Zápis č. 1/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 29. ledna 2019 v sále radnice od 17:00 hodin.
Přítomni (abecedně dle příjmení):
Mgr. Petr Bakule
Ing. Petr Karban
Eva Kaufmanová
Miloš Koželuh
JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ján Rogos
Ing. et Ing. Jan Skopeček
MDDr. Antonín Spal,
Mgr. Radek Šumera
Ondřej Vaculík
Miroslav Veverka
Věra Veverková
Mgr. Zdeňka Ulčová.
PROGRAM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení
programu
2. Projednání petice „Nesouhlas s rozšířením skládky odpadů Hrádek (tzv. IV.
etapa)“.
ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Schůze byla zahájena v 17:00 hod.
Starosta oznámil, že průběh dnešního jednání bude zaznamenávat TV PRIMA a také
proběhne živý vstup do VELKÝCH ZPRÁV TV Prima. Dnešní jednání si zároveň bude
nahrávat pro svou osobní potřebu pan Karel Hasman, který to oznámil starostovi
před zahájením jednání.
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 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“.
Řádně omluveni jsou: Jarmila Gruntová, Mgr. Jiří Vavřička, MUDr. Vladimír Moucha, Jana
Šrámková, Karel Červený.
Zastupitel PhDr. Jiří Vlček, Jan Slaboch, Dis., přijdou později, řekl starosta.
Konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je nyní
přítomno 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva),

takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod programu č. 1
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení
programu
1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Věru Veverkovou, Ondřeje Vaculíka
Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:
HLASOVÁNÍ: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.
Přejdeme k volbě návrhové komise.
V 17: 10 přišel Jan Slaboch, Dis. počet zastupitelů je 15.
1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Byli navrženi: Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, MDDr. Antonín Spal
Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o tomto návrhu.
HLASOVÁNÍ: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1
Návrhová komise byla zvolena.
Předsedou byl zvolen Ing. Petr Karban.
1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřila paní Věra Veverková a
Mgr. Zdeňka Ulčová.
Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky a tím je
pokládán zápis za schválený.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání
zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.
A nyní přejdeme ke schválení programu dnešního jednání zastupitelstva.
Navrhuje někdo změnu programu, má někdo protinávrh? Zeptal se starosta.
Ing. et Ing. Skopeček se zeptal, proč se dnes zúčastnilo tak málo zastupitelů z řad koalice,
zda byli všichni nezúčastnění řádně omluveni. Starosta odpověděl, že všichni se řádně
omluvili a není důvod si myslet, že je toto jednání zpochybňováno.
Zastupitelka Věra Veverková navrhla, než začneme jednat, abychom udělali rychlou
úpravu, aby do sálu mohli vstoupit všichni občané, co jsou zde, je nás tu hodně a někteří
by neslyšeli, řekla a poděkovala. Požadovaná úprava prostoru pro veřejnost proběhla.
Pokračujeme dále, řekl starosta. Ptám se znovu, zda jsou protinávrhy k dnešnímu
programu?
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. se zeptal, proč pozvánka na dnešní jednání zastupitelstva,
byla zredukována na jeden bod, přestože devět zastupitelů zaslalo dne
17. 01. 2019 požadavek na zařazení následujících bodů do programu dnešního jednání
zastupitelstva.
Nestalo se tak poprvé, řekl JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. Je to chyba, která se opakuje
a není možné, aby starosta, který má zastupitele spojovat jej rozděloval.
Tímto tedy navrhuji jménem zastupitelů: Ing. Petra Karbana, Mg. Petra Bakuleho, Ing. et
Ing. Jana Skopečka, Miloše Koželuha, Věry Veverkové, Evy Kaufmanové, Jána Rogose,
Jana Slabocha, Dis., a jménem svým, aby se dnešní zastupitelstvo řídilo navrženými

body:
1. Seznámení a projednání požadavku v petici „Nesouhlas s rozšířením skládky
odpadů Hrádek (tzv. IV. etapa) za předpokladu využívání skládkových kapacit
mimo ORP Hořovice“.
2. Dle § 84 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. vyhrazení pravomoci
zastupitelstva k
1. veškerým úkonům vztažené ke skládce Hrádek Hořovice.
2. K tomuto bodu řekl JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., že rada je neveřejná, nemáme
tam přístup nikdo, ani občané ani zastupitelé, myslíme, že by toto téma mělo být
řešeno veřejně a proto jsme zařadili tento bod. Myslíme, že by měla být zřízena
pracovní komise, která bude složena jak ze zástupců opozice, koalice, občanů
a dokonce i zástupce z AVE s.r.o. Tato komise by měla řešit a kontrolovat vše
okolo skládky Hrádek, proto jsme se dnes zde sešli.
3. Zrušení dodatku smlouvy „Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu skládky odpadů“
schvalované RM dne 12. 12. 2018.
4. Ustanovení pracovní skupiny pro návrh podmínek dodatku smlouvy o nájmu
skládky odpadů.
5. Úkol RM, provedení aktuálního kontrolního zaměření výškového povrchu
a objemu skládky společností Václav Heppner-geodetická kancelář.
6. Diskuse
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. poděkoval všem za pozornost.
Starosta odpověděl k otázce číslo jedna, že zastupitelstvo řádně svolal sám, následně to
rada odsouhlasila, nejsem si vědom nějakého porušení a rozhodně se před ničím
neskrývám.
Na další otázku starosta odpověděl, že toto zastupitelstvo nějakým způsobem rozhodne
a že toto rozhodnutí bude demokratické. Není třeba program na pozvánce dělit do tolika
bodů, které jste navrhli vy. Ten jeden bod, který je uveden na pozvánce, shrnuje úplně
všechno a v rámci tohoto bodu můžeme navrhnout jakákoliv usnesení a o nich se bude
hlasovat, takže já nevidím důvod akceptovat váš protinávrh. Tímto dávám o vašem
protinávrhu hlasovat.
Paní zastupitelka Věra Veverková řekla, že petenti odvedli velký kus práce, a že by si
přála, aby se jejich požadavky braly na stejnou váhu, jako jsou požadavky opozice.
Rozhodně nebude petičnímu výboru a občanům Hořovic odpíráno, aby vyjádřili svůj
názor k danému tématu, řekl starosta.
Dávám hlasovat o tomto návrhu.
HLASOVÁNÍ: PRO 9 (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš
Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra
Veverková, Jan Slaboch, Dis.) PROTI 6 ZDRŽEL SE 0
Protinávrh nebyl přijat.
Ing. Petr Karban řekl, že toto jednání bylo svoláno, aby se veřejnost dozvěděla co nejvíce,
a kdyby se navržené body zařadily rovnou, tak jak bylo navrženo, nemuseli jsme o tomto
návrhu nyní vůbec hlasovat. Poděkoval Ing. Petr Karban.
Starosta řekl, že kdyby nepodala opoziční strana návrh na toto jednání zastupitelstva,
tak by se uskutečnilo veřejné jednání, kde by se mohl vyjádřit každý. V tomto případě
se může vyjádřit pouze občan Hořovic, u ostatních se bude muset hlasovat o tom, zda mu
bude uděleno slovo, což je myslím celkem nepraktické.

Další věcí je místo, kdyby to bylo veřejné setkání s občany, tak by se to zde v sále
uspořádalo tak, aby se nás sem vešlo více, takto jsme museli dodržet úpravu, jakou
máme na jednáních zastupitelstva.
Vítám zde zástupce AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pana Lva a pana Bočana.
Jednání mohlo probíhat úplně jinak, vše jsme si mohli v klidu vysvětlit, řekl starosta.
Občanka Hořovic požádala, aby se přešlo k tématu a aby se zastupitelé a starosta
emočně uklidnili. Poděkovala.
Starosta řekl, že naprosto souhlasí.
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. se přihlásil o slovo a řekl, že doposud nikdo neudělal vůbec
nic, ani jste nás nesvolal, petice probíhala od listopadu, a kdyby opozice nesvolala toto
jednání zastupitelstva, tak by se nestalo vůbec nic. Ještě někdo dál k programu, zeptal
se starosta.
Mgr. Bakule požádal, zda by se mohla udělat krátká pauza asi tak 5 minut, abychom
se mohli poradit o tom jaký program budeme schvalovat a samozřejmě pak pokračovat.
Paní zastupitelka Věra Veverková zpochybnila pravděpodobnost konání veřejného
shromáždění s tím, že petiční výbor předal petici 21. 12. a teprve po písemné urgenci
obdržel dne 16. 1. první, v podstatě zamítavou odpověď. Druhá odpověď, vyjadřující
ochotu pana starosty k jednání byla až 23. 1. 2019. Do té doby se vůbec nic nedělo, proto
jsme podali návrh na svolání této schůze Zastupitelstva my.
Vracím se zpět a dávám hlasovat o přerušení jednání na pět minut, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 9 PROTI 6 ZDRŽEL SE 0
Návrh nebyl přijat.
Ještě se přihlásil Ing. Petr Karban a řekl občanům, že nyní musíme odhlasovat jejich
program. My jsme se snažili, aby se prosadilo těch navržených bodů co nejvíce a dostat
se z této situace ven, jak vidíte je nám to znemožněno, tak musíme bohužel hlasovat
s nimi, abychom mohli pokračovat dále.
A nyní dávám hlasovat o původně navrženém programu, ještě ho raději jednou přečtu,
řekl starosta.
USNESENÍ č. 1
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení
programu
2. Projednání petice „Nesouhlas s rozšířením skládky odpadů Hrádek (tzv. IV.
etapa)“.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 3 Zdrželi se 0
Návrh byl přijat.
A nyní přecházíme k jedinému bodu dnešního programu a tím je projednání petice
„Nesouhlas s rozšířením skládky odpadů Hrádek (tzv. IV. etapa)“.
Starosta se zeptal, zda si opozice chce tento bod uvést sama, když toto jednání
zastupitelstva svolala.
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. odpověděl, že oni by si to uvedli, kdyby byl schválen
program, tak jak byl námi navržen, ale ten nebyl schválen. Domníváme se, že by nyní měl
dostat slovo petiční výbor.
Pane doktore, já jsem přesně teď chtěl petičnímu výboru dát slovo, ale Vy jste mě
předběhl, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Tak to je dobře, řekl JUDr. Jaroslav Ortman,
CSc.
V 17:39 přišel zastupitel PhDr. Jiří Vlček počet přítomných zastupitelů 16.
Tak prosím paní Vítová, máte slovo, řekl starosta.

Slovo si vzala paní Vítová z petičního výboru a poděkovala, že dostali možnost
odprezentovat získané informace ohledně skládky Hrádek a seznámit občany o situaci.
Formou velmi dobře připravené prezentace seznámila občany s jednotlivými body
petice, důvody, proč petice byla napsána a jaké jsou jejich požadavky.
Přílohou zápisu je P e t i c e, kde jsou uvedeny jednotlivé body nesouhlasu a schéma
prezentace poukazující na nejzávažnější fakta.
Po skončení prezentace proběhla diskuze zastupitelů, občanů, na otázky odpovídali
zástupci firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pan starosta požádal o vyjádření k situaci zástupce AVE pana Bočana, který na svoji
obhajobu uvedl, že se o stávajícím stavu dozvěděl až v lednu a pokusil se vysvětlit
záměry společnosti.
Na jednotlivé otázky také odpovídali starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina, místostarosta
Ondřej Vaculík, Ing. David Grunt.
Proběhla bouřlivá a dlouhá diskuze, občané vyjádřili svou nespokojenost s postupem
města při řešení problémů skládky Hrádek.
Vadí jim neinformovanost vedení města i představitelů AVE o skutečném stavu skládky,
absence řádných kontrol a následných opatření.
Přenos TV PRIMA z jednání včetně diskuze s občany je zveřejněn viz odkaz:
https://www.facebook.com/ftvprimazpravodajstvi/videos/285191432164563/
Svoji nespokojenost a nesouhlas s postupem města při řešení problémů skládky Hrádek
vyjádřila opozice, všech devět zastupitelů:
Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav
Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.
Po stále nekončící rozpravě požádal zastupitel Mgr. Petr Bakule, aby se přešlo
k jednotlivým navrženým bodům, usnesením a ke hlasování.
Starosta se ještě zeptal, zda má někdo něco do diskuze, nikdo se již nepřihlásil.
Tak přistoupíme k jednotlivým usnesením a hlasování.
Návrh přečetl Mgr. Petr Bakule.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 84 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
vyhrazení pravomoci zastupitelstva k veškerým úkonům vztažených ke skládce Hrádek
Hořovice. Výsledek hlasování: Pro 9 (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan
Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.) Proti 4 Zdrželi se 3
Návrh nebyl přijat.
Další návrh přečetl Ing. Petr Karban
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice pověřuje radu města o provedení aktuálního kontrolního
zaměření výškového povrchu a objemu skládky Hrádek Hořovice.
Výsledek hlasování: Pro 9 (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš
Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra
Veverková, Jan Slaboch, Dis. Proti 2 Zdrželi se 5
Návrh nebyl přijat.
Zastupitelka paní Věra Veverková přečetla návrh na další usnesení:
Zastupitelstvo města zřizuje pracovní skupinu ve věci hospodaření skládky ve složení
Ing. Bubník Stanislav, Ing. Vítová, pan Hasman, Ing. Petr Karban, Věra Veverková,

2 koaliční zastupitelé a zástupce AVE, starosta upozornil, že už taková komise životního
prostředí byla zvolena a měla by se tím zabývat, zřizovat další komisi je zbytečné, řekl
starosta.
Paní zastupitelka Věra Veverková řekla, že s tím nesouhlasí. Poté se JUDr. Jaroslav
Ortman, CSc. otočil k občanům a řekl, že se dnes neprohlasuje nic a že sem dnes občané
přišli zbytečně, protože koalice je domluvena o tom, jak se bude hlasovat.
Občané mu zatleskali a začali odcházet z jednání zastupitelstva, taktéž učinili i někteří
opoziční zastupitelé.
Nenechali ani dočíst svého kolegu Ing. et Ing. Jana Skopečka návrh na usnesení, který
pak dočítal svůj návrh za nekoordinovaného chaosu.
Návrh usnesení přečetl Ing. et Ing. Jan Skopeček
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města ukládá radě města Hořovice, aby příjmy rozpočtu města z titulu
pronajímání skládky a ukládání odpadu byly jako mimořádný a časově omezený příjem
městu využívány výhradně na investice, a nikoliv jako běžné a provozní výdaje města.
Jelikož vznikl nekoordinovaný chaos a překřikování občanů a zastupitelů, starosta
požádal, aby nechali kolegu Ing. Jana Skopečka dočíst návrh usnesení č. 4
Výsledek hlasování: Pro 9 (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš
Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra
Veverková, Jan Slaboch, Dis.) Proti 2 Zdrželi se 5
Návrh nebyl přijat.
Po hromadném odcházení občanů a zastupitelů z jednání zastupitelstva jednání skončilo
v 19:48 hodin.
Starosta:
Ověřovatelé:
Zapsala:

Dr. Ing. Jiří Peřina dne
Věra Veverková Ondřej Vaculík dne
Lenka Kuniaková dne

6. 2. 2019
6. 2.2019
29. 01. 2019

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
č. 1/2019
ze dne 29. ledna 2019
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen zákon).
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 3
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 84 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000
Sb. vyhrazení pravomoci zastupitelstva k veškerým úkonům vztažených ke skládce
Hrádek Hořovice.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 4
Zdrželi se 3
Usnesení č. 2 nebylo schváleno
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice pověřuje radu města o provedení aktuálního kontrolního
zaměření výškového povrchu a objemu skládky Hrádek Hořovice.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 2
Zdrželi se 5
Usnesení č. 3 nebylo schváleno
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města ukládá radě města Hořovice, aby příjmy rozpočtu města z titulu
pronajímání skládky a ukládání odpadu byly jako mimořádný a časově omezený příjem
městu využívány výhradně na investice, a nikoliv jako běžné a provozní výdaje města.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 2
Zdrželi se 5
Usnesení č. 4 nebylo schváleno
Starosta: Dr. Ing. Jiří Peřina dne 6. 2. 2019
Ověřovatelé: Věra Veverková Ondřej Vaculík dne 6. 2. 2019
Příloha č.1 - PETICE
Příloha č. 2 - prezentace skládka Hrádek - 29.1.2019

Zápis č. 2 / 2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 18. března 2019 v sále radnice od 17:00 hodin.
Přítomni (abecedně dle příjmení):
Mgr. Petr Bakule
Karel Červený
Jarmila Gruntová
MUDr. Marta Jedličková
Ing. Petr Karban
Eva Kaufmanová
Miloš Koželuh
Karel Pelikán
JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ján Rogos
Jan Slaboch, Dis.
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.
Bod programu -Úvod
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Schůze byla zahájena v 17:00 hod.
Průběh dnešního jednání si zaznamenává pro svou osobní potřebu pan Karel Hasman.
„Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání
záležitostí obecního charakteru, a bylo svoláno na základě požadavků devíti opozičních
zastupitelů.
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“.
Neeviduji žádné omluvenky a konstatuji, že na základě prezenční listiny přítomných
členů zastupitelstva je nyní přítomno 20 členů zastupitelstva z celkového počtu všech
21 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné dle § 92 odst. 3 zákona
o obcích, pan zastupitel Slaboch přijde patrně později,“ řekl starosta.
Bod programu - Složení slibu zastupitelů města Hořovice
Jako první bod bude slib nových zastupitelů pana Karla Pelikána, MUDr. Marty
Jedličkové a Ing. Jaroslava Vyhnala.

