Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 1/2016
ze dne 14. ledna 2016
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 84, odst. 1
schvaluje
podání žádosti o dotaci z programu MŠMT - Státní podpora sportu pro rok
2016 Program 133510 na akci nazvanou "Sportovní hala v Hořovicích".
B
podle § 84, odst. 1
bere na vědomí
podání žádosti FK Hořovicko o dotaci z programu MŠMT - Státní podpora sportu
pro rok 2016 Program 133510 na akci nazvanou "Rekonstrukce víceúčelového hřiště
v Hořovicích“ a zároveň se zavazuje k finanční spoluúčasti města Hořovice na realizaci
tohoto projektu ve výši minimálně 20 % z celkových uznatelných nákladů
a dofinancování případných neuznatelných nákladů.
C
podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
5. rozpočtové opatření na rok 2015

Mgr. Jiří Vavřička, Karel Pelikán

Dr. Ing. Jiří Peřina

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 2 / 2016
ze dne 14. dubna 2016
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
B
podle § 85 písm. a)
schvaluje

Prodej nemovitostí
část pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 38 m2 (ul.
Na Okraji) manželům Janě a Jiřímu Zámkovým, Hořovice, Na Okraji 1600, za účelem
zřízení předzahrádky, za kupní cenu 1.000,- Kč/ m2. Přesná výměra bude známa
po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku.
C
podle § 85 písm. a)
neschvaluje
prodej pozemku parcelní č. 1671/2 v k. ú. Hořovice o výměře 258 m2 ( ul.
Fügnerova) společnosti Fügnerova Real, s. r. o., se sídlem Hořovice, Fügnerova 389 ani
společnosti Cymedica Engineering, s. r. o, se sídlem Hořovice, Pod Nádražím 308.
D
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Budoucí prodej nemovitosti- část pozemku parcelní č. 487 v k. ú. Hořovice
o výměře cca 20 m2 (ul. Anýžova) Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Beroun,
za účelem vybudování vstupu do suterénních nebytových prostor domu č. p. 95, za kupní
cenu 1 000 Kč / m2
E
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Nabytí nemovitostí - bezúplatný převod pozemků parcelní č. 359/14 a č. 372/2
v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České republiky – ÚZSVM Praha do vlastnictví
města Hořovice
F
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Směnu nemovitostí - pozemky parcelní č. 47/4, 47/9, 47/12, 66/3, 66/6, 66/13,
895/7 a 921/1 o celkové výměře 1.183 m2 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví ČR

s právem hospodaření pro Národní památkový ústav Praha za pozemky parcelní
č. 50/1, 50/3, 55/2, 55/3 a 65/1 o celkové výměře 822 m2v k. ú. Velká Víska
ve vlastnictví města Hořovice s doplatkem 9.000,- Kč ve prospěch ČR – Národního
památkového ústavu Praha
G
podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
dle přílohy originálu zápisu.
H
Zastupitelstvo se seznámilo s Nařízením vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto nařízení je zvýšen maximální možný limit
odměn členům zastupitelstev. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2016 nepočítal
s navýšením těchto odměn, zastupitelstvo schvaluje ponechat odměny v dosavadní výši.
CH
podle § 84, odst. 2, písm. u)
schvaluje
odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli, v celkové
výši pro každý výbor 5.000 Kč a současně ukládá předsedům výborů přidělit konkrétní
částky. Tento režim bude platit do 30. 4. 2016.
I
podle § 84, odst. 2, písm. u)
schvaluje
odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva
města Hořovice, za práci ve výborech ve výši 250 Kč za každou osobní účast na jednání
výboru, vyplácenou 1x ročně, a to do maximální výše 2.000 Kč za rok, s účinností
od 1. 5. 2016.
J
podle § 85, písm. c)
schvaluje
rozdělení dotací organizacím, které podaly na základě vyhlášených výběrových řízení
žádost a splnily podmínky dle „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu města
Hořovice – sociální oblast“. Zároveň schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy dle
přiloženého vzoru.
K
podle § 85 písm. c)
schvaluje
poskytnutí dotací nad 50 000 Kč organizacím SVČ Domeček, TJ Spartak, Sokolu, FK
Hořovicko, Red Dragons, HC Cvočkaři, Jezdecké stáji Opatrný, Českému rybářskému
svazu a Petru Koukalovi, zároveň schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy dle
přiloženého vzoru

