č. 4
C) Schválení smlouvy o zřízení práva stavby – SK Hořovice
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Vedla se dlouhá diskuze o financích,
o životnosti umělé trávy a o efektu celého projektu.
Diskuze se zúčastnili i ostatní zastupitelé: Ing. Jan Skopeček, řekl, že chtějí podrobně
seznámit s celým projektem, že obdrželi nedostačující materiály k posouzení. Na Otázky
odpovídali zastupitelé Karel Pelikán a místostarosta Ondřej Vaculík.
Zastupitelka V. Veverková navrhla vypustit ze smlouvy bod č. 8 – opce, neboť omezuje
rozhodování budoucích zastupitelstev o prodeji přilehlých pozemků.
Z řad občanů se do diskuze k tomuto bodu zapojili paní Flídrová a pan Šmerhovský.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje na základě § 85 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Smlouvu o zřízení práva stavby mezi
městem Hořovice a SK Hořovice na pozemku parc. č. 122/4 v k. ú. Hořovice, a to
bezúplatně po dobu 20 let. Tato smlouva umožní fotbalovému klubu SK Hořovice
realizovat na předmětném pozemku stavbu s názvem Stavební úpravy víceúčelového
sportoviště v Hořovicích.
Výsledek hlasování: PRO: 13 (*Ján Rogos) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 7 (*JUDr. Jaroslav
Ortman, Ing. Jiří Auterský, Ing. Petr Karban, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva
Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
Usnesení č. 4 C) bylo schváleno
Bod programu č. 4
D) Schválení návrhu na pojmenování a přejmenování ulic v Hořovicích
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Přihlásil se Ing. Petr Karban a požádal
o změnu názvu jedné z ulic na kratší variantu, na základě tohoto požadavku to bylo
upraveno v usnesení.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje na základě § 84, odst. 2, písm. r) v souladu s §§
28 odst. 1 a 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
pojmenování nových ulic na „Východní“, „Trnková“, „V Uličce“, „Kynologická“
a „Tenisová“ a dále přejmenování již existující ulice Kapitána Matouška na Kpt. Matouška
na území města Hořovice.
Výsledek hlasování: PRO: 20 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 4 D) bylo schváleno

Bod programu č. 4
E) Žádost o odkoupení pozemků parcelní č. 1112/35 a č. 1112/36, každý o výměře
20 m2 v k.ú. Hořovice – neschválení žádosti
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. K tomuto bodu se vyjádřila přímo
paní Vítová, odpověděl a vysvětlil Ing. David Grunt, vedoucí Odboru výstavby a životního
prostředí, hlavním důvodem je zachování zeleně, kde se nachází zdravé smrky několik
let staré, proto ten nesouhlas, řekl.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, odprodej pozemků parcelní
č. 1112/35 a č. 1112/36, každý o výměře 20 m2, v k.ú. Hořovice. Výsledek
hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří
Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček,
Ing. Petr Karban)
Usnesení č. 4 E) bylo schváleno
Bod programu č. 4
F) Žádost o směnu pozemku parc. č. 927/15 v k. ú. Velká Víska za pozemek parc.
č. 2331/99 nebo pozemek parc. č. 2331/17 v k. ú. Hořovice – neschválení žádosti
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. K tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, směnu pozemku parc.
č. 927/15 v k.ú. Velká Víska, ve vlastnictví pana Stanislava Abrháma, za pozemek parc.
č. 2331/99 nebo pozemek parc. č. 2331/17 v k.ú. Hořovice ve vlastnictví města.
Výsledek hlasování: PRO: 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (* Ing. Petr Karban)
Usnesení č. 4 F) bylo schváleno
Bod programu č. 4
G) Prodej pozemku parcelní č. 1878 o výměře 802 m2 v k. ú. Hořovice, společnosti
TTJ, s.r.o.
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásili zastupitelé
Ing. Petr Karban, Mgr. Zdeňka Ulčová. Jelikož byl požadavek, aby se doplnila smlouva
o konkrétní využití jako zahrada, bude tedy nutná úprava smlouvy. Bylo navrženo
stažení tohoto bodu z dnešního jednání a předložení upravené smlouvy na příštím
jednání zastupitelstva. Na otázky v tomto bodě odpovídal Ing. David Grunt, Bc. Aleš
Trojan.
Starosta se ještě zeptal, zda má někdo ještě jiný návrh, nikdo se již nepřihlásil, starosta
dal hlasovat o stažení tohoto návrhu usnesení k tomuto bodu.
PRO: 12(*Ján Rogos) PROTI: 5 Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva
Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček) ZDRŽEL SE: 3 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. Petr
Karban) Ing. Jaroslav Vyhnal
Návh byl přijat - Usnesení č. 4 G) bylo staženo.
Bod programu č. 4
H) Prodej pozemků včetně staveb parcelní č. 70/1,70/2,71,83/9 a 83/10 v k. ú.
Chaloupky společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s. – úpravna vody Neřežín