O slovo se přihlásil JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. a řekl, že toto zastupitelstvo bylo svoláno
na základě požadavků devíti opozičních zastupitelů, ale na pozvánce jejich požadavky
nebyly
uvedeny. První bod byl odvolání starosty a druhý bod změna jednacího řádu.
„Opět jste pane starosto porušil zákon již potřetí, nechali jsme vypracovat analýzu
z ministerstva vnitra, zde ji máme,“ řekl JUDr. Jaroslav Ortman,Csc.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina odpověděl, že on má také zpracovanou právní analýzu, a ta
mu říká, že nic neporušuje a řídí se platným jednacím řádem zastupitelstva.
Nyní se vrátíme zpět ke složení slibu zastupitelů, poté 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."
Zastupitelé pan Karel Pelikán, MUDr. Marta Jedličková a Ing. Jaroslav Vyhnal potvrdili
tento slib slovem „slibuji“ a svým podpisem.
Starosta konstatoval, že slib zastupitelů byl složen bez výhrad a můžou se ujmout svého
mandátu.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřila paní Věra Veverková a
Ondřej Vaculík.
Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky a tím je
pokládán zápis za schválený.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání
zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.
V 17:10 hodin přišel zastupitel Jan Slaboch, Dis., počet zastupitelů 21.
JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. ale řekl, že všechny úkoly nebyly splněny. Kontrolní výbor
požadoval, aby byl zveřejněn zápis KV ohledně pana Mgr. Jiřího Vavřičky, veřejnost by
ho měla znát, a proto zde budu informovat veřejnost s tímto zápisem. JUDr. Ortman celý
zápis z KV přečetl. Úkol je tedy zcela splněn, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. „Absolutně“,
odpověděl JUDr. Jaroslav Ortman, Csc.
Nyní navrhuji zařadit do dnešního programu navržené body, a tím je bod odvolání
starosty a dávám o tom zařazení hlasovat. Přihlásil Ing. et Ing. Jan Skopeček a zeptal se,
proč to musíme zařazovat až dnes, když žádost s navrženými body byla včas podána
na podatelnu úřadu, byla podána devíti zastupiteli, proč tedy pozvánka neobsahuje tyto
návrhy? „Jednání zastupitelstva se sice sešlo, ale nejsou uvedené body, které byly
požadovány devíti zastupiteli, nepřijde mi to moc logické,“ řekl Ing. et Ing. Jan Skopeček.
Starosta odpověděl, že postupuje podle právního výkladu, který má k dispozici. Program
vždy schvaluje zastupitelstvo, takže kterýkoliv navržený bod v průběhu jednání
zastupitelstva má být zařazen, tak se o tom vždy hlasuje a program může být vždy
doplněn o nově zařazené body, pokud bude odhlasován.
JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. řekl, že starosta porušil v tomto případě třikrát zákon,
a zeptal se, jak může být v čele úřadu člověk, který porušuje zákon. „Dám Vám
k prostudování výklad z ministerstva vnitra a není možné, abyste o tom nedal hlasovat,“
řekl JUDr. Jaroslav Ortman, Csc.
Mgr. Petr Bakule řekl, že chyba je již v samotném jednacím řádu zastupitelstva města
Hořovice, tak jak je uvedeno v současném platném jednacím řádu je výklad správně, ale
v našem případě jsem vznesl požadavek na Ministerstvo vnitra a obdržel jsem odpověď,
ve zkratce je to tak, že návrh, který podá kterýkoliv zastupitel, musí být zveřejněn
na úřední desce a zařazen do programu vždy.

„Celý tento výklad Vám poskytnu k prostudování a byl bych rád, abychom na základě
této skutečnosti upravili a schválili nový jednací řád zastupitelstva, aby nedocházelo
k dalším nesrovnalostem a pochybením,“ řekl Mgr. Petr Bakule.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina řekl, že bude rád, když obdrží toto vyjádření, a že poskytne
i to jeho, které obdržel on. Ing. Petr Karban ještě k tomu dodal, že akceptuje pouze
výklad od dozorového orgánu a tím je ministerstvo vnitra, a že tam nesmí také chybět
bod diskuze, neviděl jsem ještě žádné zastupitelstvo, kde diskuze chyběla.
Přihlásila se zastupitelka paní Věra Veverková a požádala o zařazení bodu do programu
vyhodnocení technické i ekonomické ohledně skládky Hrádek, aby se nešířilo
po Hořovicích, že tu vyvoláváme paniku.
Ing. Petr Karban: „Požaduji jako člen kontrolního výboru a jako zastupitel zařazení bodu
do programu a vyřešení přijetí daru 10. 000 USD od pana Lizce. Děkuji.“
JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. řekl, že je zde přítomen pan Zach z Benešova (dědic), který
již v minulosti kontaktoval v této souvislosti pana tajemníka Bc. Michala Hasmana, ale
doposud se nic v tomto případě nic nestalo.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina řekl, že proč musíme po několika letech řešit tuto
choulostivou situaci právě teď. „Proč jste se mnou, pane Zachu, nikdy nemluvil?“ zeptal
se starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Pan Zach odpověděl, že jednal s panem tajemníkem Bc.
Michalem Hasmanem, s paní JUDr. Danou Maříkovou a Mgr. Soňou Matějkovou, to snad
stačí k tomu, abyste s tím začali něco dělat. „Pan Zach má právo seznámit s tímto
případem veřejnost,“ řekl JUDr. Jaroslav Ortman, Csc., „proto žádám zařadit
do programu i tento bod.“
Ještě má někdo něco k bodu program? Takže jako první je zařazení bodu odvolání
starosty obce, dávám o tom hlasovat, řekl starosta. Kdo je pro zařazení tohoto návrhu?
HLASOVÁNÍ: PRO 9 PROTI 11 ZDRŽEL SE 1
Pro hlasovalo devět opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan
Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Návrh nebyl přijat.
Další protinávrh je zařazení bodu do programu: schválení změny jednacího řádu
zastupitelstva města.
Dávám hlasovat, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 10 PROTI 2 ZDRŽEL SE 9
Pro hlasovalo devět opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva
Pro hlasovalo devět opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule Kaufmanová, Miloš
Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra
Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Návrh nebyl přijat.
Jako další je zařazení protinávrhu do programu jako bod diskuze skládka Hrádek.
Paní zastupitelka Věra Veverková řekla, že chce tento bod zařadit, aby se veřejnost
dozvěděla ekonomická a technická fakta o skládce Hrádek.
Paní Věra Veverková řekla, že vycházeli z údajů, které jim poskytlo město Hořovice
a krajský úřad, zjistili jsme, že město nekontrolovalo a nesrovnávalo údaje, které
společnost AVE nahlašovalo, pouze se fakturovaly nahlášené údaje. „Upozorňovali jsme
na to, že jsou tam finanční rozdíly v řádech milionů korun. Pan starosta slíbil, že se v tom
bude konat a ověří tuto skutečnost, ale i přes urgenci jsme odpověď zatím neobdrželi,“
řekla paní Věra Veverková. Chci k tomu říct, „že každý koná tak, jak mu protihráč dovolí,
a my jsme mu prostě dovolili moc!“, to je celé, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji.

Starosta odpověděl, že opravdu odpověď zatím k dispozici nemáme. Jakmile jí obdržíme,
tak s tím budeme dále pracovat a pátrat. Děkujeme za tyto podklady. Paní Veverková
řekla, že pokud se prokáže, že měli pravdu, tak starosta slíbil, že se tyto rozdíly budou
od společnosti AVE vymáhat, třeba i soudně. Starosta jí odpověděl, že zatím používá
silná slova, a že dosud to není ověřené. Ing. Petr Karban k tomu řekl, že na tuto
skutečnost upozorňoval již před dvěma lety, bylo mu odpovězeno „Proč by nás okrádali.“
„Ptal jsem se několikrát, kdo to má na starosti a kdo to kontroluje, čísla jsou alarmující,“
řekl.
„Dodnes jsem nedostal žádnou odpověď.“ Starosta řekl, že si myslí, že používá Ing. Petr
Karban opravdu silná slova. „To si nemyslím,“ odpověděl Ing. Petr Karban. Místostarosta
Ondřej Vaculík odpověděl, že každé auto co přiváží odpad je monitorováno GPS.
Ing. Petr Karban, řekl, že na skládku jezdí i auta mimo provozní dobu například
i v neděli, proč tam jezdí? Neprobíhá tam žádná kontrola, řekl. Občané se ptali
na výsledky odebraných vzorků ze skládky, zatím jsme neobdrželi žádné písemné
vyjádření od České inspekce životního prostředí. Výsledky odebraných vzorků mají
od nás již k dispozici dva měsíce, kdyby tam bylo něco alarmujícího, tak by jistě již
konali, řekl starosta. Společnost AVE kontroluje několik hlubinných vrtů v okolí skládky
a odebírá vzorky. Zatím máme zprávy, že k žádné kontaminaci spodních vod nedošlo,
řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Ale čekáme na vyjádření od České inspekce životního
prostředí a toto vyjádření bude pro nás nosné, musíme tedy vyčkat na rozhodnutí
příslušného orgánu.
Zatím nám dostupné výsledky byly zveřejněny na webových stránkách města, řekl
vedoucí stavebního úřadu Ing. David Grunt, vysvětlil metodiku k uveřejněným
výsledkům a řekl, že to není rozbor pitné vody v Hořovicích, ale vzorky povrchové vody
ze strouhy v okolí skládky. Místostarosta Ondřej Vaculík občanům dovysvětlil a nakreslil
situaci kolem skládky, a co se tam přesně nyní odehrává, a z kterých míst se vzorky
odebírají.
Paní zastupitelka Věra Veverková znovu navrhuje, aby se přijalo znovu již odložené
usnesení ohledně sestavení odborné komise, která bude řešit veškeré záležitosti týkající
se skládky Hrádek. „Dobře, tak pak navrhněte usnesení,“ řekl starosta. „Ještě někdo
do diskuze?
Nikdo, tak kdo je pro, abychom zařadili tento bod do programu dnešního jednání?“
zeptal se starosta. „Dávám o tom hlasovat,“ řekl.
HLASOVÁNÍ: PRO 21 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan
Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Návrh byl přijat.
Ing. Petr Karban řekl, že máme zařadit bod diskuze do programu. Ale diskuzi jsme již
v průběhu dnešní schůze projednali k jednotlivým bodům, řekl starosta.
JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. řekl, že všem občanům tu musí být dána možnost,aby
se mohli ptát a dozvědět se veškeré informace, toto jednání zastupitelstva je veřejné.
Starosta tedy dal o tomto zařazení bodu diskuze do programu.
HLASOVÁNÍ: PRO 21 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan
Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Návrh byl přijat.
Takže nyní dávám hlasovat o programu jako celku.

HLASOVÁNÍ: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽEL SE 9
Zdrželo se 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan
Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Návrh byl přijat.
A nyní přejdeme k dalšímu bodu, a tím je jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
Jako zapisovatele určuji paní Lenku Prokopovou a za ověřovatele dnešního zápisu
Mgr. Petra Bakuleho a pana Miroslava Veverku.
HLASOVÁNÍ: PRO 20 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1
Pro hlasovalo 8 opozičních zastupitelů (Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš
Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra
Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Zdržel se Mgr.Bakule
Ověřovatelé a zapisovatel zápisu byli zastupitelstvem města jmenováni.
Bod programu - Volba návrhové, volební a mandátové komise
NÁVRHOVÁ KOMISE:
Byli navrženi: MDDr. Antonín Spal, Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh
Za předsedu navržen Ing. Petr Karban
Dávám hlasovat o tomto návrhu.
HLASOVÁNÍ: PRO 19 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2
Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan
Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Návrhová komise byla zvolena.
VOLEBNÍ A MANDÁTOVÁ KOMISE:
Byli navrženi: Ondřej Vaculík, Mgr. Zdeňka Ulčová, Ján Rogos, Jan Slaboch
Za předsedu navržen Ondřej Vaculík.
Dávám hlasovat o tomto návrhu:
HLASOVÁNÍ: PRO 19PROTI 0 ZDRŽEL SE 2
Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan
Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Volební a mandátová komise byla zvolena.
A nyní přejdeme k volbě členů rady města. Jak jistě již víte, tak tři radní odešli z rady
města a zastupitelstva, své důvody sdělili veřejně, proto dnes budeme volit nové členy
rady a předal slovo předsedovi volební a mandátové komise.
Předseda komise Ondřej Vaculík řekl, že budeme volit dva členy rady a těmi jsou
navrženi:
Pan Karel Pelikán a Ing. Jaroslav Vyhnal. Navrhujeme volit způsob volby veřejně.
Dávám hlasovat o způsobu volby:
HLASOVÁNÍ: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽEL SE 10
Zdrželo se 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan
Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Návrh byl přijat.

Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že se uskutečnilo setkání u pana starosty ohledně složení
rady města, ale bohužel jsme nedostali do dnešního dne žádné vyjádření. „Myslím, že by
to byla slušnost nás informovat.“ Starosta odpověděl, že jsme potřebovali probrat
situaci a neměli jsme mnoho času na řešení, tímto zde sděluji náš návrh, že trvá stávající
koalice.
„Vy jste nám navrhli nové složení rady tak, že by tam nesměli figurovat současní radní
starosta Dr. Ing. Jiří Peřina, místostarostka Jana Šrámková, místostarosta Ondřej Vaculík
a radní MDDr. Antonín Spal, tento návrh je pro nás nepřijatelný,“ řekl starosta.
Ing. et Ing. Jan Skopeček dodal, že samozřejmě tyto návrhy nepodpoří, protože je to
nestabilní koalice a nebyly respektovány výsledky voleb. Nechceme podporovat
nestabilní koalici.
Místostarosta Ondřej Vaculík řekl, že jste přišli na jednání s tím, že v radě nebude
současný starosta, místostarostka, místostarosta a již výše jmenovaný radní, dávali jste
nám pouze ultimáta a Vy, pane doktore Ortmane jste mi řekl, že se mnou jednat vůbec
nehodláte. A to je jen způsob, jak se chcete dostat ke starostování.
JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. řekl, že se mají zeptat veřejnosti, jestli to tak chtějí. MDDr.
Antonín Spal zareagoval na odpověď JUDr. Ortmana a řekl, že se veřejnosti rozhodně
ptali, byly demokratické volby.
Pan Karel Pelikán, který se jednání také zúčastnil, řekl, že na jednání přišli
s ultimativními požadavky a ne se domluvit, takto nevypadá rozhodně pozitivní jednání.
Ing. Karban řekl, že šli na schůzku s tím, že padnou nějaké návrhy, jak řešit současnou
situaci, jak odblokovat zastupitelstvo, žádné návrhy ale nepadly, tak jsme řekli své své
požadavky. Můžeme se vrátit k volbě radních, řekl starosta.
Ondřej Vaculík, přečetl první návrh a tím je:
1) Karel Pelikán
HLASOVÁNÍ: PRO 10 PROTI 1 ZDRŽELOSE 10
Zdrželo se 8 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh,
JUDr Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan
Slaboch, Dis.)
Proti: Petr Karban
Návrh nebyl přijat.
2) Ing. Jaroslav Vyhnal
HLASOVÁNÍ: PRO 11 PROTI 1 ZDRŽELOSE 9
Zdrželo se 8 opozičních zastupitelů (Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh,
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan
Slaboch, Dis.)
Proti Mgr.Bakule
Návrh byl přijat.
„Takže byl zvolen jeden radní, tímto volbu končím a jdeme dále pokračovat v diskuzi
skládky Hrádek,“ řekl starosta.
Zastupitelka paní Věra Veverková řekla, že chtěli znát výsledky odebraných vzorků
a nemuseli jednotlivě chodit na podatelnu a žádat o to, kdyby byly včas zveřejněny.
Ing. Grunt odpověděl, že výsledky byly postoupeny hned týž den Českou inspekci
životního prostředí. Slečna Ing. Vítová řekla, že kdyby se veřejnosti poskytly tyto
informace, že jsme obdrželi výsledky, a že limity byly sice překročené, ale nejsou životu
nebezpečné, tak nemusela vůbec tato situace nastat, stačilo občany takto informovat.
Dále Ing. Vítová řekla, že co se týká ekonomických propočtů, tak ročně chybí v rozpočtu
několik milionů korun. Mělo by se to určitě kontrolovat a více hlídat, řekla. Na to