L
bere na vědomí
veřejné projednání investičního záměru rekonstrukce uličních chodníků v těchto
ulicích: Valdecká – úsek od autobusového nádraží až k Palackého náměstí, Palackého
náměstí, Pražská – úsek od Palackého náměstí až k autobusové zastávce u sídliště
Na Okraji, Příbramská – úsek od křižovatky s ulicí Pražská až ke křižovatce s ulicí
Milinovského, Vrbnovská – úsek od křižovatky s ulicí Hradební až ke křižovatce
U Sv. Jana, Višňová – uliční chodníky v lokalitě sídliště, Hradební – uliční chodník podél
zámecké zdi.
Mgr. Zdeňka Ulčová, Jarmila Gruntová

Dr. Ing. Jiří Peřina

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2016
ze dne 22. června 2016
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
účetní závěrku města Hořovice sestavenou k 31. 12. 2015
B
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
závěrečný účet města Hořovice za r. 2015 bez výhrad
C
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
D
podle § 85 písm. a)
schvaluje
prodej nemovitostí - pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře
554 m2 (ul. Fügnerova) společnosti Cymedica Holding, s. r. o., za účelem vybudování
veřejného parkoviště, za kupní cenu 554.000 Kč (1.000 Kč/m2 )
E
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Nabytí nemovitostí a) pozemku parcelní č. 92/15 v k. ú. Velká Víska (ul. Rpetská)
z vlastnictví manželů Jedličkových do vlastnictví města Hořovice za kupní cenu 2.850,Kč
b) pozemky parcelní č. 678/3 a č. 831/23 v k. ú. Velká Víska (ul.
Rpetská) z vlastnictví Sdružení pro přípravu výstavby Velká Víska do vlastnictví města
Hořovice za kupní cenu 28.800,- Kč.
F
podle § 84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace MKC Hořovice.

Znění zřizovací listiny je v příloze originálu zápisu.
G
podle § 85 písm. c)
schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci a znění veřejnoprávní smlouvy
Návratná finanční výpomoc ve výši 680.000 Kč MAS Karlštejnsko, z. ú., IČ: 226 86 001,
se sídlem Všeradice 100, k financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na ORP Hořovice. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.
H
podle § 85 písm. c)
schvaluje
poskytnutí dotace a znění veřejnoprávní smlouvy
Dotace ve výši 300.000 Kč společnosti Zimní stadion Hořovice, s. r. o., IČ: 242 69
662, se sídlem Ke Stadionu 147/2, Hořovice na letní provoz zimního stadionu
v Hořovicích. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.
CH
podle § 84 odst. 2 písm. e)
schvaluje
Ukončení členství v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy
I
podle § 85, písm. c)
schvaluje
poskytnutí dotace a znění veřejnoprávní smlouvy
Přidělení dotace ve výši 150.000 Kč organizaci Farní charita Starý Knín, která bude od 1.
7. 2016 poskytovat sociální službu – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v Hořovicích. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.
J
podle § 84 odst. 2 písm. p)
schvaluje
spolupráci s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin“. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.
K
podle § 85, písm. c)
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč organizaci FK Hořovicko na základě veřejnoprávní
smlouvy sestavené dle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 2/2016 dne
14. 4. 2016.
Karel Dudák, Miroslav Veverka

Dr. Ing. Jiří Peřina

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2016
ze dne 21. září 2016
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 84 odst. 2, písm. x)
schvaluje
spoluúčast na akci „Sportovní hala v Hořovicích“ ve výši minimálně 21. 168.438,Kč z rozpočtu města
B
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
C
podle § 85 písm. c)
schvaluje
vyúčtování přidělených dotací z finančních prostředků města pro sociální oblast
za rok 2015
D
podle § 85 písm. a)
schvaluje
prodej nemovitostí - pozemku parcelní č. 25 o výměře 633 m2 s budovou
č. p. 1138, části pozemku parcelní č. 26 o výměře 618 m2, části pozemku parcelní
č. 27 / 1 o výměře 444 m2 vše v k. ú. Velká Víska (ul. Vrbnovská)
Jedná se o prodej obálkovou metodou.
Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce panu Tomášovi Křečkovi, bytem
Nerudova 196, Hořovice za kupní cenu 3.845.000 Kč, při splnění následujících
podmínek:
 úhrada kupní ceny včetně nákladů spojených s prodejem ve výši 100 %
v termínu do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy na depozitní účet s tím,
že po vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí
by z depozitního účtu byla uvolněna částka ve výši 75 % z kupní ceny
a do 30 dnů po vyklizení budovy č. p. 1138 částka ve výši 25 % z kupní ceny
 zachování provozu městské knihovny v budově č. p. 1138 po koupi nemovitostí
po dobu rekonstrukce náhradních prostor.
E
podle § 85 písm. a)
neschvaluje
1) prodej nemovitostí - pozemku parcelní č. 819/2 o výměře 548 m2
a pozemku parcelní č. 820/1 o výměře 434 m2, oba v k. ú. Velká Víska (sídliště
Karla Sezimy) paní Ing. Tereze Martonové, bytem Janovská 374, Praha 10