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásil ředitel Mgr.
Jiří Paul, MBA ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s., který obeznámil
s historií budov a pozemků. Dále vysvětlil, jak je nutná rekonstrukce a oprava těchto
objektů pro budoucí výstavbu nemocnice Hořovice. Proběhla dlouhá diskuze a padly
návrhy neprodávat a pronajmout.
S prodejem nesouhlasí zastupitel Ján Rogos. Diskuze se dále zúčastnili zastupitelé Věra
Veverková, Ing. Petr Karban.
Zastupitelka Věra Veverková vyjádřila pochybnosti o ceně 10.000,- Kč, když VaK Beroun
a.s. sám před deseti lety navrhl cenu 231.000,- Kč. VaK přislíbil investice viz. další
odstavec. Zastupitelka Věra Veverková požádala o vypracování smlouvy s určením
pevného termínu a sankcí pokud tak Vak Beroun neučiní. Bc. Trojan má takovou
smlouvu vypracovanou, ale zastupitelé ji neměli k prostudování.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje prodej pozemků parcelní č. 70/1, 70/2, 71,
83/9 a 83/10 vše v k. ú. Chaloupky v Brdech společnosti Vodovody a kanalizace Beroun,
a.s., Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun – Závodí za cenu ve výši 10.000, - Kč.
Zastupitelstvo zároveň schvaluje příslušnou kupní smlouvu, a to včetně podmínky,
že kupující provede rekonstrukci a posílení tamního zdroje vody pro účely kapacitního
zvýšení dodávek vody a dále vybuduje vodovod pro veřejnou službu v lokalitě
pod skládkou v délce 170 metrů. K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování: PRO: 17 (* Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva
Kaufmanová) PROTI: 1 (*Ján Rogos) ZDRŽEL SE: 2 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. Jan
Skopeček)
Usnesení č. 4 H) bylo schváleno
Bod programu č. 5
Volba nového člena finančního výboru
Starosta seznámil s nově zařazeným bodem dnešního programu a požádal Ing. Davida
Grunta předsedu ČSSD, aby navrhl nového člena finančního výboru. Ing. Grunt navrhl
pana Josefa Hasmana, který členství ve finančním výboru přijal.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice volí nového člena finančního výboru: Josefa Hasmana
Výsledek hlasování: PRO: 20 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra
Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Bod programu č. 6
Informace o dopisu od pana Otto Srpa ze dne 12. 9. 2020
Starosta otevřel k tomuto bodu diskuzi. Přihlásil se Ing. Jiří Auterský, který požádal
o zařazení tohoto bodu na základě odeslané korespondence od pana Otto Srpa všem
zastupitelům.
Starosta odpověděl, že samospráva v tomto směru již nemůže nic udělat. Toto je už jen
věc státní správy, my na to už nemáme žádný vliv, řekl starosta.
Ing. Jiří Auterský znovu řekl, že není spokojený s tímto přístupem, mělo by se to řešit.
K tomu navrhla zastupitelka Věra Veverková, aby celá situace byla projednána
za přítomnosti dřívějšího vedoucí stavebního odboru pana Marka, neboť některé údaje
uvedené panem Otto Srpem jsou pravdivé. Proběhla dlouhá diskuze, kde JUDr. Jaroslav

Ortman, navrhl přerušení tohoto bodu, protože tu není přítomna druhá strana, ale
i přes tento návrh diskuze probíhala dále.
Ing. Jiří Auterský znovu řekl, že není spokojený s tímto přístupem, a že navrhuje
usnesení o projednání situace ohledně místních komunikací, vodovodních
a kanalizačních řadů v k. ú. Hořovice. Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování: PRO: 1 (* Ing. Jiří Auterský) PROTI: 12 ZDRŽEL SE: 7 (*JUDr.
Jaroslav Ortman, Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Ján Rogos)
Návrh nebyl přijat a k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Bod programu č. 7
Diskuse, usnesení a závěr
Starosta otevřel diskuzi k poslednímu bodu programu dnešního jednání.
Jako první otevřel diskuzi JUDr. Jaroslav Ortman, který přečetl zápis z jednání
kontrolního výboru, který se sešel dne 9. září 2020, zápis je přílohou dnešního zápisu
z jednání zastupitelstva. JUDr. Jaroslav Ortman přečetl jednotlivé body, pozastavil
se u bodu č. 5, kdy kontrolní výbor projednal přípisy ze dne 4. 8. 2020 a odpovědi
od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě z téhož dne.
Z odpovědi se zjistilo, že způsob vykovávání technického dozoru Karlem Pelikánem je
v rozporu se zákonem. Kontrolní výbor konstatuje selhání vedení města respektive
příslušného radního za investice a odboru technického a dopravního. Kontrolní výbor
bude informovat Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě o svých zjištěních. Kontrolní výbor dává podnět stavebnímu úřadu, aby
se věcí zabýval.
Na tento bod reagoval starosta a místostarosta, kteří se zeptali, co toto městu přinese,
komu to pomůže? Karel Pelikán vykonává svou činnost odborně a spolehlivě, nikdy
nenastal žádný problém, řekl místostarosta.
Zastupitel Karel Pelikán, řekl, že nic neporušuje, a že je to útok na jeho osobu, řekl,
že toto už nemá s komunální politikou vůbec nic společného.
Dále se v diskuzi zeptal Ing. Petr Karban na Hořovickou teplárenskou, na jeho dotazy mu
odpověděl pan tajemník Bc. Michal Hasman, MPA.
Z řad občanů se zeptala paní Ing. Eschnerová na likvidaci spadlé lávky, kdo to zaplatil.
Starosta, řekl, že to bylo nebezpečné jak pro občany, tak i z důvodu povodní, spadlá
lávka by bránila průtoku vody, tak jsme havárii nechali odstranit na vlastní náklady.
Zastupitelka Věra Veverková řekla, že občané by si přáli tuto lávku obnovit, že by i na ní
přispěli.
Starosta, odpověděl, že by to muselo povolit Povodí Vltavy, ale toto je již
Ing. Eschnerovou dojednáno. Navíc dodala, že ve spolupráci s občany a firmami a hlavně
s panem Ing. J. Srpem za výhodných podmínek.
Pan Karel Hasman se zeptal, jak se řeší reklamace Višňovky.
Místostarosta odpověděl, že reklamace se řeší.
Paní Flídrová se zeptala pana Ing. Jaroslava Pelána, ředitele MSBNF, jak je to s úklidem
veřejných toalet. Řekla, že se tam neuklízí. Ing. Pelán ji vysvětlil, že se tam uklízí
pravidelně.
Starosta, řekl, že toto téma se nehodí na jednání zastupitelstva.
Občan paní Dostálová se zeptala, proč se neuvažuje o prodeji Labe.
Pan místostarosta řekl, že Labe má svojí atmosféru na komornější akce, a dodal, že Labe
je historickým společenským zařízením Hořovic.