zareagoval Ing. Petr Karban a řekl, že na to neustále upozorňoval a že doposud žádná
odpověď. Zeptal se, kdo má na starosti tuto kontrolu, kdo je za to zodpovědný? Starosta
odpověděl úřad. „Kdo z úřadu,“ se zeptal Ing. Karban tajemníka Bc. Michala Hasmana,
MPA. Tajemník odpověděl, že jmenovitě to neví. „Můžu se to dovědět dnes zde, kdo to
má na starosti?“ zeptal se Ing. Karban.
Tajemník mu opět odpověděl, že to neví. „Je tu někdo jiný, kdo by mě odpověděl, kdo má
na starosti tuto kontrolu?“ Tajemník odpověděl, ne.
JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. řekl, že každé zasedání zastupitelstva je pro něj překvapením
starosta a tajemník neví nic, ví to paní místostarostka a místostarosta? Odpověděl
místostarosta, že zde odpověď již padla a je to, že věc je v šetření a ta částka deset
milionů je zatím hypotetická. Paní Věra Veverková řekla, že se zde bavíme o vstupních
údajích, které jste nám poskytli vy a středočeský kraj, takže to není hypotetická částka.
Ing. Karban navrhl usnesení, aby zastupitelstvo uložilo úkol zveřejnit, kdo má na úřadě
na starosti kontrolu za odpady.
Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽEL SE 9
Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan
Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Návrh byl přijat.
Další návrh předložila paní Věra Veverková, navrhuje, aby byla vytvořena speciální
komise ve věci rozhodování ohledně skládky Hrádek a to ve složení dva zástupci
za koalici, dva zástupci za opozici a dva zástupci z petičního výboru.
Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 11 PROTI 9 ZDRŽEL SE 1
Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan
Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Návrh byl přijat.
Ing. et Ing. Jan Skopeček podal návrh o rozhodování zastupitelstva ve věci skládky.
Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 10 PROTI 0 ZDRŽEL SE 11
Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan
Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Návrh nebyl přijat.
Dalším zařazeným bodem je projednání a vrácení částky 10.000 USD dědicům a omluva
konkrétně panu Zachovi, tento návrh podal JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. Pan Zach k nám
přijel, aby seznámil veřejnost jak jednání ohledně dědictví po válečném veteránovi panu
Lizcovi probíhalo, proto požádal kontrolní výbor, aby celou záležitost prošetřil.
My jsme kontaktovali pana Zacha, aby nám sdělil celý průběh jednání s panem
tajemníkem Bc. Michalem Hasmanem, JUDr. Danou Maříkovou a Mgr. Soňou Matějkovou.
JUDr. Jaroslav Ortman přečetl zápis z kontrolního výboru, kterého se zúčastnil pan Zach,
tajemník městského úřadu Bc. Michal Hasman, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. a Ing. Petr
Karban.

Pan Zach řekl, že bylo dohodnuto, že se úřad bude starat o hrob válečného veterána,
který daroval 10.000 USD. Nikdo se ale vůbec o hrob nestará, ptám se, co se tedy stalo
s dědictvím a na co se peníze použily.
Starosta řekl, že město rozhodně uctívá památku válečných veteránů a padlých vojáků.
Takže úctu k padlým a veteránům určitě máme, řekl.
„Dědicem bylo město Hořovice, kdybyste, pane Zachu, jednal se mnou, tak bychom
se určitě dohodli na nějakém řešení,“ řekl starosta.
Pan Zach odpověděl, že jednal s panem tajemníkem.
JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. se zeptal „Vy pane starosto spolu s tajemníkem
nekomunikujete?“. Podle mého názoru byl celý postup nemorální a navrhuji, aby
se přijalo usnesení, peníze by se měly vrátit a omluvit se.
Starosta řekl, že celý postup musíme důkladně prověřit a poté učinit závěr.
Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že nezná detaily tohoto postupu, ale že pokud město zjistí,
že je zde hrob veterána, mělo by se o tento hrob postarat bez ohledu na to, zda obdrželo
peníze či ne. „To je můj názor a já bych tak konal, rozhodně bych peníze vrátil a omluvil
se,“ řekl.
Zastupitelka paní Věra Veverková řekla, že chápe postup při přijetí peněz do rozpočtu,
přišel šek, který se musel zaúčtovat, to jinak ani nelze technicky provést, ale řešila to
rada, kde jste, pane starosto, byl jejím členem, a ta měla v té věci konat, teď to vypadá,
že celý tento případ skončil u pana tajemníka a že spolu nekomunikujete. „Co tedy
bránilo tomu, abyste květinami uctili památku zemřelého a o ten hrob se někdo postaral,
je to celé o lidském přístupu, a neříkejte jen, že to nelze.“
Vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan ještě vysvětlil, že účetní postup byl správný
a řekl, že znovu opakuje, že to nebyl dar, ale dědictví. Město nezná další dědice a peníze
nemá komu vrátit. Peníze byly použity na vybudování společného pohřebiště. „Ale tak to
určitě pan Lizec nechtěl, jeho přání bylo být ve společné hrobce, ale v rodinné hrobce,“
řekla jedna z přítomných.
Starosta odpověděl, že panu Zachovi nabídli vybudování jeho vlastního hrobu, ale
pozůstalí to odmítli, tak to i popisuje pan Zach ve svém dopise. Proto se následně použily
peníze na vybudování společné hrobky.
Mgr. Petr Bakule stručně shrnul celé jednání zastupitelstva a řekl, že je to celé katastrofa,
a že budou usilovat o změně ve vedení města, protože nechceme, aby vůbec k těmto
nesrovnalostem, co se dnes zde projednávají, docházelo, nás všech devět zastupitelů to
tak dále už nechceme. Děkuji.
Občanka Hořovic se zeptala pana Bakuleho a Ortmana, co udělali oni pro Hořovice, oba
jste v minulosti byli zastupitelé a řekla, že zde vedete „žabomyší válku“ a taháte do toho
občany.
Vrátíme se k návrhu usnesení, řekl Ing. Petr Karban. Navrhuji, aby částka 10.000 USD
byla vrácena dědicům.
Bc. Aleš Trojan, vedoucí finančního odboru, znovu zdůraznil, že jakékoliv přijetí peněz
do rozpočtu je dotací, a že přijatý šek není darem, ale dědictvím. Musíme se řídit
zákonem.
My ani nevíme komu peníze vrátit, neznáme všechny dědice. Pan Zach v tomto případě
není dědic, není uveden v žádné ze závětí. Takže technicky to nelze provést.
Na základě vysvětlení od Bc. Trojana, JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. navrhuje usnesení,
aby se město Hořovice omluvilo dědicům pana Lizce a ukládá radě ve spolupráci
s kontrolním výborem, aby zjistili možnosti jak vrátit částku 10.000 USD.
Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 9 PROTI 11 ZDRŽEL SE 1

Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr.
Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan
Slaboch, Dis.)
Návrh nebyl přijat.
Starosta ještě otevřel na závěr diskuzi, ale ta probíhala po celou dobu jednání
zastupitelstva.
Ing. et Ing. Jan Skopeček se zeptal na kácení dřevin ve Višňovce: „Ptám se, protože se na
mne obracejí obyvatelé této lokality, proč se občané Višňovky včas neinformovali?“
Starosta odpověděl, že proběhlo veřejné jednání, na kterém se projednávala revitalizace
Višňovky, je to už asi jeden, možná dva roky zpátky.
Ze strany občanů nebyly žádné výhrady, k předloženým projektům obdrželi dotaci
a započali realizaci. „Je pravda, že jsem měl asi v novinách připomenout, že dojde
k realizaci, návrh byl i odborem životního prostředí zveřejněn. To, že jsme občany
neinformovali, tak to se říct nedá.
Je pravda, že jsem akci těsně před realizací asi měl znovu připomenout,“ řekl starosta.
V diskuzi se ještě projednávalo, proč odstoupili někteří zastupitelé, proč někteří
zastupitelé mlčí a proč tu vládne taková atmosféra, která rozhodně není prospěšná
pro město Hořovice.
Mgr. Petr Bakule k tomu ještě dodal, že i nadále budou usilovat o to, aby se vedení města
změnilo.
V 19.39 hodin starosta poděkoval všem a ukončil jednání zastupitelstva.
starosta:

Dr. Ing. Jiří Peřina

dne 25.3.2019

Ověřovatelé: Mgr. Petr Bakule dne
Miroslav Veverka

27. 3.2019

Zapsala:

dne18.3.2019

Lenka Prokopová

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
č. 2/2019
ze dne 18. března 2019
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen zákon).
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere
na vědomí složení slibu členů zastupitelstva.
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice včetně nově zařazených bodů.
HLASOVÁNÍ: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 9
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Zdrželi se (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr.
Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan
Slaboch, Dis.)
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice volí návrhovou komisi ve složení:
Členové: MDDr. Antonín Spal, Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh
Za předsedu zvolen Ing. Petr Karban
HLASOVÁNÍ: PRO 19 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr.
Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan
Slaboch, Dis.)
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice volí mandátovou a volební komisi ve složení:
členové: Ondřej Vaculík, Mgr. Zdeňka Ulčová, Ján Rogos, Jan Slaboch
Za předsedu zvolen Ondřej Vaculík.
HLASOVÁNÍ: PRO 19 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr.
Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan
Slaboch, Dis.)
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice volí za člena rady města Hořovice podle § 84, odst. 2,
písm. m) zákona 128/2000 Sb. z řad svých členů Ing. Jaroslava Vyhnala.
HLASOVÁNÍ: PRO 11 PROTI 1 ZDRŽEL SE 9

Usnesení č. 4 bylo schváleno
Zdržel se 9 (Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman,
CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)
Proti: Mgr. Petr Bakule
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo ukládá MěÚ zveřejnit informaci, kdo má na starosti kontrolu ukládání
odpadů.
HLASOVÁNÍ: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽEL SE 9
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr.
Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan
Slaboch, Dis.)
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města zřizuje pracovní komisi ve věci rozhodování ohledně skládky
Hrádek ve složení: dva zástupci z koalice, dva zástupci z opozice a dva zástupci
z petičního výboru.
HLASOVÁNÍ: PRO 11 PROTI 9 ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr.
Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan
Slaboch, Dis.)

Starosta:

Dr. Ing. Jiří Peřina

Dne 25. 3. 2019

Ověřovatelé: Miroslav Veverka

Dne 27. 3. 2019

Mgr. Petr Bakule
Zapsala:

Lenka Prokopová

Dne 18. 3. 2019

Zápis č. 3 / 2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 17. dubna 2019 v sále radnice od 17:00 hodin.
Přítomni:
Mgr. Petr Bakule
Karel Červený
Jarmila Gruntová
Ing. Petr Karban
Eva Kaufmanová
Miloš Koželuh
JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Karel Pelikán
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ján Rogos
Jan Slaboch, Dis.
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 DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, volba mandátové
a volební komise, kontrola úkolů, schválení programu
2. Volba radních
3. Rozpočtové opatření č. 10 ke schválenému rozpočtu města Hořovice
na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 9 na vědomí
4. Rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2019 ke schválení
5. Schválení a neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům,
schválení uzavření veřejnoprávních smluv a pověření starosty k jejich
podpisu
6. Schválení poskytnutí individuální dotace pro FK Hořovicko
7. Majetkoprávní úkony:
 Nesouhlas se směnou nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. parc. č. 2281/2, 2281/6, 2282/104, 2282/105,
2282/109, 2282/110, 2282/188 o výměře 4452 m2 v k. ú. Hořovice
ve vlastnictví L. Thüringa za pozemky parc. č. 88/7, 88/8, 88/9 a část
pozemku parc. č. 88/1 o výměře 4452 m2 v k. ú. Velká Víska
ve vlastnictví města Hořovice
8. Schválení Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – pobytový
tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“
9. Diskuse a závěr

ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Schůze byla zahájena v 17:00 hod.
Průběh dnešního jednání zaznamenává pan Karel Hasman, označil vstupní dveře
a stůl nápisem, že bude dnešní jednání nahráváno, na dotaz, zda bude tento
záznam zveřejňován autenticky, nebo bude upravován, pan Karel Hasman odpověděl,
že autenticky, ale kdyby došlo ke zveřejnění citlivých údajů, jako je například
číslo občanského průkazu nebo rodné číslo a jiné, tak bude záznam upraven.
Pan Karel Hasman určitě své povinnosti a odpovědnost dobře zná a dodrží je,
zodpovídá a 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 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“.
Řádně omluvena je: MUDr. Marta Jedličková
Zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, přijde patrně o něco později, řekl starosta, což
potvrdil i JUDr. Jaroslav Ortman, Csc.
Starosta konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je
nyní přítomno19 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod programu č. 1
Jmenování ověřovatelů a zapisovatele,
volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise,
kontrola úkolů, schválení programu.
1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE
Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Mgr. Petra Bakuleho a paní Evu Kaufmanovou
Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:
HLASOVÁNÍ: PRO 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková,
M. Koželuh, Ing. Karban), PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 (Mgr. Petr Bakule)
Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.
Zapisovatelem dnešního zápisu byla určena paní Lenka Kuniaková
HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch,
V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban), PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Jednomyslně schváleno.
Přejdeme k volbě návrhové komise, řekl starosta.
1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Byli navrženi: Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, Mgr. Radek Šumera, Miroslav Veverka
Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o tomto návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková,
Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban), PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 (Mgr. Radek Šumera)
Návrhová komise byla zvolena.
Předsedou zvolen Ing. Petr Karban, za členy zvoleni Miloš Koželuh, Mgr. Radek Šumera,
Miroslav Veverka
1 c) VOLBA MANDÁTOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE
Byli navrženi: Ondřej Vaculík, Věra Veverková, MDDr. Antonín Spal
Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2 (Ondřej Vaculík, MDDr. Antonín Spal)
Návrhová komise byla zvolena.
Předsedou zvolen Ondřej Vaculík, za členy zvoleni Věra Veverková, MDDr. Antonín Spal
1 d) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Petr Bakule a Miroslav
Veverka.
Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky a tím je
pokládán zápis za schválený.
V 17:11 hod. přišel zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, počet přítomných
zastupitelů 20.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání
zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.
Přihlásil se Ing. Petr Karban, a řekl, že byl zadán úkol z minulého jednání zastupitelstva
ohledně kontroly výběru poplatků za uložení odpadu na skládku Hrádek, považuji to
stále za nesplněný úkol.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina požádal o odpověď tajemníka úřadu Bc. Michala Hasmana,
MPA, pan tajemník odpověděl, že dnes 17. 4. 2019 rada města přijala k tomuto úkolu
usnesení.
Stále ale není jasno, kdo zodpovídal za výběr poplatku ze skládkování před17. 4. 2019,
řekl Ing. Karban.
Zastupitelka paní Věra Veverková ještě žádala o dvě jména z řad koalice do odborné
komise, která bude řešit záležitosti ohledně skládky Hrádek. Pan starosta odpověděl,
že za koalici to bude pan místostarosta Ondřej Vaculík a Mgr. Radek Šumera, za opozici
paní Věra Veverková a Ing. Petr Karban a za petenty Ing. Vítová a Ing. Bubník.
A nyní přejdeme ke schválení programu dnešního jednání zastupitelstva.
Navrhuje někdo změnu programu, má někdo protinávrh?
Ing. Petr Karban řekl, že posílal návrh o zařazení bodu do programu na změnu jednacího
řádu, který vypracoval zcela nový a do programu nebyl tento bod opět zařazen.
Starosta odpověděl, že toto podání několikrát četl, ale žádost o zařazení bodu
do programu podání nebyla, bylo tam formulováno pouze usnesení, tak jsem
předpokládal, že budeš chtít tento bod zařadit jako změnu programu na dnešním
jednání, řekl starosta. Ještě dodal, že na základě kontroly z ministerstva vnitra původní
jednací řád zastupitelstva nebyl shledán jako chybný, bylo to zaznamenáno i v protokolu
z provedené kontroly, takže nemám důvod pochybovat, že jednací řád je protizákonný,
dodal starosta.
K navrženému novému jednacímu řádu máme výhrady, chceme tento jednací řád nechat
řádně zkontrolovat naším právním oddělením, abychom o něm mohli jednat, ale dnes
proto rozhodnuti nejsme, řekl starosta.
Ing. Petr Karban řekl, že měl být o tomto rozhodnutí vyrozuměn, nestalo se tak, řekl.