2) výkup či směnu nemovitostí - pozemku parcelní č. 541/1 o výměře 1301 m2 v k.
ú. Velká Víska (v lokalitě pod Dražovkou mezi ulicemi Lesní a Pod Dražovkou)
od spoluvlastníků Jany Kopecké, bytem Sládkovičova 1243, Praha 4 a Petra Kopeckého,
bytem Mexická 691, Praha 10
F
podle § 84 odst.2, písm. d)
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní
Hořovice
Znění zřizovací listiny je v příloze originálu zápisu.

Karel Dudák, Jarmila Gruntová

Dr. Ing. Jiří Peřina

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 5/2016
ze dne 15. prosince 2016
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
a schvaluje
5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
B
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
Rozpočet města Hořovice na rok 2017 v paragrafovém znění. Rozpočet se schvaluje
jako schodkový. Schodek bude vyrovnán kontokorentním úvěrem.
C
podle § 85 písm. j)
schvaluje
Kontokorentní úvěr na rok 2017 do výše 5 mil. Kč.
D
podle § 85 písm. a)
schvaluje

Prodej nemovitostí:
1) části pozemku parcelní č. 745/1 v k. ú. Hořovice o výměře 56 m2 a pozemku
parcelní č. 747/2 v k. ú. Hořovice o výměře 19 (Husovo náměstí)
manželům JUDr. Jaroslavu a PhDr. Ivaně Ortmanovým, bytem Hořovice, Husovo nám.
65/2 a Vilová 1091/5, za účelem sjednocení majetku a parkování osobního automobilu
(část pozemku p. č. 745/1) a z důvodu přístupu k domu č. p. 65 a umožnění oprav domu
č. p. 65 v Hořovicích (pozemek p. č. 747/2) za kupní cenu 51.000,- Kč
2) části pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska o výměře 19 m2 (ul.
Komenského)
manželům Hedvice a Milošovi Koželuhovým, bytem Hořovice, Lesní 1144, za účelem
majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 11.000,- Kč
3) části pozemku parcelní č. 66/23 v k. ú. Velká Víska o výměře 186 m2 (ul.
K nemocnici)
společnosti NH Hospital, a. s., za účelem výstavby nových ambulancí, za kupní
cenu 44.000,- Kč
4) Zastupitelstvo revokuje své usnesení č.3/2016 ze dne 22.6. 2016 v části
týkající se prodeje pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře 554
m2 (ul. Fügnerova) tak, že je ruší a schvaluje prodej pozemku parcelní č. 1672/1
v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2 (ul. Fügnerova)
společnosti Cymedica Engineering, s. r. o., za účelem vybudování veřejného parkoviště
a chodníku, za kupní cenu 252.000,- Kč

E
podle § 85 písm. a)
neschvaluje

Prodej nemovitostí:
pozemku parcelní č. 611/1 o výměře 78 m2 a pozemku parcelní č. 612 o výměře
316 m2 v k. ú. Hořovice (ul. Valdecká)
Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Dobříš
F
dle § 85 písm. a)
schvaluje

Nabytí nemovitostí:
pozemku parcelní č. 678/11 v k. ú. Velká Víska o výměře 192 m2 (ul. Rpetská)
z vlastnictví pana Ivo Kulíka, bytem Rpetská 1030, Hořovice, do vlastnictví města
Hořovice, za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 38.400,- Kč
G
dle § 85 písm. a)
schvaluje
Bezúplatný převod nemovitosti - pozemku parcelní č. 359/7 v k. ú. Velká Víska
o výměře 94 m2 (ul. Vrchlického)
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání
H
dle § 85 písm. a)
neschvaluje

Nabytí nemovitosti:
pozemku parcelní č. 903/8 v k. ú. Velká Víska (část koryta Žákova náhonu včetně
břehových porostů o délce 570 m)
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha, za kupní cenu 126.000,- Kč
CH
dle § 84 odst. 2 písm. a)
schvaluje
Akční plán na dvouleté období 2017-18
I
dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
schvaluje
pořízení regulačního plánu Hvozdecká, regulačního plánu Západní sídliště, regulačního
plánu Velká Víska a regulačního plánu Žižkov
Jarmila Gruntová Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