Zastupitelka Eva Kaufmanová řekla, že by se o prodeji Labe mělo pouvažovat, jelikož
město má na takové akce prostory k dispozici, jako je například Starý zámek,
Společenský dům a sál radnice. Labe bude vyžadovat neustálé opravy a rekonstrukci.
Místostarosta O. Vaculík odpověděl, že sál radnice nemá bar. Nikdo se pak již do diskuze
nepřihlásil. Starosta ve 21.16 hodin ukončil jednání zastupitelstva.
Zapsala v Hořovicích dne: 16. 9. 2020
Lenka Kuniaková
Ověřili dne: 25. 9. 2020
…………………………… …………………………..
Věra Veverková v. r. Eva Kaufmanová v. r.
……………………………
Dr. Ing. Jiří Peřina v. r.
starosta
Dne: 25. 9. 2020
Poznámka:*Na žádost devíti zastupitelů z opozice je zveřejněno v zápise
při jednotlivých hlasováních jméno. Ostatní zastupitelé nepožádali o zveřejnění jmen
u hlasování. 10

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2020
ze dne 16. září 2020
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere
na vědomí
složení slibu členů zastupitelstva pana Jana Voříška a pana Petra Gebriana.
Výsledek hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje
program zasedání zastupitelstva města Hořovice doplněný o dva nové body programu.
Výsledek hlasování: PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 2 bylo schváleno
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění
rozpočtového opatření č. 2, a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému
rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 3.
Výsledek hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 7
Usnesení č. 3 bylo schváleno
USNESENÍ č. 4 A)
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje
na základě § 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, zřizovací listiny příspěvkových organizací
Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice, Domov
Na Výsluní Hořovice, 1. základní škola Hořovice, 2. Základní škola Hořovice, Městská
mateřská škola Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice.
Výsledek hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 4 A) bylo schváleno 11
USNESENÍ č. 4 B)
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje
na základě § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, Dodatek č. 4

ke Smlouvě o výstavbě bytů s Městskou akciovou společností Hořovice a.s., jehož
podstatou je vypořádání dosud neuhrazených nákladů, a tím způsobené ztráty
u výstavby bytů v lokalitě Na Okraji ve výši 4.046.280 Kč a související převzetí stavby
veřejného osvětlení, zeleně, komunikace a parkovacích ploch na pozemcích města.
Úhrada bude provedena zápočtem proti podílu města na zisku společnosti, a to
bez finančního dopadu do výdajů rozpočtu města.
Výsledek hlasování: PRO: 12 ROTI: 2 ZDRŽEL SE: 5 NEHLASOVAL: 1
Usnesení č. 4B) bylo schváleno
USNESENÍ č. 4 C)
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje
na základě § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění,
Smlouvu o zřízení práva stavby mezi městem Hořovice a SK Hořovice na pozemku
parc. č. 122/4 v k. ú. Hořovice, a to bezúplatně po dobu 20 let. Tato smlouva umožní
fotbalovému klubu SK Hořovice realizovat na předmětném pozemku stavbu s názvem
Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích.
Výsledek hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 7
Usnesení č. 4 C) bylo schváleno
USNESENÍ č. 4 D)
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje
na základě § 84, odst. 2, písm. r) v souladu s §§ 28 odst. 1 a 29 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
pojmenování nových ulic na „Východní“, „Trnková“, „V Uličce“, „Kynologická“
a „Tenisová“ a dále přejmenování již existující ulice Kapitána Matouška na Kpt.
Matouška na území města Hořovice.
Výsledek hlasování: PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 4 D) bylo schváleno
USNESENÍ č. 4 E)
Zastupitelstvo města Hořovice
neschvaluje
v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění,
odprodej pozemků parcelní č. 1112/35 a č. 1112/36, každý o výměře 20 m2, v k.ú.
Hořovice. Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8
Usnesení č. 4 E) bylo schváleno 12

USNESENÍ č. 4 F)
Zastupitelstvo města Hořovice
neschvaluje

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění,
směnu pozemku parc. č. 927/15 v k.ú. Velká Víska, ve vlastnictví pana Stanislava
Abrháma, za pozemek parc. č. 2331/99 nebo pozemek parc. č. 2331/17 v k.ú. Hořovice
ve vlastnictví města.
Výsledek hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 4 F) bylo schváleno
Projednávání USNESENÍ č. 4 G) BYLO STAŽENO z programu
USNESENÍ č. 4 H)
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje
prodej pozemků parcelní č. 70/1, 70/2, 71, 83/9 a 83/10 vše v k. ú. Chaloupky
v Brdech společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3,
266 01 Beroun – Závodí za cenu ve výši 10.000, - Kč. Zastupitelstvo zároveň schvaluje
příslušnou kupní smlouvu, a to včetně podmínky, že kupující provede rekonstrukci
a posílení tamního zdroje vody pro účely kapacitního zvýšení dodávek vody a dále
vybuduje vodovod pro veřejnou službu v lokalitě pod skládkou v délce 170 metrů.
K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování: PRO: 17 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 4 H) bylo schváleno
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice
volí
nového člena finančního výboru: Josefa Hasmana
Výsledek hlasování: PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Zapsala v Hořovicích dne 16. 09. 2020
Lenka Kuniaková
Ověřili dne: 25. 9. 2020
…………………………… …………………………..
Věra Veverková v. r. Eva Kaufmanová v. r.
……………………………
Dr. Ing. Jiří Peřina v. r.
starosta
Dne: 25. 9. 2020

ZÁPIS č. 4/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 9. prosince 2020 v sále radnice od 17:00 hodin.
Přítomni na základě prezenční listiny:
Ing. Jiří Auterský
Karel Cajthaml
Karel Červený
Mgr. Petr Bakule
Petr Gebrian
Ing. Petr Karban
Eva Kaufmanová
Miloš Koželuh
JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Karel Pelikán
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ján Rogos
Ing.et Ing. Jan Skopeček
MDDr. Antonín Spal
Jana Šrámková
Ondřej Vaculík
Miroslav Veverka
Věra Veverková
Jan Voříšek
Ing. Jaroslav Vyhnal
Mgr. Zdeňka Ulčová
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1. Jmenování ověřovatelů, určení zapisovatele, volba návrhové komise, kontrola
úkolů, schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2020 ve znění rozpočtového opatření č. 4
3. Schválení kontokorentního úvěru pro potřeby roku 2021
4. Střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na období let 2022 až 2024
5. Rozpočet města Hořovice na rok 2021
6. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2021
7. Prodloužení termínu použitelnosti a vyúčtování dotace z rozpočtu města v roce
2020
8. Podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000
obyvateli – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
9. Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 2/2020 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání s nebezpečným a stavebním odpadem
10. Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 3/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
11. Prodej pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 1878 v k. ú.
Hořovice o výměře 802 m2, zahrada