Až bude jednací řád zkontrolován právníky, tak budeš o tomto písemně informován, řekl
starosta Ing. Karbanovi. Ing. Karban odpověděl, že předložený jednací řád zastupitelstva
je vzorový, který používají jiné obce.
Přihlásil se JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. a požádal, aby se tento materiál vzal dnes
na vědomí a do příštího jednání zastupitelstva se tento úkol vypracoval a znovu
předložil ke schválení.
Jako další návrh předkládám doplnění dnešního programu o bod - doplnění redakční
rady Měšťana o dva členy zastupitelstva a to paní Věru Veverkovou a Evu Kaufmanovou.
Rozhodování je věcí zastupitelstva, náklady na tento měsíčník jsou hrazeny městem, tak
navrhujeme toto rozšíření redakční rady z řad opozičních zastupitelů, abychom byli
informováni, zatím tomu tak není, jde nám o to, aby to bylo objektivní, řekl JUDr.
Jaroslav Ortman, Csc.
Starosta odpověděl, že redakční rada Měšťana není poradním orgánem města, ale pouze
pracovní skupina, která pracuje pod MKC, v této radě se nehlasuje.
Jsem přesvědčen, že tento měsíčník má informační podobu pro občany, v žádném
případě to není politická střelnice, cokoliv opozice do tohoto měsíčníku podá, tak
otiskneme, nemáme s tím problém, myslím, že toto vůbec na jednání zastupitelstva
nepatří, řekl starosta.
Ing. Petr Karban k tomu dodal, že s tím nesouhlasí a měla by být tato rada o navržené
členy rozšířena. Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že nesouhlasí s tím, co řekl starosta a že by
redakční rada měla být rozšířena o další navržené zastupitele, aby byli řádně
informováni, a měli možnost včas zareagovat. Daňoví poplatníci mají právo, aby v této
radě byli zástupci jak koalice, tak opozice, řekl Ing. Jan Skopeček.
Zastupitelka paní Věra Veverková k tomuto problému dodala, že chtějí mít právo
a možnost zareagovat hned k danému tématu, a ne až za měsíc v dalším vydání tohoto
měsíčníku.
Místostarosta Ondřej Vaculík k danému tématu řekl, že svými články přispívá
do Měšťana již devět let, obsahem úvodníku je popsáno aktuální dění ve městě, nikdy
z toho není děláno politikum. Posláním tohoto měsíčníku je přece hlavně poskytnout
občanům našeho města informace, řekl Ondřej Vaculík.
Starosta navrhl, že když napíší úvodník do Měšťana tak ho pošleme navrženým členům
paní Veverkové a Kaufmanové, když na to budete chtít reagovat, tak nám pošlete reakci,
kterou otiskneme ve stejném vydání, nebylo by to řešení? Otázal se starosta.
JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. řekl, že je rád, že o tom dnes zde hovoříme, chceme být jen
včas informováni, abychom mohli včas reagovat.
Místostarostka Jana Šrámková k tomu řekla, že bychom měli zachovat informativní
charakter tohoto měsíčníku a nedovolit, aby se z toho stalo politické dohadování.
K danému tématu se v dlouhé diskuzi vyjádřila i občanka paní Flídrová.
Zastupitel Mgr. Petr Bakule se přihlásil a řekl, že návrh JUDr. Jaroslava Ortmana, Csc. je
korektní, jestliže je Měšťan hrazen z peněz města, tak je přeci normální, aby redakční
rada byla složena jak z koaličních, tak opozičních zastupitelů. Nevidím na tom nic
špatného, že máme různé názory. Navrhuji zařadit tento bod. Zastupitel MDDr. Antonín
Spal požádal, zda bychom se mohli posunout dále a hlasovali o programu, řekl, neustále
vracíme a nikam to nevede, řekl. Starosta odpověděl, že souhlasí a řekl, že bychom měli
přistoupit k hlasování. JUDr. Jaroslav Ortman také požádal pana starostu, aby dal
hlasovat o návrhu - rozšíření redakční rady o dvě zastupitelky paní Věru Veverkovou
a paní Evu Kaufmanovou.
Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 8 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, J. Slaboch,

Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) PROTI 0, ZDRŽEL SE 12 (* Věra Veverková)
Dále poprosím o přednesení návrhu pana Ing. Karbana, ten ale návrh nepodal, protože
nebyly rozeslány materiály k prostudování, takže se návrh odkládá na příští jednání
zastupitelstva.
Starosta tedy přistoupil k hlasování o programu jako celku, který je uveden na pozvánce.
HLASOVÁNÍ: PRO 12 (*V.Veverková) PROTI 2 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová)
ZDRŽEL SE 6 (*Mgr. Bakule, M. Koželuh, J. Rogos, Ing. Karban, Ing. Skopeček, J. Slaboch).
Přejdeme k bodu č. 2 dnešního schváleného programu a tím je volba radních,
předávám slovo panu místostarostovi Ondřeji Vaculíkovi, řekl starosta.
Zvolený předseda mandátové a volební komise přednesl návrh na doplnění členů rady
na počet 7 členů.
Nejprve přejdeme ke zvolení způsobu, jakým budeme volit, my navrhujeme způsob
volby veřejné, tedy aklamací. Má někdo jiný návrh, zeptal se předseda mandátové
a volební komise.
Nikdo se nepřihlásil. Dávám hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO 20 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Návrh byl schválen jednomyslně.
Navrhujeme dva členy rady a tím jsou Mgr. Zdeňka Ulčová a Karel Pelikán.
Má někdo jiný návrh na člena rady? Nikdo, tak přejdeme k hlasování.
Nejprve tedy budeme volit pana Karla Pelikána.
Dávám hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO 11 PROTI 3 (*Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) ZDRŽEL SE 6
(*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, J. Slaboch, V. Veverková)
Pan Karel Pelikán byl zvolen.
Druhým navrženým členem je Mgr. Zdeňka Ulčová, má někdo jiný návrh?
Nikdo, tak přejdeme k hlasování.
HLASOVÁNÍ: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽEL SE 9 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos,
Ing. Skopeček, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban)
Mgr. Zdeňka Ulčová byla zvolena.
Předseda návrhové komise přečetl usnesení č. 2 a konstatoval, že bylo odhlasováno.
Návrh byl přijat.
USNESENÍ č. 2 SCHVÁLENO
Bod programu č. 3
Rozpočtové opatření č. 10 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2018 ve znění rozpočtového opatření č. 9 na vědomí a bod programu č. 4 Rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2019 ke schválení
Starosta si převzal slovo a přešel k bodu programu č. 3 a 4 a tím je rozpočtové opatření
č. 10 na rok 2018 na vědomí a rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 ke schválení. Tyto
dva body budeme schvalovat jako jeden.
K tomuto bodu se vyjádřil finanční výbor, předseda Ing. et Ing. Jan Skopeček přečetl
vyjádření k jednotlivým bodům tohoto usnesení a řekl připomínky k jednotlivým
bodům. Zápis z jednání finančního výboru je přílohou tohoto zápisu stejně jako zápis
z kontrolního výboru.
HLASOVÁNÍ: PRO 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, J. Slaboch,
V. Veverková, Mgr. Bakule) PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 (* M. Koželuh, Ing. Karban)

Předseda návrhové komise přečetl usnesení č. 3.
Návrh byl přijat.
USNESENÍ č. 3 SCHVÁLENO
Dalším bodem je schválení a neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům,
schválení uzavření veřejnoprávních smluv a pověření starosty k jejich podpisu.
Chtěl bych jen dodat, že rada neprovedla žádné změny v přidělení dotací a řídila
se rozhodnutím komise, která byla jmenována zastupitelstvem.
Zastupitelka Věra Veverková řekla, že pro sociální oblast byla určena malá částka,
pro sport se našlo o 150 tis. Kč více. Mělo by to být rozděleno spravedlivě a rovnoměrně
a transparentně.
Nesouhlasím s tím a navrhuji, aby se hlasovalo pro jednotlivé oblasti odděleně.
S tím souhlasila i místostarostka Jana Šrámková. V příštím období by se k tomu mělo
takto přistupovat, řekla paní místostarostka.
Předseda návrhové komise Ing. Karban přečetl jednotlivá usnesení k tomuto bodu.
Před hlasováním oznámili zastupitelé Ing. Karban, Ján Rogos, A. Spal a J. Gruntová střet
zájmu, ale hlasovat budou.
Bod programu č. 5
Schválení a neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům, schválení
uzavření veřejnoprávních smluv a pověření starosty k jejich podpisu
5 a) Schválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 1
HLASOVÁNÍ: PRO 17 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, Mgr.
Bakule, M. Koželuh) PROTI 0 ZDRŽEL SE 3(*V. Veverková, J. Slaboch, Ing. Karban)
Návrh byl přijat.
5 b) ) Schválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 2
HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, J. Slaboch,
V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban)PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (J. Gruntová)
Návrh byl přijat.
5 c) Neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 3
HLASOVÁNÍ: PRO 20 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, J. Slaboch,
V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Návrh byl přijat.
USNESENÍ č. 4 a), b), c) SCHVÁLENO
V 18:38 hod. odešel zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, který se předem omluvil počet
zastupitelů je 19.
Tento bod máme po drobných úpravách odhlasován a můžeme přistoupit k dalšímu
bodu programu.
Bod programu č. 6
Schválení poskytnutí individuální dotace pro FK Hořovicko
Úvodem řekl starosta, že FK Hořovicko podalo žádost po termínu, proto to řešíme
individuálně, neposkytnutí této dotace by mělo fatální následky pro klub.
Finanční výbor se pozastavil nad tím, proč nebyla žádost podána v řádném termínu.
Vysvětlení podal zastupitel MDDr. A. Spal a požádal o schválení této individuální dotace
z důvodu, že v případě neschválení této dotace by to byla opravdu fatální situace
pro klub FK Hořovicko.

MDDr. A. Spal ještě dodal, že je zklamán a překvapen, že tu není přítomen nikdo
ze zástupců klubu. Trochu mě to zaskočilo, řekl.
Mgr. Petr Bakule řekl, že pokud by se měla stejná chyba opakovat i příště, tak by klubu
žádné finanční prostředky již nebyly schváleny. Pravidla platí pro všechny stejná.
Zastupitel Ján Rogos se také otázal, proč tu není nikdo z nich? Měli by nám to vysvětlit
a omluvit se. JUDr. J. Ortman řekl, že budeme požadovat podrobné vyúčtování
vynaložených nákladů. Do diskuze se již nikdo jiný nepřihlásil, tak požádám předsedu
návrhové komise o přečtení usnesení a dávám hlasovat, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 17 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková,
Mgr. Bakule)PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 (* Ing. Karban, M. Koželuh)
Návrh byl přijat. USNESENÍ č. 5 CHVÁLENO
Nyní přejdeme k dalšímu bodu programu a tím je:
Bod programu č. 7
Majetkoprávní úkony:
- Nesouhlas se směnou nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
parc. č. 2281/2, 2281/6, 2282/104, 2282/105, 2282/109, 2282/110, 2282/188
o výměře 4452 m2 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví L. Thüringa za pozemky parc. č. 88/7,
88/8, 88/9 a část pozemku parc. č. 88/1 o výměře 4452 m2 v k. ú. Velká Víska
ve vlastnictví města Hořovice
Starosta v krátkosti seznámil s problematikou tohoto bodu a požádal Ing. Davida
Grunta o vysvětlení. Ing Grunt řekl, že na tomto pozemku by se mohly postavit bytové
domy, tak byla zpracovaná i studie, ale to si pan Thüring nepřeje, proto nás napadlo,
že bychom tam mohli nechat postavit i mateřskou školku, která je také potřebná
pro město. Proto směna tohoto pozemku by nebyla zrovna šťastné rozhodnutí. Nabídli
jsme panu Thüringovi jinou alternativu, že při změně územního plánu budou pozemky
ve vlastnictví pana Thüringa na západním sídlišti navržena s využitím pro výstavbu
bytových nebo rodinných domů.
Pan Thüring chce tuto situaci rozhodně řešit a my také, řekl starosta. Poté předseda
návrhové komise přečetl návrh usnesení.
HLASOVÁNÍ: PRO 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková,
Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) PROTI 1 (K. Červený) ZDRŽEL SE 0
Návrh byl přijat.
USNESENÍ č. 6 SCHVÁLENO
Bod programu č. 8
Schválení Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – pobytový tábor
pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“
S tímto bodem seznámila veřejnost místostarostka Jana Šrámková a vedoucí odboru
Mgr. Olga Kebrlová, tento projekt schvalujeme již poněkolikáté.
Starosta se zeptal, zda má někdo ještě k tomuto bodu nějaké dotazy. Nikoho nevidím tak
poprosím předsedu návrhové komise aby přečtl návrh usnesení.
HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková,
Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Návrh byl přijat.
USNESENÍ č. 7 SCHVÁLENO

Dostáváme se k bodu č. 9
DISKUZE
Starosta dal slovo zastupitelům i občanům. V diskuzi se hovořilo o celkovém dění
v našem městě.
Mgr. Petr Bakule požádal o původní zasedací pořádek. Dále shrnul celkový průběh
zastupitelstva. Chtěli jsme vytvořit více místa pro veřejnost a chtěli jsme tzv. rozbít
vozové hradby mezi koalicí a opozicí. Jsme zde všichni pro Hořovice, řekl starosta.
Ing. Karban otevřel téma skládky o uložení bio odpadu pro občany bez poplatku. Toto
bude v budoucnu řešit sběrný dvůr, řekl starosta. Je to otázkou jednání
s provozovatelem skládky.
K tomuto tématu se vyjádřila i zastupitelka paní Věra Veverková.
Z řad občanů se k tomu vyjádřila paní Flídrová, řekla, že by se tímto mohlo zamezit
černým skládkám.
JUDr. J. Ortman se přihlásil o slovo, a seznámil veřejnost se zápisem z jednání
kontrolního výboru, který je přílohou tohoto zápisu.
Tématem tohoto jednání byla skládka Hrádek, zúčastnil se i zástupce firmy AVE, pan
Bočan, který měl dodat potřebné informace a podklady, ale bohuže se tak nestalo.
Znovu jsme poslali výzvu, aby poskytly požadované informace. Pokud je obdržíte, tak
prosíme o zaslání informací, řekl JUDr. J. Ortman.
K tomuto tématu se vyjádřil místostarosta Ondřej Vaculík i místostarostka Jana
Šrámková, zastupitel Ján Rogos.
Starosta řekl, že se pokusíme tento návrh projednat s provozovatelem skládky.
Z řad veřejnosti byl dotaz, kdy bude fungovat sběrný dvůr? Místostarosta Ondřej Vaculík
odpověděl, že by měl fungovat od 1. července, doufáme, že se tak stane.
Starosta požádal o návrh usnesení. Ing. Karban podal tento návrh usnesení.
Zastupitelstvo města pověřuje radu města o projednání možnosti ukládání odpadu
pro občany města Hořovice zdarma do naplnění smlouvou určeného limitu 2000 tun.
HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková,
Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Návrh byl přijat.
Ing. Karban se dále zeptal na financování údržby zeleně u nemocnice. Přijde mi to drahé.
Bylo to řádně soutěženo, je to v rámci dotace, odpověděl Ing. Šnajdr a místostarosta
Ondřej Vaculík.
V diskuzi se také probralo téma zeleně, výsadby ve městě. K tomuto tématu se vyjádřila
paní Flídrová a řekla, že nesouhlasí s tím, že jsme dostatečně zalévali. K tomuto tématu
se vyjádřila také Ing. Vítová. Starosta odpověděl, že i přesto bylo zaléváno dostatečně,
ale klimatické podmínky jsou zhoršené, loňské léto bylo extrémně suché. Paní
Veverková se zeptala, proč se opakuje stejná chyba, a sází se nevhodné stromy.
JUDr. J. Ortman řekl, že ve Višňovce došlo k nesmyslnému kácení, proč? Proč nebyli
občané dostatečně informováni. Starosta znovu odpověděl, že k tomuto projektu
proběhlo jednání s občany ohledně kácení zeleně v Labi. Občany nebyly podány žádné
negativní námitky. Uběhl nějaký čas, a nastala realizace. Pravda je, že jsme těsně
před realizací občany neinformovali, byla to chyba. Postupovalo se podle projektu, byl
vypracován odborníky, musí se dodržet podmínky dotace, řekl starosta.
Paní místostarostka Jana Šrámková, která bydlí v této lokalitě, řekla, že je to věc názoru,
někdo je spokojený, někdo ne. Je to složité, řekla.
Dalším tématem byl obchvat města, dotazoval se pan Karel Hasman. Starosta
odpověděl, že je to krajská investice, mělo by se začít koncem roku 2019 nebo začátkem
roku 2020.

Zákaz tranzitu, je to věc povolení na základě vyjádření Policie ČR a KSÚS a ty jsou
negativní, více nevím, řekl starosta.
Znovu se zastupitelé se vrátili k problematice výběru za skládkování skládky, počkáme,
až budeme mít vysvětlení a přesná čísla od firmy AVE, odpověděl starosta.
Ing. Karban řekl, že neví, na co čekáme, máme konat. Starosta odpověděl, že konáme.
JUDr. J. Ortman řekl, že s firmou probíhají ohledně skládkování i v jiných městech soudní
spory. Měli bychom opravdu spolupracovat v této věci a nečekat.
JUDr. J. Ortman navrhl, pojďme se domluvit a spolupracovat s právníky města a tento
problém společně řešit.
Ing. Karban dodal, že to řešíme skutečně moc dlouho, i když na tento problém
upozorňoval již před půl rokem.
Občan pan Weinert upozornil na důkazní nouzi, je to stejné jako v případě sporu
s panem Srpem, a je to velmi složité, dejte si na to pozor, řekl.
Nikdo se již do diskuze nepřihlásil.
Starosta poděkoval a ukončil jednání zastupitelstva ve 20:16 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 4. 2019
Zapisovatel: Lenka Kuniaková
Starosta:

Dr. Ing. Jiří Peřina v.r.dne 23. 4. 2019

Ověřovatelé Mgr. Petr Bakule

v.r.dne 23. 4. 2019

Eva Kaufmanová

v.r.dne 23. 4. 2019

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. 3/2019
ze dne 17. dubna 2019
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: 12 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 6
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice volí za další členy rady města Hořovice podle § 84, odst.
2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. z řad svých členů pana Karla Pelikána a Mgr. Zdeňku
Ulčovou.
2 a) Karel Pelikán
Výsledek hlasování:
PRO 11 PROTI 3 ZDRŽELSE 6
Pan Karel Pelikán byl zvolen členem rady.
Usnesení č. 2 a) bylo schváleno
2 b) Mgr. Zdeňka Ulčová
PRO 11 PROTI 0 ZDRŽEL SE 9
Mgr. Zdeňka Ulčová byla zvolena členem rady.
Usnesení č. 2 b) bylo schváleno
USNESENÍ Č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. b) bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 10 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění
rozpočtového opatření č. 9 a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému
rozpočtu města Hořovice na rok 2019.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 3 bylo schváleno
USNESENÍ č. 4
4 a)
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. c) v souladu s § 10a zákona
250/2000 Sb.poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze
č. 1 a zároveň schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí
těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich podpisu.
Výsledek hlasování:
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 4 a) bylo schváleno

USNESENÍ č. 4
4 b)
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. c) v souladu s § 10a zákona
250/2000 Sb.poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze
č. 2 a zároveň schvaluje
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací a pověřuje
starostu města k jejich podpisu.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 4 b) bylo schváleno
USNESENÍ č. 4
4 c)
Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje dle § 85 písm. c) v souladu s § 10a zákona
250/2000 Sb.poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 4 c) bylo schváleno
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.
v souladu s § 10a zákona 250/2000 Sb. poskytnutí individuální účelové dotace pro FK
Hořovicko z. s. ve výši 450. 000,- Kč za účelem podpory mládeže sportovního klubu FK
Hořovicko z. s. Zastupitelstvo rovněž schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování:
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 5 bylo schváleno
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
nesouhlasí se směnou nemovitostí pozemků parcelní č. 2281/2, 2281/6, 2282/104,
2282/105, 2282/109, 2282/110, 2282/188 o celkové výměře 4 452 m2 v k. ú.
Hořovice ve vlastnictví pana Ladislava Thüringa za pozemky parcelní č. 88/7, 88/8,
88/9 a část pozemku parcelní č. 88/1 o celkové výměře 4 452 m2 v k. ú. Velká Víska
ve vlastnictví města Hořovice
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů návrh na schválení spolupráce s městem
Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně

znevýhodněných rodin“. Zároveň předkládá ke schválení znění smlouvy o této
spolupráci a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Zapsala: Lenka Kuniaková
V Hořovicích dne 17. 4. 2019

Starosta:

Dr. Ing. Jiří Peřina v.r.dne 23. 4. 2019

Ověřovatelé: Mgr. Petr Bakule v.r.dne 23. 4. 2019
Eva Kaufmanová v.r.dne 23. 4. 2019
Příloha 1 Dotace zde ke stažení
Příloha 2 Dotace zde ke stažení
Příloha 3 Dotace zde ke stažení

Zápis č. 4 / 2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 12. června 2019 v sále radnice od 17:00 hodin.
Přítomni:
Mgr. Petr Bakule
Karel Červený
Jarmila Gruntová
Ing. Petr Karban
Eva Kaufmanová
Miloš Koželuh
JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Karel Pelikán
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ján Rogos
Jan Slaboch, Dis.
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 DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola
úkolů, schválení programu
2. Účetní závěrka města Hořovice za rok 2018
3. Závěrečný účet města Hořovice za rok 2018
4. 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019
5. Majetkoprávní úkony:
 Nesouhlas s prodejem nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. Pozemku parcelní č. 93/7 o výměře 25 m2 v k. ú. Hořovice
6. Projednání přípisu MVČR o nezákonném jednání starosty (návrh opozičních
zastupitelů)
7. Skládka Hrádek, nepravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady,
nevybírání poplatků za uložení odpadu na skládku, neodvádění poplatků
za ukládání odpadu městu (návrh opozičních zastupitelů)
8. Porušení povinnosti při správě cizího majetku. Odvolání členů rady města
(návrh opozičních zastupitelů)
9. Změna jednacího řádu zastupitelstva města (návrh opozičních zastupitelů)
10. Diskuse a závěr
1. ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Schůze byla zahájena v 17:00 hod.

Průběh dnešního jednání zaznamenává pan Karel Hasman, označil vstupní dveře
a stůl 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 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“.
Řádně omluvena je MUDr. Marta Jedličková
Starosta oznámil zastupitelům, že MUDr. Marta Jedličková podala rezignaci na svůj
mandát člena zastupitelstva města Hořovice, její mandát končí dnešní půlnocí.
Zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, přijde patrně o něco později, řekl starosta.
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 č. 1
Jmenování ověřovatelů a zapisovatele, kontrola úkolů, schválení programu.
1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE
Dalším bodem je jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Prosím o návrhy, navrženi jsou paní Eva Kaufmanová a Mgr. Petr Bakule.
Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Zeptal se starosta, nikdo?
Dávám hlasovat o jmenování ověřovatelů zápisu.
Za ověřovatele zápisu navrhuji: paní Evu Kaufmanovou a Mgr. Petra Bakuleho.
HLASOVÁNÍ: PRO 17(*JUDr. Ortman, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková,
M. Koželuh, Ing. Karban), PROTI 0, ZDRŽEL SE 2(Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová)
Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.
Zapisovatelem dnešního zápisu byla určena paní Lenka Kuniaková.
HLASOVÁNÍ: PRO 19(*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch,
V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban), PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Návrh byl jednomyslně schválen.
1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Byli navrženi:Mgr. Radek Šumera, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule
Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o tomto návrhu.
HLASOVÁNÍ: PRO 17(*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V.
Veverková, M. Koželuh, Ing. Karban), PROTI 0, ZDRŽEL SE 2(Mgr. Radek Šumera,
Mgr. Petr Bakule).
Návrhová komise byla zvolena.
Předsedou zvolen je zvolen Ing. Petr Karban a za členy zvoleni: Mgr. Radek Šumera, Mgr.
Petr Bakule.
1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Petr Bakule a Eva
Kaufmanová.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky a tím je
pokládán zápis za schválený.
V 17. 09 hod. přišel zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, počet přítomných
zastupitelů 20.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že z minulého zasedání zastupitelstva vzešel
jeden úkol, který se týkal bezplatného ukládání odpadů na skládku Hrádek Hořovice
pro občany Hořovic. Dostali jsme za úkol jednat jako rada města s provozovatelem
skládky, toto jednání se uskutečnilo. Výsledkem je, že využít tuto možnost podle dodatku
smlouvy může naše příspěvková organizace Městská správa bytového a nebytového
fondu, která nabízí prostřednictvím svých Technických služeb pomoc těm, kdo si jinak
sami pomoci neumějí, týká se to velkoobjemového odpadu (odvozu nikoliv stěhování).
Informace pro občany jsme otiskli na první straně v Hořovickém měšťanovi č. 6/2019,
aby věděli jak v tomto případě postupovat.
Přihlásil se Ing. Petr Karban, a zeptal se, kdy bude fungovat sběrný dvůr, a jaké materiály
bude přijímat.
Na otázky Ing. Karbana odpověděl místostarosta Ondřej Vaculík, bude se tam přijímat
velkoobjemový odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, stavební suť, v podstatě
všechny druhy odpadu. Kdy začne sběrný dvůr fungovat, přesně nevíme, ale byli bychom
rádi, aby to bylo v září letošního roku. Od samého začátku tuto stavbu bohužel provázejí
samé komplikace, ale snad to už bude vyřešené, řekl místostarosta Ondřej Vaculík.
A jaký je tam problém, proč to nefunguje?, zeptal se Ing. Karban.
Problém nastal u dodavatelské firmy, muselo se znovu soutěžit a vybírat, původní firma
odstoupila a nastoupila firma druhá v pořadí, ale ta řeší stavbu subdodavatelsky, teprve
nyní začala subdodavatelská firma pracovat, byly tam také finanční komplikace
od vybrané firmy směrem k subdodavateli a další, ale snad už je to v pořádku, a stavba
bude dokončena, řekl starosta. Stavba samotná by měla být dokončena
30. 6. 2019. Sběrný dvůr se pak musí ještě dovybavit, řekl starosta.
Nyní se dostáváme k programu jednání, který máte uveden na svých pozvánkách, řekl
starosta, má někdo jiný návrh nebo doplnění tohoto programu?
O slovo se přihlásil JUDr. Jaroslav Ortman, chci říci, že se stalo tak poprvé, kdy vedení
města respektovalo náš návrh programu, tedy až na jeden bod, a tím je rezignace
starosty. Záměrně jsme ho zařadili za bod programu číslo 6. po projednání stanoviska
MV ČR o nezákonném jednání starosty při zařazování návrhů na pozvánku.
Je smutné, že se to stalo až po šetření MV ČR, kdy to v podstatě nařídilo Ministerstvo
vnitra ČR odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ve svém dopise č. j. MV - 19149/ODK2019, poslaným datovou schránkou dne 26. 4. 2019, na základě podání Ing. Petra
Karbana dne 26. 3. 2019, který upozorňoval na nedostatky ve svolávání zasedání
zastupitelstva města Hořovice.
V souvislosti s tím, žádám o zařazení za bod programu č. 6, bod programu č. 7 Návrh na
rezignaci starosty. Důvod je ten, že starosta opakovaně porušil zákon, nezahrnoval
návrhy zastupitelů do zveřejňovaného programu zasedání (pozvánky) a porušuje zákon
o obcích, domníváme se, že by z toho měly být vyvozeny důsledky, proto podáváme
tento návrh, řekl JUDr. Jaroslav Ortman.
Starosta zdůvodnil, že tento bod nezařadil proto, že se domnívá, že rezignace je věcí jeho
osoby, a jestliže rezignaci nepodal, tak proč by měla být zde projednávána. Kdybych
rezignaci podal, tak bych již dnes zde neseděl, řekl starosta. Navíc v bodě programu
č. 8 je odvolání členů rady, a já se osobně považuji také za člena rady. Pokud budete
chtít, tak nás můžete odvolávat jednotlivě, můžeme o tom hlasovat. Proto se domnívám,

že zařazování bodu mojí rezignace není zde zcela na místě a prohlašuji, že rezignovat
rozhodně nehodlám.
JUDr. Jaroslav Ortman upozornil, že došlo k porušování zákona a proto jsme navrhli Vaší
rezignaci. Starosta řekl, že podá návrh na odvolání z funkce předsedy kontrolního
výboru JUDr. Jaroslava Ortmana, je to vlastně to samé jako Vy podáváte návrh
na rezignaci starosty, připadá mi to stejně nesmyslné, dodal starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.
Důvod je ten, že pan předseda kontrolního výboru šířil nepravdivé informace ohledně
ekologie skládky Hrádek Hořovice, které poškozují město Hořovice, dále pan JUDr.
Jaroslav Ortman zastupuje subjekty proti zájmu Města Hořovice, a to je prokazatelný
střet zájmů, a to považuji za důvod k podání mého návrhu.
Ing. Karban se zeptal, co je přesně ten důvod? Starosta odpověděl, že byla vypracovaná
studie, která prokazuje, že skládka v Hořovicích není žádnou ekologickou katastrofou,
a Vy jste o tom věděl, pane Karbane. Informace, které proběhly v celostátních médiích,
jako například v TV Prima byly znepokojivé pro občany našeho města. Šířily
se nepravdivé zprávy o znečištěných studnách, překročených limitech arsenu a spoustu
dalšího, to se ale vůbec nestalo, nic z toho se nepotvrdilo.
Opět se rozpoutala rozsáhlá debata ohledně skládky. Ing. Karban řekl, že to tak není,
nikdo si nic nevymýšlel, všechny zveřejněné informace, fotografie, zápisy apod.
se opravdu staly a na skládce se děly, je to vše zdokumentované. Starosta řekl, že studie
ohledně skládky řešila vše komplexně, a žádná překročení limitů se neprokázalo,
proběhlo jednání, kde se prezentovala zpracovaná studie, která prokázala pouze to,
že došlo jen k lehkému znečištění povrchově, žádné těžké kovy se tam neobjevily,
a spodní vody nebyly zasaženy vůbec, takže informace, které tvrdily, že byly otrávené
studny, jsou naprosto nepravdivé.
Zastupitelka paní Věra Veverková požádala, aby se toto téma rozebralo až v daném bodě
programu a přistoupilo se ke schválení programu. Dodala, že má hodně shromážděného
materiálu k danému tématu.
Dobře, řekl starosta, tak tedy přejdeme k navrženým bodům. Vezmu to od posledního
návrhu a tím je navržený bod číslo 10: Návrh na odvolání JUDr. Jaroslava Ortmana, Csc.
z funkce předsedy kontrolního výboru.
HLASOVÁNÍ: PRO 11, PROTI 9(*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch,
V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
ZDRŽEL SE 0
Návrh byl přijat, zařazujeme tento bod do programu dnešního jednání zastupitelstva.
Druhým navrženým bodem je bod č. 7 Rezignace starosty města.
Dávám hlasovat, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 8 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, Mgr.
Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 10, ZDRŽEL SE 2(*V. Veverková, Dr. Ing. Jiří Peřina)
Návrh nebyl přijat.
Nyní dávám tedy hlasovat o programu s nově navrženým bodem č. 10, pro rekapitulaci
bude program sestavený takto:
PROGRAM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele,
kontrola úkolů, schválení programu
2. Účetní závěrka města Hořovice za rok 2018
3. Závěrečný účet města Hořovice za rok 2018
4. 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019

5. Majetkoprávní úkony:
- Nesouhlas s prodejem nemovitost dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. Pozemku parcelní č. 93/7 o výměře 25 m2 v k. ú. Hořovice
6. Projednání přípisu MVČR o nezákonném jednání starosty (návrh opozičních
zastupitelů)
7. Skládka Hrádek, nepravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady, nevybírání
poplatků za uložení odpadu na skládku, neodvádění poplatků za ukládání odpadu
městu (návrh opozičních zastupitelů)
8. Porušení povinnosti při správě cizího majetku. Odvolání členů rady města (návrh
opozičních zastupitelů)
9. Změna jednacího řádu zastupitelstva města (návrh opozičních zastupitelů)
10. Odvolání JUDr. Jaroslava Ortmana, Csc. z funkce předsedy kontrolního
výboru
11. Diskuse a závěr
HLASOVÁNÍ: PRO 11, PROTI 0, ZDRŽEL SE 9 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J.
Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et
Ing. Jan Skopeček )
Program dnešního jednání byl schválen.
Program jsme schválili, tak můžeme přejít i k jeho plnění, řekl starosta. Poprosím
předsedu návrhové komise o přečtení návrhu usnesení.
Bod programu č. 1.
Schválení programu
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 13(*E. Kaufmanová, V. Veverková) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 7(*JUDr. Ortman, J.
Rogos, J. Slaboch, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
a následuje:
Bod programu č. 2
Účetní závěrka města Hořovice za rok 2018
Starosta v krátkosti seznámil, čeho se tento bod týká, a požádal předsedu finančního
výboru Ing. et Ing. Jana Skopečka, aby se k tomuto bodu vyjádřil.
Ing. Skopeček poděkoval za slovo a řekl, že finanční výbor se sešel v pondělí 10. června
2019 a přijal usnesení, že finanční výbor vzal účetní uzávěrku a závěrečný účet
na vědomí. Řekl, že při hlasování závěrečného účtu se zdrží, protože nemá rád deficit,
který v Hořovicích dělá 30 mil. Kč.
Součástí je zpráva o přezkumu, kterou zpracoval krajský úřad Středočeského kraje,
výsledkem je, že vše bylo bez výhrad a nebyly shledány žádné nedostatky v hospodaření
města, takže doporučujeme tyto dva body schválit, dodal předseda finančního výboru.
Předseda návrhové komise Ing. Petr Karban přečetl návrh usnesení.