12. Bezúplatný převod pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní
č. 1856/2 v k. ú. Hořovice o výměře 704 m2, ostatní plocha, z majetku České
republiky na město Hořovice
13. Bezúplatný převod stavebních objektů dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
v rámci výstavby obchvatu města Hořovice
14. Žádost o odkup pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní
č. 88/7 v k. ú. Velká Víska o výměře 984 m2
15. Prodej pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 942/46
v k. ú. Velká Víska o výměře 21 m2
16. Diskuse, různé, usnesení a závěr
ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Jednání zastupitelstva města bylo zahájeno v 17.00 hodin s dodržením mimořádných
opatření s ochranou dýchacích cest, vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví, které platí
s účinností od 10. září 2020 do odvolání následující omezení.
Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání
záležitostí obecního charakteru, řekl starosta.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města
(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“. Z dnešního jednání zastupitelstva se nikdo neomluvil,
Ing. Jiří Auterský přijde později. Na základě prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva je nyní přítomno 20členů zastupitelstva (z celkového počtu všech
21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích), rovnou přejdeme k jednotlivým bodům dnešního programu, řekl starosta.
Bod programu číslo 1
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola
úkolů, schválení programu.
1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE
Dalším bodem je jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání, řekl starosta.
Navrženy byly zastupitelka Věra Veverková a Eva Kaufmanová.
Zapisovatelem dnešního zápisu byla určena paní Lenka Kuniaková.
Nikdo z členů neměl jiný návrh, následovalo hlasování.
HLASOVÁNÍ: PRO 20(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr
Bakule) PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni a byl určen zapisovatel.
1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Byli navrženi: Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, Jan Voříšek. Jiný návrh nebyl, následovalo
hlasování.
HLASOVÁNÍ: PRO 20(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule)
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise byla zvolena. Předsedou byl zvolen: Ing. Petr Karban a za členy
zvoleni:
Miloš Koželuh, Jan Voříšek
1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřili: Věra Veverková a Eva
Kaufmanová. Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nikdo žádnou námitku
nepodal.
1 d) SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Návrh programu všichni obdrželi na své pozvánce. Nejprve bych chtěl podat návrh
na vyřazení bodu č. 9 z navrženého programu, tím je Obecně závazná vyhláška města
Hořovice č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání s nebezpečným a stavebním
odpadem. Důvodem vyřazení tohoto bodu je, že Poslanecká sněmovna nedávno schválila
nový zákon, který pravděpodobně ještě neprošel ani Senátem, takže zatím nemá jeho
nové znění, takže se k tomuto materiálu pravděpodobně vrátíme až na příštím jednání
zastupitelstva, řekl starosta.
Bylo hlasováno o vyřazení bodu č. 9 takto:
HLASOVÁNÍ: PRO 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 (*Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban)
Návrh byl přijat.
Má ještě někdo doplnění nebo protinávrh k navrženému programu, zeptal se starosta.
Přihlásil se zastupitel JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., který podal návrh, aby zastupitelstvo
bylo seznámeno se zprávou z jednání kontrolního výboru a navrhl zařadit jako bod
programu č. 2.
HLASOVÁNÍ: PRO 8 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh,
Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule)
PROTI 1 ZDRŽEL SE 11
Návrh nebyl přijat.
V 17. 11 hodin se dostavil zastupitel Ing. Jiří Auterský, počet zastupitelů 21.
Starosta se zeptal, zda má ještě někdo jiný návrh, nikdo se již nepřihlásil, takže starosta
dal znovu hlasovat o programu dnešního jednání, který byl upraven o vyřazení bodu č. 9.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice.
HLASOVÁNÍ: PRO 16(*Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Eva
Kaufmanová)PROTI 2 (Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule)
ZDRŽEL SE 3 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Miloš Koželuh)
Nově schválený program dnešního jednání zastupitelstva:
1. Jmenování ověřovatelů, určení zapisovatele, volba návrhové komise, kontrola
úkolů, schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2020 ve znění rozpočtového opatření č. 4
3. Schválení kontokorentního úvěru pro potřeby roku 2021

4.
5.
6.
7.

Střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na období let 2022 až 2024
Rozpočet města Hořovice na rok 2021
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2021
Prodloužení termínu použitelnosti a vyúčtování dotace z rozpočtu města v roce
2020
8. Podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000
obyvateli – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
9. Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 3/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
10. Prodej pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 1878 v k. ú.
Hořovice o výměře 802 m2, zahrada
11. Bezúplatný převod pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní
č. 1856/2
v k. ú. Hořovice o výměře 704 m2, ostatní plocha, z majetku České
republiky na město Hořovice
12. Bezúplatný převod stavebních objektů dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
v rámci výstavby obchvatu města Hořovice
13. Žádost o odkup pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní
č. 88/7 v k. ú. Velká Víska o výměře 984 m2
14. Prodej pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 942/46
v k. ú. Velká Víska o výměře 21 m2
15. Diskuse, různé, usnesení a závěr
Bod programu č. 2
Rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve
znění rozpočtového opatření č. 4
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásil zastupitel Ján
Rogos, a řekl, že město by mělo důsledně hlídat své finance, obzvláště v této těžké době.
Zeptal se, proč se pronajal další areál, do kterého by se měla přesunout Městská správa
bytového a nebytového fondu (MSBNF), vždyť máme mnoho nevyužitých vlastních
prostor, které nejsou určitě plně využity, jako je například areál sběrného dvora, Starého
zámku.
Zastupitel Ing. Karban, řekl, že vozová technika by se mohla parkovat například zde
ve dvoře, v areálu sběrného dvora a v areálu starého zámku. Ve starém zámku je také
uskladněn i různý stavební materiál.
Zastupitel Karel Červený řekl, že ale toto do areálu starého zámku rozhodně nepatří.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík odpověděli, že pronajatý areál
byl právě proto pronajat hlavně pro to, aby MSBNF byla na jednom společném místě, a u
některých výše uvedených areálů je i nereálné z bezpečnostních důvodů, aby tam byla
umístěna technika, musí se dodržovat bezpečnostní pravidla, jako například u sběrného
dvora, tam jsou podmínky jasně dané.
Zastupitel Ing. Jan Skopeček, předseda finančního výboru řekl, že finanční výbor se tímto
zabýval a doporučuje, aby se některé objekty, které nám takzvaně “padají na hlavu“,
a město nemá finanční prostředky na jejich údržbu a opravy nabídly k prodeji. Tento
problém je zde už hodně dlouho, město s tím nic nedělá, zdráhá se tyto objekty
nabídnout k prodeji. Navrhujeme, aby finanční a kontrolní výbor prověřily všechny
nájemní smlouvy města o pronájmech a jejich využití.
Dále pak navrhujeme úkol radě předložit koncepci udržitelnosti budov Klubu Labe
a bývalého kina, projednat na příštím zastupitelstvu.