USNESENÍ č. 2
dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění schvaluje účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 9 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V.
Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod programu č. 3
Závěrečný účet města Hořovice za rok 2018
Předseda finančního výboru okomentoval i závěrečný účet, jen jsem chtěl dodat,
že závěrečný účet byl řádně zveřejněn dne 17. 5. 2019, řekl starosta města.
Otevírám k tomuto bodu diskuzi, nikoho nevidím, tak poprosím předsedu návrhové
komise o přečtení usnesení.
USNESENÍ Č. 3
dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění schvaluje závěrečný účet města Hořovice za rok 2018 bez výhrad.
PRO: 12 (*V.Veverková) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J.
Rogos, J. Slaboch, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod programu č. 4
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019
Starosta okomentoval, že největší transfery se týkají především dotací. Všichni jste
materiály k tomuto bodu obdrželi k prostudování, takže otevírám diskuzi.
Přihlásil se Ing. et Ing. Skopeček a řekl, že finanční výbor se tímto bodem zabýval
poměrně podrobně a doporučil tento bod zastupitelstvu schválit.
Ing. Petr Karban, řekl, že oprava domku pro správce na hřišti byl opět použit
nestandardní postup, protože smlouva na opravy předbíhá rozpočtové opatření, které
se tu dnes má schvalovat. Je to vlastně porušení rozpočtové kázně, děje se tak stále.
Vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan, řekl, že byl zaveden nově systém, aby
k těmto věcem již v budoucnu nedocházelo.
Ing. Karban řekl, že město by se mělo o svůj majetek starat, že je zde v zoufalém stavu
více budov nejen domeček pro správce hřiště, ale mělo by to probíhat vždy efektivně.
A hlavně bychom se měli řídit rozpočtem a vytvořit zásobník těchto oprav, aby
se v rozpočtu s tím počítalo.
Ing. Skopeček, řekl, že město má mnoho těchto starých budov, do kterých se musí
investovat nemalé částky jako je například starý zámek, původně byl navržen prodej
tohoto objektu, který se neuskutečnil, a nyní musí město do tohoto objektu neustále
vkládat mnoho nemalých finančních prostředků.
Místostarosta Ondřej Vaculík řekl, že je mu líto, že se zde kritizuje zrovna to, co se daří
a kam se podařilo vrátit společenský život města, koná se zde mnoho kulturních
a společenských akcí, je zde informační centrum města atd.
Ing. Skopeček řekl, že naopak je velmi rád, že se tyto akce dějí, ale že na to pohlíží
z ekonomického hlediska, a že chtěl jen říct, že je ve městě mnoho takových objektů,
které čekají na svou opravu a je velmi složité tyto finanční prostředky v rozpočtu nalézt,
když je mnoho dalších priorit jako například oprava silnic, chodníků atd.

Ing. Karban se ještě zeptal v rámci tohoto bodu, jak je to s autem pro Městskou policii
Hořovice.
Starosta Dr. Ing Jiří Peřina odpověděl, že je to dar od NH Hospital a.s., nové auto zaplatí
a daruje. Původní staré auto bude prodáno a město tak získá finanční prostředky
do rozpočtu. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, tak poprosím předsedu návrhové
komise o přečtení usnesení.
USNESENÍ č. 4
dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice
na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 1.
PRO: 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule,
Ing. et Ing. Jan Skopeček) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2(*M. Koželuh, Ing. Karban)
Usnesení č. 4 schváleno.
a dostáváme se k dalšímu bodu programu, a tím jsou majetkoprávní úkony.
Bod programu č. 5
Nesouhlas s prodejem nemovitost dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
pozemku parcelní č. 93/7 o výměře 25 m2 v k. ú. Hořovice
Starosta seznámil zastupitele a ostatní s tímto rozhodnutím, v budoucnu se plánuje,
že v tomto úseku dojde budování cyklostezky, proto se prodej nedoporučuje, řekl
starosta.
Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení
usnesení.
USNESENÍ č. 5
dle § 85 písm. a)zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění nesouhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 93/7, ostatní plocha, neplodná
půda, o výměře 25 m2 v k.ú. Hořovice panu Markovi Kostičovi, Nádražní 225/12,
Hořovice
PRO: 16(* E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule) PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 4(*JUDr. Ortman, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
Usnesení č. 5 bylo schváleno
a nyní se dostáváme k bodu programu číslo 6, což je návrh opozičních zastupitelů
a tím je:
Bod programu č. 6
Projednání přípisu MVČR o nezákonném jednání starosty
Předávám slovo JUDr. Ortmanovi, řekl starosta.
JUDr. Jaroslav Ortman řekl, že na základě dopisu z Ministerstva vnitra, odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly došlo k nezákonnému jednání starosty. Tento podnět zaslal
ministerstvu Ing. Petr Karban.
Starosta odeslal ministerstvu odpověď a veškeré materiály, které si ministerstvo
vyžádalo k posouzení. Dále byl osloven i Svaz měst a obcí, aby se k danému tématu
vyjádřil.
JUDr. Jaroslav Ortman, řekl, že zákon byl porušován, naše návrhy jste nezařazoval.
Po obdržení stanoviska z Ministerstva vnitra jste najednou návrhy zařadil, proč tak
najednou to jde? Zeptal se JUDr. Ortman.

Starosta odpověděl, že jejich stanovisko bere vážně, i když s ním nesouhlasí, ale
respektuji ho. Protože se tento problém týká všech obcí a měst v ČR, tak jsem uznal
za vhodné to s nimi konzultovat, ať se k tomu vyjádří. A protože tak nepostupuje ani
středočeský kraj, tak se tím dost možná bude zabývat i Asociace krajů, takže já tento
výklad jako závěrečné stanovisko neberu, ale respektuji ho. To je moje vysvětlení, řekl
starosta. Pokud se tento výklad nezmění, budu ho respektovat dále. Vy jste právník, a Vy
dobře víte, že jediná instituce, která má právo vykládat zákon je soud, nikdo jiný.
Na ministerstvu se změní úředník, přijde jiný a může tak existovat k jednomu případu
několik stanovisek a výkladů, to je běžná praxe, řekl starosta.
Paní zastupitelka Věra Veverková řekla, že město má právní oddělení, kde jsou
kvalifikované právničky, proč oslovujeme jiné právníky v tomto případě Mgr. Navrátila,
který je drahý.
My se zde hádáme o výklad zákona a na to najímáme externí právníky, a to mě mrzí
nejvíce, je to ostuda. To je můj názor.
Ing. Karban řekl, že ministerstvo je dozorující orgán, a že se jeho stanoviskem máme
řídit a je to závazné.
Pan Sýkora, řekl, že musí dát za pravdu Ing. Karbanovi, ministerstvo vnitra je kontrolní
orgán. „Podal jste námitku?“, zeptal se starosty.
Starosta odpověděl, že nepodal, protože v přípisu od MV nebylo uvedeno žádné poučení,
jak postupovat, takže informace, které jsem obdržel, tak nejspíš neobsahovala všechny
zákonné náležitosti, odpověděl starosta a poučení je jednou z nich.
Pokud bych měl podat námitku, tak bych měl být řádně poučen, v tomto případě poučení
chybělo, tudíž nelze podat námitku.
Ing. Skopeček řekl, že doporučuje respektovat stanovisko ministerstva vnitra, jakožto
dozorujícího orgánu.
Zastupitel Ján Rogos řekl, že kdybyste zařadili, co navrhujeme hned, tak bychom si zde
ušetřili tu dlouhou debatu, nemuseli bychom ani na ministerstvo psát.
Ing. Karban ještě dodal, že právě tímto postupem se nedostaly informace k občanům.
JUDr. Jaroslav Ortman, řekl, že by byl rád, aby dnešním dnem skončila tato
bratrovražedná válka, a přestalo osočování, zařaďte naše body do programu, a tím to
bude vyřešeno.
Starosta řekl, že s tím souhlasí, pokud body zahrnout lze, tak s tím nemáme problém.
K tomuto návrhu nebylo přijato žádné usnesení. Starosta, řekl, že počkáme s tímto
usnesením, až proběhnou jednání se Svazem měst a obcí, počkáme, zda se nezmění
k danému tématu výklad z ministerstva vnitra, do té doby se budeme výkladem řídit.
Mgr. Petr Bakule, řekl, že ho mrzí, že v zastupitelstvu rozhoduje většinová vláda koalice
za podpory dvou hlasů z KSČM proti menšinové vládě opozice, takto to teď vypadá
v našem městě, tak se hlasuje.
Ing. Skopeček řekl, že je demokracie, tudíž své názory tu může sdělit jak koaliční, tak
opoziční zastupitel, ale navrhnout body jednání je legitimním právem opozice. Zde jsme
si hlasem rovni.
Ing. Karban podal návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí na závěr šetření MV ČR č.j. MV 19149-13/2019
a souhlasí s popisovaným postupem svolávání jednání zastupitelstva města.
Starosta podal protinávrh:
Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis MV ČR č.j. MV 19149-13/2019.
Ing. Skopeček podal další protinávrh:
Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis MV ČR č.j. MV 19149-13/2019 a souhlasí
s popisovaným postupem svolávání jednání zastupitelstva města.

Dávám tedy nejdříve hlasovat o návrhu Ing. Skopečka, řekl starosta.
PRO: 9 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule,
M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček) PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 10
Návrh nebyl přijat.
Hlasujeme o návrhu starosty Dr. Ing. Jiřího Peřiny
PRO: 11 PROTI: 6(*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch,
V. Veverková, Mgr. Bakule) ZDRŽEL SE: 3(* M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan
Skopeček)
Návrh byl přijat.
O dalším návrhu Ing. Petra Karbana se již nehlasovalo, protože byl přijat návrh starosty
města. Tímto uzavírám diskuzi k bodu programu číslo 6 a přejdeme k bodu č. 7 a tím je:
Bod programu č. 7
Skládka Hrádek, nepravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady, nevybírání
poplatků za uložení odpadu na skládku, neodvádění poplatků za ukládání odpadu
městu (návrh opozičních zastupitelů)
a
Bod programu č. 8
Porušení povinnosti při správě cizího majetku. Odvolání členů rady města (návrh
opozičních zastupitelů)
K těmto bodům se přihlásila zastupitelka paní Věra Veverková a poprosila o důstojné
jednání, požádala koalici, aby se zdržela ironických komentářů. Seznámila se zápisy,
které odsouhlasili všichni členové pracovní skupiny. Musím říct, že všichni členové
spolupracují bez rozdílu, jestli jsou opoziční nebo koaliční, snažíme se o společný
postup. Ale také musím říct, že mě velmi zklamalo a mrzelo, že jsme nebyli přizvání
na jednání s Českou inspekcí životního prostředí, s firmou AVE a městem, kde
se vysvětlovala studie rozboru vody.
V nových rozborech vody vyšly vzorky dobře, není tam arsen! Jsou tam dusitany,
dusičnany, které nejsou životu nebezpečné. Paní Veverková dále seznámila s postupem
pracovní skupiny ohledně skládky. Dalším problémem je neodvádění poplatků
za ukládání odpadu městu. Kdo je odpovědný za špatný odvod, proč někde ležel důležitý
dopis o udělení pokuty firmě AVE. Musím říct, že se konečně něco začalo v této
záležitosti dít. Děkuji všem za spolupráci.
Starosta odpověděl, že o tom uložení pokuty neměl žádnou informaci, ve chvíli, kdy jsem
se s tímto materiálem seznámil, tak jsem měl na tuto celou věc úplně jiný pohled
a souhlasím s tím, že AVE postupovalo špatně. Kdybych ty informace měl, tak bych
se zachoval také jinak. Ale ty informace ležely u Vás v šuplíku, řekla paní Veverková.
U mě ne, odpověděl starosta. Obec má osmdesát úředníků, nemůžu každému
kontrolovat šuplíky, toho nejsem schopen. Po tom, co jsem se to dozvěděl, šla okamžitě
na firmu AVE výzva, kterou napsal vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan, aby
dlužnou částku uhradili. Reakci máte na stole, poslali jsme Středočeskému kraji výzvu,
aby v této věci konal.
Ing. Karban ještě dodal, že na všechny tyto problémy upozorňoval, ale nic
se s tím nedělalo. Trvalo to nejméně půl roku, než se něco začalo dít. Vyzývám vedení
města, aby se k tomu postavilo čelem. Je to liknavost města.
Pochybení se stalo i jinde než u nás, situace je komplikovaná, řekl starosta.

Ing. Karban, doposud nejsou nastavené mechanismy, jak to kontrolovat, aby se to stále
neopakovalo. Rada města nekontroluje, zda se plní uložené úkoly. Měl se vyzvat
Středočeský kraj k výběru poplatků, nevyzval se. Už nejméně půl roku upozorňujeme,
že se tam děje něco špatně.
Zastupitel Ján Rogos, mě by zajímalo, v kterém šuplíku ten dopis ležel, kdo to byl. Přece
Vám muselo přijít na účet 500 tis. Kč, to je pokuta firmě AVE, která celkově činila 1 mil.
Kč (500 tis. Kč město Hořovice a 500 tis. Krajský úřad). Měli jste přeci zjistit, za co přišla
tato částka.
Bylo nám řečeno, že je to za porušení evidence odpadů, odpověděl starosta.
Ten šuplík, kde ten dopis ležel, byl na odboru životního prostředí, řekl starosta.
Zastupitelka Věra Veverková konstatovala, že krajský úřad také pochybil, to je pravda.
Ing. Skopeček řekl, že tímto problémem se zabýval i finanční výbor. Finanční výbor
konstatuje, že firma AVE nesplnila sliby a neodpověděla na dotazy finančního výboru.
JUDr. Jaroslav Ortman, řekl, že byl na kontrolní výbor pozván a dotazován
i místostarosta Ondřej Vaculík, dotazy se týkaly ohledně odpovědnosti za skládku. Na KV
se JUDr. Ortman zeptal pana Vaculíka, kde ležel ten papír dva roky?
Pan Vaculík řekl, že na finančním u paní Šumerové. Na zastupitelstvu to ale pan Vaculík
popřel, i když to na KV slyšeli JUDr. Ortman, pan Koželuh, Ing. Karban, pan Urban a pan
Mraček (pozn. v zápisu z KV nebylo toto poznamenáno).
Nebyla doposud zavedená žádná opatření, řekl JUDr. Jaroslav Ortman.
Ing. Karban řekl, že nejvíce je za to odpovědný místostarosta Vaculík a dodal, že stále
upozorňoval, že materiál na skládce roste, z jeho strany ale velká liknavost a stále jen
slova, že kontrola není jednoduchá.
Ing. David Grunt, když to tady tak poslouchám, tak jsem došel k závěru, že město za nic
nemůže a za vše může odbor životního prostředí. Já to tedy na sobě nenechám, a řeknu
proč. Ten papír, o kterém je zde řeč, je zahájení řízení, to není žádný právní akt. K nám
na odbor přišlo zahájení řízení, tento papír ležel u paní Podubecké od roku 2017.
Samotný právní akt, tzn. Rozhodnutí o pokutě k nám na úřad vůbec doručeno nebyl,
podle výpisu naší spisové služby. O tento dokument si požádala na ČIŽP paní Podubecká,
a ten jí ho poskytl. Musím znovu konstatovat, že tento dokument vůbec úřadu nebyl
zaslán.
Starosta řekl, že nezaznělo, že by za to mohl odbor životního prostředí, to rozhodně ne.
Bylo to asi špatně pochopeno, nikdy jsem nejmenoval nikoho jako viníka, a nikdy
jmenovat nebudu. Ještě probíhala diskuze o kontrolním mechanizmu a výběru poplatků.
Zastupitelka Věra Veverková se ještě zeptala na dopisy, které rozeslal pan Otto Srp. Za
prvé, jak je to s předáním infrastruktury a s kolaudací bytů na sídlišti Na Okraji.
Ale to patří spíše do různého, řekl starosta, ale jestli chce odpovědět Ing. Grunt.
Ing. David Grunt odpověděl, že se paní Veverková zeptala na jednoho z kostlivců
minulých let. Toto je celé kontroverzní, neexistují vůbec k tomuto případu žádné spisy,
které by dokazovaly, že toto sídliště bylo zkolaudované, a dokonce se to vše ztratilo
i z elektronického programu VITA, bylo to vymazáno, nedohledali jsme nic. Toto se dělo
v roce 2004 až 2008.
Nemůžu prokázat, že je to zkolaudované, neexistuje na to ani jeden papír.
Ing. Vítová řekla ještě ke skládce, měl by být určen pracovník, který by dohlížel
na skládku a prováděl kontrolu, určitě by se to městu vyplatilo. Děkujeme za podnět,
řekl starosta.
Nyní jsme probrali společně bod programu 7 a 8.
JUDr. Jaroslav Ortman, řekl, že by mělo být k tomuto bodu usnesení.