ÚKOL 1.
Výsledek hlasování: PRO: 11(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule,
Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 10
Návrh byl přijat.
Dalším návrhem je, aby finanční a kontrolní výbor prověřil smlouvy o pronájmech
nemovitostí, které si město pronajímá.
ÚKOL 2.
Výsledek hlasování: PRO: 21 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule,
Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
Zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, předseda finančního výboru, řekl, že finanční výbor
doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 5.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočtové opatření
č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření
č. 4.
Výsledek hlasování: PRO: 17 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Eva Kaufmanová,
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Jiří Auterský) PROTI: 1 (*Ing. Petr Karban)ZDRŽEL SE:
3 (*Mgr. Petr Bakule, Miloš Koželuh, Ján Rogos)
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Bod programu č. 3
Schválení kontokorentního úvěru pro potřeby roku 2021
Starosta seznámil s tímto bodem, do diskuze se přihlásil: Ing. et Ing. Jan Skopeček,
předseda finančního výboru, řekl, že finanční výbor doporučuje schválit rámec
kontokorentního úvěru.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o kontokorentní
úvěr k běžnému účtu vedeného u České spořitelny, a.s., a to ve výši 5 mil. Kč pro aktuální
potřeby financování nezbytných výdajů v roce 2021. Zároveň pak zastupitelstvo pověřuje
starostu města k podpisu příslušné smlouvy o tomto kontokorentním úvěru.
Výsledek hlasování: PRO: 20 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ing. Jiří
Auterský)PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (*Ing. Petr Karban)
Usnesení č. 3 bylo schváleno
V 17. 40 hodin odešel zastupitel Mgr. Petr Bakule, počet zastupitelů 20.
Bod programu č. 4
Střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na období let 2022 až 2024
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi a řekl, že je to vlastně pravidelná
aktualizace rozpočtového výhledu, kterou lze aktualizovat na kterémkoliv dalším

zastupitelstvu. Je to vlastně vodítko pro sestavení rozpočtu v letech budoucích, řekl
starosta. Jako příklad uvedl plánování finančních prostředků pro další období. Například
v roce 2022 je plánováno 8. mil. Kč na akci vybudování podchodu směrem ke Sklenářce.
Toto je akce, která je dlouhodobě plánována a připravována. Investici bude provádět
Správa železnic, která bude investovat zhruba 50. mil. Kč. Nás by to mělo stát zhruba
16. mil. Kč, ale o tom budeme ještě jednat, řekl starosta. V tuto chvíli chceme dát najevo,
že se k této akci stavíme zodpovědně, i když nevíme, zda bude realizována,
ve střednědobém výhledu by se s ní mělo počítat.
Do diskuze se přihlásila zastupitelka Věra Veverková a řekla, že se jí zdá 16. mil. velmi
hodně. Je tam také potřeba vybudovat parkovací místa, což bude stát město nemálo
finančních prostředků. S částkou 16. mil. Kč nesouhlasím, řekla zastupitelka Věra
Veverková.
Starosta odpověděl, že nyní neschvalujeme částku 16. mil. Kč, ale že v případě realizace
se s nimi bude moci počítat, ale to se bude řešit, až to nastane. Je to vlastně jen
rozpočtový záměr, řekl starosta. Vše bude řešit vždy zastupitelstvo a chceme, aby tato
částka byla maximální. Může být i menší, za tuto částku by město vybudovalo to, co bude
navazovat za podchodem jako je například komunikace, osvětlení, parkovací místa
a další úpravy, vysvětlil starosta.
Diskuze se ještě zúčastnili Ing. Petr Karban, který se zeptal, zda jsou čísla reálná, a zda
se počítá do budoucna s investicemi.
Vysvětlil vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b)
střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na roky 2022 až 2024.
Výsledek hlasování: PRO: 15(*Ján Rogos, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Jiří
Auterský) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 5 (* (*JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. Petr Karban)
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Bod programu č. 5
Rozpočet města Hořovice na rok 2021
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Diskuze se zúčastnil Ing. et Ing. Jan
Skopeček, předseda finančního výboru, který řekl, že finanční výbor nedoporučuje tento
návrh rozpočtu na rok 2021 ve stávající navržené podobě schválit. Jako nedostatky
uvedl nízké investice, nižší příjmy, vysoké běžné výdaje. Je těžké nyní odhadnout
a sestavit rozpočet, nevíme, jaké budou následky z důvodu covidové krize. Běžné výdaje
jsou vysoké, navrhl snížit rozpočet městské polici, město by se mělo zamyslet nad výdaji
za městskou dopravu, která je nyní pro občany Hořovic zdarma. Je složitá doba, musí
se uskromnit kultura, sport a všichni ostatní. Ing. Jan Skopeček přečetl zápis z jednání
finančního výboru, který se sešel 7. 12. 2020. Navržený finanční objem investic je natolik
nízký, že znamená při rozsahu obhospodařovaného majetku města de facto jeho
znehodnocování. Dále finanční výbor konstatuje, že rozsah majetku města Hořovice je
neudržitelný a v následujících letech neufinancovatelný. Hospodaření města se bez
strukturálních změn řítí do vážných problémů.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina zareagoval, řekl, že údržba a opravy jsou běžné výdaje,
investice jsou pořízení nového majetku, pokud se jedná o komunikace, tak z devadesáti
procent jsou to běžné výdaje. Pokud jde o další pojem, který je potřeba si ujasnit,
že městská policie není příspěvková organizace. Pokud jde o výdaje městské policie, tak

v současné době není možné městské policie výdaje pokrátit, protože bychom se dostali
opět do situace, která tu byla v loňském roce. Momentálně je tam pouze na mzdy, nutnou
údržbu, ze zákona nařízenou výstroj, výzbroj, střelby to je nařízeno a s tím nelze nic
dělat, musíme to dodržovat. Nemyslím si, že nám všechny nemovitosti padají na hlavu,
například radnice byla pěkně opravena, Společenský dům. Je pravda, že máme
ve špatném stavu některé komunikace, které chceme postupně opravovat, když máme
volné finanční prostředky, tak se snažíme postupně investovat. Snažili jsme se sestavit
rozpočet, který je schvalitelný, samozřejmě se bude v průběhu roku upravovat. Pokud
jde o město Hořovice, tak je pravda, a souhlasím s kolegou Ing. Janem Skopečkem, že si
město Hořovice žije nad poměry, protože je zde taková kulturní a sportovní
infrastruktura na sedmitisícové město, že utáhnout to z rozpočtu města je náročné.
Ing. Petr Karban, řekl, že by výdaje měly být směřovány tam, kam patří, budou
při výstavbě přibývat občané, bude potřeba rozšířit školky, parkování a ostatní
infrastruktura. Proč neslouží sběrný dvůr jen pro naše občany, proč sem vozí i z jiných
obcí? Ing. Karban navrhl, aby se zredukovalo ježdění městské policie po okolních obcích
a soustředila se na naše město, měla by se zvážit nová koncepce. Poukázal na větší
výdaje na sběrný dvůr, na nákladné vytápění nového areálu pro MSBNF a z toho důvodu
navýšení rozpočtu v roce 2021 o 2,5 mil. Kč.
Zastupitelka Věra Veverková řekla, že ostudou je parkoviště v proluce, proč se s tím nic
nedělá? Existuje možnost takzvaného přednostního vyřízení exekučního řízení, pokud je
to ve společenském zájmu. Majitel se o to nestará a dělá tím ostudu ve městě, tak zákon
o obcích umožňuje, že ho můžeme pokutovat. Za rok, co jsem na to upozornila, tak se nic
nestalo. Nesouhlasím s navýšením poplatku za odpad, na skládce je ještě volná kapacita,
ale my vozíme odpad už jinam. A myslím si, že sběrný dvůr mohl být klidně na našich
pozemcích, kde je skládka, ale ten už dnes nikdo nepřestěhuje, řekla.
Odpověděl místostarosta, že svoz odpadu pro občany okolních obcí, byla jedna
s podmínek dotace na sběrný dvůr. Doba udržitelnosti je 5 let.
Zastupitelka Věra Veverková řekla, že pronájem areálu pro sběrný dvůr bude stát město
vlivem inflace padesát milionů korun, to rozhodně není dobrá investice.
Starosta dodal, že je to ale za dobu 50 let.
Ing. et Ing. Skopeček ještě navrhl přesunout částku 10 % což je částka 815. tis. Kč
z rozpočtu městské policie do rezerv. Nikdo další, se již do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat nejdříve o protinávrhu Ing. Jana Skopečka, přesunout částku
z rozpočtu městské policie 815. tis. Kč do rezerv.
Výsledek hlasování: PRO: 7 (*Ján Rogos, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Jiří Auterský JUDr.
Jaroslav Ortman, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. Petr Karban) PROTI: 12 ZDRŽEL
SE: 1 (* Věra Veverková)
Návrh nebyl schválen.
Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b)
rozpočet města Hořovice na rok 2021. Jedná se o rozpočet tříděný dle nejvyšších jednotek
druhového třídění rozpočtové skladby, který je v oblasti výdajů specifikován dalším
tříděním podle jednotlivých druhů a typů výdajů. Tento rozpočet je schodkový, kdy schodek
bude hrazen finančními prostředky v podobě kladného zůstatku rozpočtového hospodaření
roku 2020 a zároveň tento přebytek hospodaření bude určen ke krytí úvěrů města
Hořovice.

Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI: 7 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Jiří Auterský, Ing. Petr
Karban) ZDRŽEL SE: 1 (* Ján Rogos)
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Bod programu č. 6
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2021
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Ing. Petr Karban jen dodal, že byla
ponížena kóta pro maximální žádost, je to tak smysluplnější. Nikdo se již do diskuze
nepřihlásil.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění podle § 85, písm. c) v souladu s § 10a zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
„Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2021“, a to včetně
příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytování takovýchto dotací.
Výsledek hlasování: PRO: 18(*Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva
Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0 ZDRŽEL SE:
2 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. Petr Karban)
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Bod programu č. 7
Prodloužení termínu použitelnosti a vyúčtování dotace z rozpočtu města v roce
2020
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění podle § 85, písm. c) v souladu s § 10a zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje úpravu podmínek pro čerpání dotací poskytovaných z rozpočtu města
Hořovice v roce 2020 prostřednictvím „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Hořovice v roce 2020“, a to zejména z důvodů koronavirové situace, kdy nově lze dotaci
určenou na činnost příjemců dotací použít v období do 30. 6. 2021 s následným
předložením závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 31. 7. 2021. Tyto podmínky
se považují za stanovené bez ohledu na jejich znění v příslušných veřejnoprávních
smlouvách o poskytnutí dotací.
Výsledek hlasování: PRO: 18 (*Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva
Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček,Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0 ZDRŽEL SE:
2 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. Petr Karban)
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Bod programu č. 8
Podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3 001 10 000 obyvateli – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti o poskytnutí
dotace v rámci Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu

Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, číslo výzvy 1/2021/117D8220, na realizaci akce
rekonstrukce ulice Kamenná, kdy poskytovatelem této dotace je Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky.
Výsledek hlasování: PRO: 19(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš
Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Jiří Auterský) PROTI:
0 ZDRŽEL SE: 1 (* Ing. Petr Karban)
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Bod programu č. 9
Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi.
Pokud bychom chtěli navážet ještě na skládku, tak bychom museli povolit její navýšení,
ale to v minulosti nebylo žádoucí. Nemůžeme nařídit provozovateli, soukromému
subjektu, aby na skládku vozil jen odpad z našeho města. Ceny za skládkování a svoz
odpadů půjdou v budoucnu hodně nahoru, odpad je prostě drahý, je to celosvětový
vývoj, řekl starosta.
Ing. Karban, řekl, že nesouhlasí s navýšením poplatku, a že nebude proto hlasovat.
Zastupitelka Věra Veverková ještě dodala, že jsme prostě špatně prováděli kontrolu, a to
jsou důsledky. Nemá smysl již o tomto vést debatu, řekla.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku
města Hořovice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to s účinností 1. 1.
2021.
Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI:7(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra
Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Petr
Karban) ZDRŽEL SE: 1(*Ing. Jiří Auterský)
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Bod programu č. 10
Prodej pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 1878 v k. ú.
Hořovice o výměře 802 m2, zahrada
Starosta seznámil s tímto bodem, řekl, že tento materiál se sem na jednání zastupitelstva
znovu vrátil, byly tam zapracované požadavky z minulého zastupitelstva. Vítězem
se stala firma TTJ, s.r.o., MVDr.Tink, ale řekl, že ho nikdo nekontaktoval a neseznámil
s nově zapracovanými podmínkami, a že neměl možnost si to prostudovat, takže
v současné chvíli nemá smysl, tento materiál projednávat.
Ing. Karban se zeptal, co je špatně?
Pan MVDr. Tink řekl, že jsou tyto podmínky pro něj nevýhodné.
Zastupitelka Eva Kaufmanová se zeptala, proč vůbec tyto podmínky dostal?
To byl požadavek zastupitelstva, proto se to upravovalo, řekl starosta. No už se tak stalo,
takže buď to znovu stáhneme, nebo budeme o tom hlasovat, řekl starosta.
Tak přejdeme ke hlasování o upraveném návrhu s tím, že vypustíme odstavec
o nescizitelnosti, navrhla zastupitelka Věra Veverková.
Upravený návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parcelní
č. 1878, zahrada, o výměře dle listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú.a obec Hořovice
802 m2 nabyvateli TTJ, s.r.o., za kupní cenu ve výši 300.000, - Kč, a to včetně kupní smlouvy,
na jejímž základě je stanoveno využití tohoto pozemku pro účely zahrady, a pověřuje
starostu města k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 10 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján
Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček,
Ing. Petr Karban, Ing. Jiří Auterský)
Návrh nebyl schválen.
Dále se hlasovalo o původním navrženém usnesení.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parcelní
č. 1878, zahrada, o výměře dle listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. a obec Hořovice
802 m2 nabyvateli TTJ, s.r.o., za kupní cenu ve výši 300.000, - Kč, a to včetně kupní smlouvy,
na jejímž základě je stanoveno využití tohoto pozemku pro účely zahrady a nezcizitelnost
pozemku, a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 12 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján
Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček,
Ing. Petr Karban, Ing. Jiří Auterský)
Usnesení č. 10 nebylo schváleno
Bod programu č. 11
Bezúplatný převod pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní
č. 1856/2 v k. ú. Hořovice o výměře 704 m2, ostatní plocha, z majetku České
republiky na město Hořovice
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod
pozemku parcelní č. 1856/2, ostatní plocha, o výměře dle listu vlastnictví č. 10002 pro k.ú.
a obec Hořovice 704 m2 z majetku České republiky zastupované Státním pozemkovým
úřadem do majetku města Hořovice, a to z důvodu jeho využití pro tamní stavbu chodníku
s návazností na přechod pro chodce. K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování: PRO: 19(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Eva
Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Petr Karban, Ing. Jiří Auterský) PROTI:
0 ZDRŽEL SE: 1(*Miloš Koželuh)
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Bod programu č. 12
Bezúplatný převod stavebních objektů dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. v rámci výstavby obchvatu města Hořovice
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o převodu
dokončených stavebních objektů, podle které Středočeský kraj bezplatně převede, a to
v případě úspěšného dokončení „Východního obchvatu“ Hořovic, na město Hořovice

majetek v celkové odhadované hodnotě 28.529.817 Kč vč. 21 % DPH. K podpisu této
smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování: PRO: 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Eva
Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček,Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (*Miloš
Koželuh, Ing. Petr Karban)
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Bod programu č. 13
Žádost o odkup pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 88/7
v k. ú. Velká Víska o výměře 984 m2
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, odprodej pozemku parc č. 88/7
v k.ú. Velká Víska v k.ú. Hořovice, a to manželům Vystydovým na základě její žádosti.
Výsledek hlasování: PRO: 16 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Eva Kaufmanová,
Ing. et Ing. Jan Skopeček) PROTI: 1(*Ing. Petr Karban) ZDRŽEL SE: 3 (*Miloš Koželuh,
Ing. Jiří Auterský, Ján Rogos)
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Bod programu č. 14
Prodej pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 942/46 v k.
ú. Velká Víska o výměře 21 m2
Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku
parc. č. 942/46 v k. ú. Velká Víska o výměře 21 m2, a to v souladu s uzavřenou Smlouvou
o budoucí kupní smlouvě s nabyvatelem Společenství vlastníků bytových jednotek domu
čp. 1230 Hořovice. Prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku na ve výši 8.050, Kč. K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování: PRO: 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Eva
Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček,Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0 ZDRŽEL SE:
2 (*Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban)
Usnesení č. 14 bylo schváleno
Bod programu č. 15
Diskuse, usnesení a závěr
Starosta otevřel diskuzi k poslednímu bodu programu dnešního jednání. Starosta
nejdříve informoval o předběžných naplánovaných termínech jednání zastupitelstva
v roce 2021:
pondělí 8. 3. 2021, pondělí 7. 6. 2021, pondělí 6. 9. 2021 a středa 1. 12. 2021 od
17. hodin.
Starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru JUDr. Jaroslav Ortmanovi, který
seznámil zastupitele a občany s jednotlivými body, které kontrolní výbor projednal
na svém zasedání dne 1. prosince 2020, zápis z jednání kontrolního výboru je uveřejněn
na stránkách města a je přílohou písemné verze zápisu z dnešního jednání
zastupitelstva.

V diskuzi se ještě probralo nedorozumění ohledně předložení materiálů pro jednání
kontrolního výboru.
Tajemník úřadu Bc. Michal Hasman vše vysvětlil a sdělil, že požadované materiály byly
již doloženy.
Dále bylo navrženo zastupitelem JUDr. Jaroslavem Ortmanem, aby do redakční rady
Měšťana byly přizvány zastupitelky Věra Veverková a Eva Kaufmanová, byla vznesena
kritika na způsob komentářů ohledně článků od zastupitelů.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík odsouhlasili návrh JUDr.
Jaroslava Ortmana, aby na kritické příspěvky v Měšťanovi reagovali představitelé města
až v následném vydání, nikoliv ihned, a byly tak zachovány stejné podmínky
pro zastupitele koaliční i opoziční.
Pan Josef Hasman se zeptal na možnost placení vstupenek platební kartou. Tato forma
platby je u nás již zavedena, odpověděl ředitel Městského kulturního centra Hořovice
Mgr. Přemysl Landa.
Ve 20. 15 hodin starosta ukončil jednání zastupitelstva, všem popřál hezké vánoční
svátky, mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2021.
Zapsala v Hořovicích dne: 9. 12. 2020
Lenka Kuniaková
Ověřili dne: 16. 12. 2020
……………………………
…………………………..
Věra Veverková v. r. Eva Kaufmanová v. r.
……………………………
Dr. Ing. Jiří Peřina v. r.
starosta
Dne: 16. 12. 2020
Poznámka:*Na žádost devíti zastupitelů z opozice je zveřejněno v zápise
při jednotlivých hlasováních jméno. Ostatní zastupitelé nepožádali o zveřejnění jmen
u hlasování.

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2020
ze dne 9. prosince 2020
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění

USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice.
Výsledek hlasování: PRO: 15 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 1 bylo schváleno
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve
znění rozpočtového opatření č. 4.
Výsledek hlasování: PRO: 17 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 2 bylo schváleno
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje
podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
podání žádosti o kontokorentní úvěr k běžnému účtu vedeného u České spořitelny,
a.s., a to ve výši 5 mil. Kč pro aktuální potřeby financování nezbytných výdajů v roce
2021. Zároveň pak zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy
o tomto kontokorentním úvěru.
Výsledek hlasování: PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání
na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
schvaluje
podle § 84 odst. 2, písm. b)
střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na roky 2022 až 2024.
Výsledek hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 5
Usnesení č. 4 bylo schváleno

USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice
po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje
podle § 84 odst. 2, písm. b)
rozpočet města Hořovice na rok 2021. Jedná se o rozpočet tříděný dle nejvyšších
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, který je v oblasti výdajů
specifikován dalším tříděním podle jednotlivých druhů a typů výdajů. Tento rozpočet je
schodkový, kdy schodek bude hrazen finančními prostředky v podobě kladného
zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2020 a zároveň tento přebytek hospodaření
bude určen ke krytí úvěrů města Hořovice.
Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice
po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění podle § 85, písm. c) v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
„Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2021“, a to
včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytování takovýchto dotací.
Výsledek hlasování: PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 6 bylo schváleno
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice
po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění podle § 85, písm. c) v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
úpravu podmínek pro čerpání dotací poskytovaných z rozpočtu města Hořovice v roce
2020 prostřednictvím „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice
v roce 2020“, a to zejména z důvodů koronavirové situace, kdy nově lze dotaci určenou
na činnost příjemců dotací použít v období do 30. 6. 2021 s následným předložením
závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 31. 7. 2021. Tyto podmínky se považují
za stanovené bez ohledu na jejich znění v příslušných veřejnoprávních smlouvách
o poskytnutí dotací.
Výsledek hlasování: PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 7 bylo schváleno
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice
po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, číslo výzvy
1/2021/117D8220, na realizaci akce rekonstrukce ulice Kamenná, kdy poskytovatelem
této dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
Výsledek hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice
vydává
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění,
Obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, a to s účinností 1. 1. 2021.
Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje
dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
prodej pozemku parcelní č. 1878, zahrada, o výměře dle listu vlastnictví č. 10001
pro k.ú. a obec Hořovice 802 m2 nabyvateli TTJ, s.r.o., za kupní cenu ve výši 300.000, Kč, a to včetně kupní smlouvy, na jejímž základě je stanoveno využití tohoto pozemku
pro účely zahrady a nezcizitelnost pozemku, a pověřuje starostu města k podpisu této
smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 12
Usnesení č. 10 nebylo schváleno
USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje
dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
bezúplatný převod pozemku parcelní č. 1856/2, ostatní plocha, o výměře dle listu
vlastnictví č. 10002 pro k.ú. a obec Hořovice 704 m2 z majetku České republiky
zastupované Státním pozemkovým úřadem do majetku města Hořovice, a to z důvodu
jeho využití pro tamní stavbu chodníku s návazností na přechod pro chodce. K podpisu
této smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 11 bylo schváleno

USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje
dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
Smlouvu o převodu dokončených stavebních objektů, podle které Středočeský kraj
bezplatně převede, a to v případě úspěšného dokončení „Východního obchvatu“ Hořovic,
na město Hořovice majetek v celkové odhadované hodnotě 28.529.817 Kč vč. 21 % DPH.
K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování: PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 12 bylo schváleno
USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města Hořovice
neschvaluje
v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění,
odprodej pozemku parc č. 88/7 v k.ú. Velká Víska v k.ú. Hořovice, a to manželům
Vystydovým na základě její žádosti.
Výsledek hlasování: PRO: 13 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 6
Usnesení č. 13 bylo schváleno
USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje
dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
prodej pozemku parc. č. 942/46 v k. ú. Velká Víska o výměře 21 m2, a to v souladu
s uzavřenou Smlouvou o budoucí kupní smlouvě s nabyvatelem Společenství vlastníků
bytových jednotek domu čp. 1230 Hořovice. Prodejní cena je stanovena dle znaleckého
posudku na ve výši 8.050, - Kč. K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování: PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 14bylo schváleno
Zapsala v Hořovicích dne 09. 12. 2020
Lenka Kuniaková
Ověřili dne: 16. 12. 2020
…………………………
Věra Veverková v. r.

……………………………
Dr. Ing. Jiří Peřina v.r.
Starosta

…………………………..
Eva Kaufmanováv. r.

Dne: 16. 12. 2020