Ing. Karban řekl, že tu skutečně došlo k pochybení, hlavně místostarosta Vaculík je za to
nejvíce odpovědný, měl by odstoupit jako první. Starosta řekl, že návrh, aby odstoupil
jako první místostarosta, nepodpoří, odpovědnost je kolektivní.
Ondřej Vaculík, řekl, že se o tu skládku vždy s čistým svědomím staral, a nevidím důvod,
proč bych měl odstoupit. Je to rozporuplné, mám velkou zásluhou na sanaci, o ekologii
mi šlo především, zúčastnil jsem se několika jednání, nechápu, proč bych měl odstoupit.
Ing. Karban, řekl, že je to jeho názor, který on nesdílí.
Tak poprosím o usnesení do zápisu, řekl tajemník.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vyzývá odpovědné členy rady města k rezignaci.
Zastupitelka Mgr. Zdeňka Ulčová se zeptala před hlasováním, za co jsme odpovědní?
Ing. Karban odpověděl, za neodvádění poplatků za ukládání odpadů na skládku.
Víme tedy, o čem hlasujeme?, zeptal se starosta.
Hlasování:
PRO: 9 (*JUDr.Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule,
M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI: 9 ZDRŽEL SE: 2(O. Vaculík, Dr. Ing. Jiří Peřina)
Návrh nebyl přijat.
Toto usnesení se týká bodu 7 i 8.
Bod programu č 9.
Změna jednacího řádu zastupitelstva města (návrh opozičních zastupitelů)
K tomuto bodu se vyjádřil zastupitel Ing. Karban.
Podali jsme návrh na změnu jednacího řádu již po několikáté, předtím to nebylo dáno
do programu. Jednací řád upravuje celkový postup a přípravu jednání zastupitelstva.
Tento jednací řád je běžně používaný. Zakomponoval jsem tam několik změn.
Prosím prostudujte si tento jednací řád. Například požadujeme u hlasování a zveřejnění
jmen.
Starosta odpověděl, že kdo požádá o zveřejnění jména, tak je mu vždy vyhověno.
Jednací řád je potřeba přepracovat, požádali jsme právní odbor, aby provedl komparaci,
kterou bychom předložili na příštím jednání zastupitelstva. Potřebovali bychom ale více
času, tak chci požádat, zda můžeme tento bod z dnešního programu jednání
zastupitelstva stáhnout. Příští zastupitelstvo bychom chtěli uspořádat 11. 9. 2019,
materiál bychom Vám předložili alespoň měsíc dopředu k prostudování. Ing Skopeček
řekl, že jsou schopni počkat, ale s podmínkou že dostanou materiál opravdu včas a mohli
na změny zareagovat.
Ing. Karban, řekl, že souhlasí se stažením tohoto bodu. Starosta dal hlasovat o tomto
stažení.
PRO: 20 (*JUDr.Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule,
M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat a stažen.
A nyní se dostáváme k nově zařazenému bodu, a tím je bod programu č. 10.
Bod programu č 10.
Odvolání JUDr. Jaroslava Ortmana, Csc. z funkce předsedy kontrolního výboru.
Starosta podal návrh na stažení tento bod stáhnout.

Hlasujeme o stažení tohoto bodu z programu.
PRO: 18(* E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh
Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2(*Ing. Karban, JUDr. Ortman)
Návrh byl přijat a stažen.
Bod programu č. 11.
Diskuse a závěr
Starosta řekl, že byl předložen akční plán města, obdrželi jste ho všichni v materiálech
k prostudování.
A nyní otevírám diskuzi, řekl starosta.
Ing. et. Ing. Jan Skopeček sdělil, že obdržel od pana Oto Srpa dopis, kde je označený jako
obviněný. Chtěl bych Vás ubezpečit, že do této chvíle mu nebylo sděleno žádné obvinění,
Obviněný ani být nemůžu, protože mám poslaneckou imunitu, a to by mě poslanecká
sněmovna musela nejdříve k trestnímu stíhání vydat. Nic takového se nestalo. Chci Vás
informovat, že jsem se spojil s právníky a chci podat trestní oznámení za pomluvu
a křivé obvinění s kolegou Mgr. Čížkem, který je tam také uveden. To jen pro informaci.
Jsem politik zvyklý na ledacos, ale tady končí legrace, ale pokud je šířeno, že jsem
obviněn, tak se musím bránit. Nebudu to tolerovat.
Mgr. Petr Bakule se zeptal na provozovatele Floridy, provozuje se Florida?
Starosta odpověděl, že Florida se neprovozuje.
Ředitel MSC Jaroslav Sedlák odpověděl, že je Florida bez provozovatele a je zavřená.
V areálu koupaliště se buduje nové zařízení, co nejspíše nahradí Floridu. Chci se zeptat,
zda je vše řádně schváleno a zda má kiosek všechny tyto povinnosti řádně schváleny.
J. Sedlák odpověděl, že v současné době probíhá schvalovací proces na stavebním úřadě.
Jestli tomu dobře rozumím, tak v současné době to probíhá, ale kiosek je už v provozu,
chci požádat, aby bylo vše uvedeno do pořádku, aby nedošlo k porušení zákona a hlavně,
aby bylo vše zabezpečeno pro bezpečí lidí navštěvující koupaliště, řekl Mgr. Petr Bakule.
Ing. Grunt řekl, že tam žádné stavební řízení neprobíhá, byla podána dokumentace, ale
žádost tam zatím není. Stavba je posuzována jako černá stavba, řekl. Ing. Grunt.
Starosta řekl, že rada schválila pronájem pozemku, což je jeden z kroků pro vydání
stavebního povolení.
Paní Dostálová reagovala na Ing. Skopečka, že má město hodně budov a dala podnět
na prodej objektu Labe. Dále se zeptala na odstranění stavby panem Čechem na kluzišti,
která měla být odstraněna do 31. 5. 2019. Ing. Grunt odpověděl, že pan Čech má termín
do 30. 6. 2019, a k dnešnímu dni má odstraněny již dvě třetiny.
Ing. Karban se zeptal na provoz ubytovny a bytu v lidovém domě. Ing. Pelán odpověděl,
že ubytovna řádně funguje. Na byt nájemní smlouva existuje, řekl starosta, ale ředitel
Mgr. Landa není přítomen, tak se nemůžeme zeptat, ale zjistíme to, odpověděl starosta.
V diskuzi se dále řešilo zalévání na sídlišti Višňovka, občané sdělili, že tam dochází
k usychání.
Paní Flídrová se zeptala, zda byla předána Višňovka v rámci její revitalizace, nebylo
předáno, řekl starosta. Zalévání zajišťují technické služby a dodavatel akce.
Pan Rogos se zeptal, proč je omezený provoz na mostě U Svatého Jána. Místostarosta
odpověděl, že oba mosty jsou v havarijním stavu a budou muset být opraveny, proto to
omezení.
Dále pan Sojka poděkoval za FK Hořovicko všem zastupitelům za odsouhlasení přidělení
individuální dotace.

Řešilo se také sekání trávy, v letošním roce tráva rychle roste, je potřeba to sekat rychleji
a častěji Někde je to i nebezpečné, není přes vysokou trávu vidět. Řešíme to, odpověděl
starosta. Dotaz na přechody ve Višňovce, je vypracován projekt, ale čeká se na finanční
krytí, odpověděl starosta.
Do diskuze se již nikdo další nepřihlásil.
Ve 20. 39 starosta všem poděkoval a ukončil jednání zastupitelstva.
Zápis zapsala a vyhotovila
Zapisovatel: Lenka Kuniaková

dne: 12. 6. 2019

Starosta:

dne 18. 6. 2019

Dr. Ing. Jiří Peřina

Ověřovatelé:
Mgr. Petr Bakule
Eva Kaufmanová

dne 19. 6. 2019
dne 19. 6. 2019

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. 4/2019
ze dne 12. června 2019
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:13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 2
dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění schvaluje účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
USNESENÍ Č. 3
dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění schvaluje závěrečný účet města Hořovice za rok 2018 bez výhrad.
PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 4
dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice
na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 1.
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 5
dle § 85 písm. a)zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění nesouhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 93/7, ostatní plocha, neplodná
půda, o výměře 25 m2 v k. ú. Hořovice panu Markovi Kostičovi, Nádražní 225/12,
Hořovice
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 4
Usnesení č. 5 bylo schváleno
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis MV ČR č.j. MV 19149-13/2019 a souhlasí
s popisovaným postupem svolávání jednání zastupitelstva města.
PRO: 9 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 10
Návrh nebyl přijat.

USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis MV ČR č.j. MV 19149-13/2019.
PRO: 11 PROTI: 6 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Zapsala: Lenka Kuniaková
V Hořovicích dne 12. 6. 2019

Starosta:

Dr. Ing. Jiří Peřina

dne 18. 6. 2019

Ověřovatelé:

Mgr. Petr Bakule

dne 19. 6. 2019

Eva Kaufmanová

dne 19. 6. 2019

Zápis č. 5/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 11. září 2019 v sále radnice od 17:00 hodin
Přítomni na základě prezenční listiny:
Mgr. Petr Bakule
Karel Cajthaml
Jarmila Gruntová
Ing. Petr Karban
Eva Kaufmanová
Miloš Koželuh
JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Karel Pelikán
Dr. Ing. Jiří Peřina
Jan Slaboch, Dis.
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.
Navržený program:
1. Složení slibu zastupitele
2. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola
úkolů, schválení programu
3. Změna jednacího řádu zastupitelstva města
4. 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019
5. Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022 v rámci podpory
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.
6. Majetkoprávní úkony:
A) Neschválení žádosti o koupi nebo pronájmu vyhrazených parkovacích
míst na části pozemku parc. č. 680/1 v k.ú. Hořovice.
B) Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o výstavbě domů uzavřené dne
16. 08. 2004 mezi Městskou akciovou společností Hořovice a Městem
Hořovice v předloženém znění.
7. Diskuze, závěr
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 Červený a Ján Rogos, přijde
později. Jiné omluvy jsem neobdržel.
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.
Složení slibu zastupitele.
Nejdříve přejdeme k bodu programu č. 1, a tím je složení slibu nového člena
zastupitelstva pana Karla Cajthamla, kterého zde vítám mezi námi, řekl starosta.
Poté 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 pan Karel Cajthaml složil slib slovem „Slibuji“ a svým podpisem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného
zákona bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva pana Karla Cajthamla.
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.
Navrženi jsou: Věra Veverková, Mgr. Petr Bakule
Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Zeptal se starosta, nikdo?
Dávám hlasovat o jmenování ověřovatelů zápisu.
Za ověřovatele zápisu byli jmenováni Věra Veverková a Mgr. Petr Bakule
Zapisovatelem je určena Lenka Kuniaková.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 18 (*JUDr. Ortman, J.Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva
Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 1 (*Mgr. Petr Bakule)
2 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Byli navrženi: MDDr. Antonín Spal, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban
Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o tomto návrhu.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh,
Ing. P. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. P. Bakule)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 1 (MDDr. Antonín Spal)
Návrhová komise byla zvolena.
Předsedou byl komisí zvolen: Ing. Petr Karban a za členy zvoleni: MDDr. A. Spal, Miloš
Koželuh
2 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Petr Bakule a Eva
Kaufmanová.
Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, žádné námitky podány nebyly. Paní
zastupitelka Věra Veverková vznesla proti znění zápisu protest, ale po objasnění tento
protest stáhla. 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, tak navrhuji
stažení bodu 6 B - Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o výstavbě domů uzavřené dne
16. 08. 2004 mezi Městskou akciovou společností Hořovice a Městem Hořovice
v předloženém znění. Navrhl to i kontrolní výbor, řekl starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina.
Důvodem je absence znaleckého posudku.
Přihlásil se zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, který ohlásil střet zájmu, protože uvažuje
o koupi rodinného domku od této společnosti.
Hlasujeme o stažení bodu 6 B) z navrženého programu.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh,
Ing. P. Karban, Mgr. P. Bakule)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 1 (*Ing. et Ing. Jan Skopeček)
K tomuto bodu proběhla diskuze, které se účastnil Ing. Karban, místostarosta Ondřej
Vaculík
a starosta města.
Z této diskuze vzešel úkol pro finanční odbor: doložení průběžného plnění dividend,
plateb a zápočtů závazků Ing. Karbanovi a kontrolnímu výboru včetně vyjádření
na základě jakého usnesení se započítávají dividendy z MAS.
2 d) schválení programu bez bodu 6 B v této podobě:
1. Složení slibu zastupitele
2. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola
úkolů, schválení programu
3. Změna jednacího řádu zastupitelstva města
4. 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019
5. Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022 v rámci podpory
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.
6. Majetkoprávní úkony:

A) Neschválení žádosti o koupi nebo pronájmu vyhrazených parkovacích míst
na části pozemku parc. č. 680/1 v k.ú. Hořovice.
7. Diskuze, 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. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh,
Ing. P. Karban, Mgr. P. Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Jednomyslně schváleno.
Bod č. 3
Změna jednacího řádu zastupitelstva.
Všichni jste obdrželi navrženou aktualizaci jednacího řádu měsíc před dnešním
jednáním zastupitelstva. Žádné připomínky jsme k dnešnímu dni neobdrželi, řekl
starosta.
Do diskuze se k tomuto bodu přihlásil Ing. Petr Karban, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc.
Z této diskuze vzešel úkol pro městský úřad: zveřejnit roční rámcový plán, kdy
se budou konat jednotlivá jednání zastupitelstva a zajistit zveřejňování materiálů
k projednání ZM pro občany na webových stránkách města.
Starosta oznámil, že každé zastupitelstvo na jeho konci oznámí další termín konání
zastupitelstva.
Další termín bude v pondělí 9. 12. 2019.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě § 96 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení) schvaluje aktualizované znění jednacího řádu Zastupitelstva
města Hořovice.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh,
Ing. P. Karban, Mgr. P. Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Jednomyslně schváleno.
Bod č. 4.
rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019
Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi.
Předseda finančního výboru Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že finanční výbor se sešel
a neshledal žádné nedostatky, doporučuje toto rozpočtové opatření schválit.
Do diskuze se přihlásil Ing. Petr Karban, nejvíce otázek se týkalo reorganizace Hořovické
teplárenské.
Starosta vysvětlil cenovou politiku společnosti. Do diskuze se přihlásili a odpovídali
ředitel MSBNF Ing. Pelán, ředitel MKC Mgr. Landa, vedoucí finančního odboru Bc. Trojan,
MPA, Věra Veverková a místostarosta O. Vaculík.

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. 3 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření
č. 2
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 17 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh, Ing. et
Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 2 (*Mgr. P. Bakule, Ing. P. Karban)
Schváleno.
Bod programu č. 5
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022 v rámci podpory
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.
Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi.
Diskuze se zúčastnil Bc. Trojan, Mgr. Boubínová, Ing. et Ing. Skopeček, který doporučil
tento bod schválit jednomyslně, jedná se o vybavení a rekonstrukce koupelen v Domově
Na Výsluní. Rada doporučila zastupitelstvu tuto žádost schválit.
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 z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 2016–2022 v rámci podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky,
a to na financování investic v budově Domova Na Výsluní Hořovice.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh,
Ing. P. Karban, Mgr. P. Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Jednomyslně schváleno.
Bod programu č 6.
Majetkoprávní úkony:
A) Neschválení žádosti o koupi nebo pronájmu vyhrazených parkovacích míst na části
pozemku parc. č. 680/1 v k. ú. Hořovice.
Starosta seznámil s materiálem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nesouhlasí s prodejem
nemovité věci, a to konkrétně: části pozemku parcelní číslo 680/1 – ostatní plocha, jiná
plocha, zapsaného na listu vlastnictví číslo 10001 vedeném u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, pro k. ú. Hořovice, paní Ing. Martině
Vajdiak, bytem Dr. Holého 976, Hořovice.

HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 17 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh, Ing. et
Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 2 (*Mgr. P. Bakule, Ing. P. Karban)
Schváleno.
Bod programu č. 7
Diskuze, závěr.
Do všeobecné diskuze se přihlásila zastupitelka paní Věra Veverková s těmito body:
a/ Kolaudace ulice Na Okraji – zpochybněna výše nákladů, které by mělo hradit Město
Hořovice - odpověděl starosta města Dr. Peřina - bude posouzeno nově, vypracován
znalecký posudek.
b/ Proč nejsou kolaudovány ulice ihned po dokončení ale až např. po deseti a více letech
– nezodpovězeno c/ Jak bude Město nápomocno stavebnímu odboru, aby ke kolaudaci
došlo v tomto roce – nezodpovězeno. d/ Proč není dosud dokončena a zkolaudována ul.
Na Kopečku /stavebník MAS/ a kdy bude – odpověděl starosta města – nejsou finanční
prostředky, realizace musí být financována Městem, protože vyasfaltování ul. Hvozdecká
realizoval p. Ing. Mareš
e/ Jak je možné, že spol. Garden s.r.o. vyžaduje doobjednání zálivky a pletí v areálu
Višňovky, když ve smlouvě má kompletní péči po dobu tří let a v létě Město vypomohlo
se zálivkou z vlastních zdrojů – starosta města přislíbil jednání s uvedenou
společností. f/ Proč byl 23. 8. 2019 převzat nedokončený sběrný dvůr od společnosti
Aquatest a.s., když se tím Město zbavuje získání penále v hodnotě 10.700,- Kč/ denně –
odpověděl starosta města a Ing. Šnajdr – dvůr je dokončen, chceme získat vyplacení
dotace – chybí provozní řád, což potrvá / Ing. Pelán přislíbil do 10 dnů/ a zkušební
provoz.
V 18. 10 hodin odešel Mgr. Petr Bakule.
V tomto bodě programu pokračovala všeobecná diskuze, kde se otevřelo ještě několik
dalších témat týkajících se například otázek ohledně Žižkova, cyklostezky z Kotopek,
Stareč, podchod u vlakového nádraží v Hořovicích a další.
Do diskuze se dále zapojila paní Flídrová, pan Sýkora, pan K. Hasman, paní Dostálová
z řad občanů a zastupitelé města, na odborné dotazy odpovídali vedoucí odborů Bc.
Trojan-vedoucí finančního odboru, Ing. Grunt – vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí, Ing. Šnajdr-vedoucí technického a dopravního odboru.
Dále v tomto bodě seznámil MDDr. A. Spal se záměrem FK Hořovicka o podání žádosti
o dotaci – na vybudování hřiště s umělým povrchem. K tomuto záměru se vyjádřil Ing. et
Ing. Jan Skopeček, Bc. Trojan, MPA, pan Bureš, pan Mach, pan Sojka z FK Hořovicka.
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. seznámil v tomto bodě s projednávanými body kontrolního
výboru a to zejména k možnému střetu zájmu zastupitele pana Karla Pelikána, který
na zastupitelstvu veřejně vysvětlil, že zákon neporušuje.
Na závěr jednání starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina oznámil další termín konání
zastupitelstva, a to v pondělí 9. 12. 2019, poté ukončil zasedání v 19.51 hodin.
Zapsala:
Lenka Kuniaková dne 11. 9. 2019 v Hořovicích
Ověřili dne: 19. 9. 2019 v Hořovicích
……………………………………… ………………………………………..
Věra Veverková v.r.
Mgr. Petr Bakule 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. 5/2019
ze dne 11. září 2019
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:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení číslo 1 bylo schváleno jednomyslně.
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere
na vědomí složení slibu člena zastupitelstva pana Karla Cajthamla.
Výsledek hlasování:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení číslo 2 bylo schváleno jednomyslně.
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě § 96 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení) schvaluje aktualizované znění jednacího řádu Zastupitelstva
města Hořovice.
Výsledek hlasování:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení číslo 3 bylo schváleno jednomyslně.
USNESENÍ č. 4
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. 3 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2019 ve znění rozpočtového opatření č. 2
Výsledek hlasování:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení číslo 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 podání žádosti
o poskytnutí dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb 2016–2022 v rámci podpory Ministerstva práce a sociálních
věcí České republiky, a to na financování investic v budově Domova Na Výsluní Hořovice.
Výsledek hlasování:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení číslo 5 bylo schváleno jednomyslně.
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nesouhlasí s
prodejem nemovité věci, a to konkrétně: části pozemku parcelní číslo 680/1 – ostatní
plocha, jiná plocha, zapsaného na listu vlastnictví číslo 10001 vedeném u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, pro k. ú. Hořovice, paní
Ing. Martině Vajdiak, bytem Dr. Holého 976, Hořovice.
Výsledek hlasování:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení číslo 6 bylo schváleno.
Zapsala:
Lenka Kuniaková dne
11. 9. 2019 v Hořovicích
Ověřili dne:
19. 9. 2019 v Hořovicích
………………………………………….. ………………………………………..
Věra Veverková v.r.
Mgr. Petr Bakule v.r.
………………………………………
Dr. Ing. Jiří Peřina v.r.
starosta města

Zápis č. 6 / 2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 9. prosince 2019 v sále radnice od 17:00 hodin
Přítomni na základě prezenční listiny:
Mgr. Petr Bakule
Karel Cajthaml
Jarmila Gruntová
Ing. Petr Karban
Eva Kaufmanová
Miloš Koželuh
JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Karel Pelikán,
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ing. et Ing. Jan Skopeček
MDDr. Antonín Spal
Jana Šrámková
Mgr. Radek Šumera
Ondřej Vaculík
Miroslav Veverka
Věra Veverková
Mgr. Zdeňka Ulčová
Ján Rogos
Karel Červený
Navržený program:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení
programu.
2. Rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2019 ve znění rozpočtového opatření č. 3.
3. Střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na období let 2021 až 2023.
4. Rozpočet města Hořovice na rok 2020.
5. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020.
6. Kontokorentní úvěr pro potřeby roku 2020.
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích.
9. Majetkoprávní úkony:
A) Prodej části pozemku parcelní č. 374/1 v k. ú. Hořovice o výměře 137 m2.B)
Nesouhlas s prodejem pozemku č. 730/6 – ostatní plocha, komunikace o výměře
419 m2 v k. ú. Hořovice obchodní společnosti DOZEP s.r.o.
10. Nominace člena představenstva společnosti Vak Beroun, a.s.
11. Diskuse, usnesení a závěr
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 zastupitel Jan Slaboch, Dis.
a Ing. Jaroslav Vyhnal. Ing. et Ing. Jan Skopeček přijde později. Jiné omluvy jsem
neobdržel, řekl starosta.
Starosta konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je
nyní přítomno 18 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 ZAPISOVATELE A JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Zapisovatelem je navržena paní Lenka Kuniaková.
Jiný návrh nebyl podán.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 18 členů zastupitelstva města.
PRO 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr
Karban, Eva Kaufmanová, Mgr. Petr Bakule)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Zapisovatelkou byla určena paní Lenka Kuniaková.
Jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Navrženi jsou:Věra Veverková a Eva Kaufmanová
Jiný návrh nebyl podán.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 18 členů zastupitelstva města.
PRO 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr
Karban, Eva Kaufmanová, Mgr. Petr Bakule)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Za ověřovatele zápisu byli jmenovániVěra Veverková a Eva Kaufmanová.
1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Byli navrženi:MDDr. Antonín Spal, Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban
Jiný návrh nebyl podán.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 18 členů zastupitelstva města.

PRO 17(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr
Karban, Eva Kaufmanová)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 1 (*Mgr. P. Bakule)
Návrhová komise byla zvolena.
Předsedou byl komisí zvolen: Ing. Petr Karban, a za členy zvoleni: MDDr. Antonín Spal
a Mgr. Petr Bakule.
1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Petr Bakule a Věra
Veverková.
Nebyly podány žádné námitky a zápis byl řádně ověřen, zveřejněn a schválen. Úkoly byly
splněny nebo jsou průběžně plněny.
1 d) SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Dalším bodem programu je schválení programu. Přihlásil se JUDr. Jaroslav Ortman
a řekl, že kontrolní výbor se shodl na tom, aby byl tento bod 9 B) Nesouhlas prodejem
pozemku č. 730/6 – ostatní plocha, komunikace o výměře 419 m2 v k. ú. Hořovice
obchodní společnosti DOZEP s.r.o. stažen.
Starosta k tomuto návrhu řekl, že rada s prodejem také nesouhlasí, proto byl tento bod
zařazen do programu dnešního jednání jako nesouhlas s prodejem.
Starosta dal o tomto protinávrhu stažení z programu hlasovat.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 18 členů zastupitelstva města.
PRO 8 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr
Karban, Eva Kaufmanová, Mgr. Petr Bakule)
PROTI 10
ZDRŽEL SE 0
Protinávrh nebyl přijat.
Jiný protinávrh nebyl zařazen, starosta dal hlasovat o původně navrženém programu
jako celku.
Návrh usnesení č. 1 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 18 členů zastupitelstva města.
PRO 11
PROTI 3 (*Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, Ján Rogos)
ZDRŽEL SE 4 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, Mgr. Petr
Bakule)
Návrh byl přijat, program dnešního zastupitelstva byl schválen, tak jak byl původně
navržen.
Bod programu č. 2
Rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2019 ve znění rozpočtového opatření č. 3.
Starosta v krátkosti seznámil s navrženým bodem programu.
Do diskuze se přihlásili zastupitelé: Věra Veverková, která řekla, že má problém
s nízkým rozpočtem pro sociální oblast vůbec, a proto navrhla vykázat v tomto roce

uspořených 200.000, - Kč jako přebytek, který bude použit navíc v roce příštím. Ing. Petr
Karban nesouhlasí s rozpočtem pro městskou policii, navrhl protinávrh, aby 400.000,Kč určené pro městskou policii se vložily do rezervy a v příštím roce se použily na něco
jiného. Starosta vysvětlil, že peníze jsou hlavně na mzdy. Ing. Petr Karban řekl,
že městská policie špatně hospodařila se svým rozpočtem. Do diskuze se přihlásil JUDr.
Jaroslav Ortman, řekl, že tento postup je špatný. Zastupitel Karel Pelikán navrhl, aby byl
předložen podrobnější rozpis rozpočtu městské policie.
V diskuzi byly navrženy tyto protinávrhy: částku 400.000,- Kč, která byla určena
pro městskou policii přesunout do rezervy.
Hlasování: PRO: 8 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh,
Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Mgr. Petr Bakule)PROTI: 8 ZDRŽEL SE: 2
Protinávrh paní Věry Veverkové nebyl přijat.
Další protinávrh podal Ing. Petr Karban, a to přesunout 400.000,- Kč do rezervy na příští
rok.
Hlasování: PRO: 5 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr
Karban, Eva Kaufmanová)PROTI: 10 ZDRŽEL SE: 3 (* Mgr. Petr Bakule, Ján Rogos)
Protinávrh Ing. Petra Karbana nebyl přijat.
Starosta dal hlasovat o původním návrhu.
Návrh usnesení č. 2 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. 4 ke schválenému rozpočtu Města Hořovice na rok
2019 ve znění rozpočtového opatření č. 3.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 18 členů zastupitelstva města.
PRO 11
PROTI 6 (*Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Eva
Kaufmanová, Mgr. Petr Bakule)
ZDRŽEL SE 1 (*Ján Rogos)
Návrh byl přijat.
V 17. 25 hod. přišel zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček. Počet zastupitelů 19.
Bod programu č. 3.
Střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na období let 2021 až 2023
Starosta řekl, že se jedná o zákonnou povinnost, kterou nám ukládá zákon
o rozpočtových pravidlech, schvaluje se pravidelně na 3 roky.
Diskuze se zúčastnil Ing. et Ing. Jan Skopeček, předseda finančního výboru, řekl, že tento
bod programu je spíše formalitou, která musí být ze zákona projednána a schválena.
Diskuze se dále zúčastnil Ing. Petr Karban.
Návrh usnesení č. 3 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 2021 až 2023.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 12 (*Věra Veverková)
PROTI 2(* Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová)

ZDRŽEL SE 5 (*Ján Rogos, Ing. Petr Karban, JUDr. Jaroslav Ortman, Mgr. Petr
Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
Bod programu č. 4.
Rozpočet města Hořovice na rok 2020.
Starosta seznámil s návrhem a vysvětlil skladbu rozpočtu, otevřel k tomuto bodu
diskuzi.
Do diskuse se přihlásili Ing. et Ing. Jan Skopeček, předseda finančního výboru, řekl,
že finanční výbor má výhrady k rozpočtu městské policie, finanční výbor se pozastavil
nad poklesem výběru daně z nemovitostí. Rozpočet se dostává stále do složitější situace,
zvyšují se běžné výdaje. Nezaznamenali jsme žádná opatření, aby nárůst výdajů
se zastavil. Diskuze se dále zúčastnil Ing. Petr Karban, řekl, že činnost městské policie by
se měla hlavně zkvalitnit.Zastupitelka Věra Veverková se zeptala, jestli se podílí
a přispívajíi další obce na provozměstské policie. Starosta obce odpověděl, že se podílí
obce Komárov, Osek, Záluží a Tlustice. Dále se diskuze zúčastnil Ján Rogos, JUDr. Jaroslav
Ortman, předseda kontrolního výboru, řekl, že takto je to špatně připravené a není
možné, aby na konci roku se řešilo navyšování rozpočtu pro městskou policii. Nepodali
jste nám potřebná vysvětlení, je to na stažení tohoto bodu. Protinávrh JUDr. Jaroslava
Ortmanana stažení bodu č. 4.
HLASOVÁNÍ: PRO 8 PROTI 8 ZDRŽEL SE 3
Návrh nebyl přijat.
Další protinávrh podal Ing. et Ing. Jan Skopeček, předseda finančního výboru, a to ponížit
o částku 1,000.000,-Kč pro městskou policii a přesunout na údržbu a opravy
komunikací. JUDr. Jaroslav Ortman, předseda kontrolního výboru, se zeptal na položku,
kam spadá vydávání a distribuce Měšťana, uveřejňování inzerátu v Podbrdských
novinách, řekl starosta. Zastupitelka Věra Veverková navrhla, aby příspěvek mohl dostat
i Vřešťan, který píše o dění v našem městě a píše pravdivé příspěvky pro naše občany.
Bc. Aleš Trojan řekl, že si můžou požádat o dotaci z Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu města. Další se přihlásil Mgr. Petr Bakule a řekl, aby byl příště zpracován
rozpočet podrobněji, protože některé položky jsou tam velmi obecně. Tím předejdeme
těmto dlouhým diskuzím a dohadům. Zastupitel MDDr. Antonín Spal dodal, že materiály
pro jednání zastupitelstva dostáváme s dostatečným předstihem k prostudování, kde je
vše dost podrobně popsáno v předkládací zprávě, můžeme požádat o vysvětlení.
Místostarosta Ondřej Vaculík ještě řekl několik vysvětlení k rozpočtu. Také se otevřelo
téma ke skládce, k danému tématu se přihlásil Ing. Petr Karban, Věra Veverková řekla,
že nemáme k dispozici žádné podklady o objemu odpadu, paní Podubecká odpověděla,
že podklady bude mít až začátkem roku, takže opět nemáme nic, dodala paní Veverková.
Bc. Aleš Trojan souhlasil, že nemáme jiné podklady, než oznámení o uloženém množství
pro výpočet nájemného, které dodá AVE, aniž by bylo možno kontrolovat realitu. Nikdo
další se již do diskuze nezapojil.
Přešlo se k hlasování o protinávrhu Ing. et Ing. Jana Skopečka.
V 18:17 hod. Mgr. Petr Bakule se vzdálil z jednání zastupitelstva. Počet zastupitelů
18.
Protinávrh Ing. et Ing. Jana Skopečka snížit rozpočet městské policie o částku 1,000.001,Kč ve prospěch údržby a opravy komunikací.
HLASOVÁNÍ: PRO 7 PROTI 9 ZDRŽEL SE 2
Návrh nebyl přijat.
V 18.22 přišel zastupitel Mgr. Petr Bakule. Počet zastupitelů 19.

Další protinávrh podal Mgr. Radek Šumera snížit rozpočet městské policie o částku
610.000,- Kč ve prospěch údržby a oprav komunikací.
HLASOVÁNÍ: PRO 13 PROTI 3 ZDRŽEL SE 3
Návrh byl přijat.
V 18:23 Ing. et Ing. Jan Skopeček odešel z jednání zastupitelstva. Počet zastupitelů
18.
Budeme tedy hlasovat o upraveném rozpočtu, řekl starosta. Usnesení opravil Bc. Aleš
Trojan a nové znění přečetl.
Návrh usnesení č. 4 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) navrhovaný rozpočet města Hořovice na rok 2020. 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 a to, že z paragrafu funkčního třídění 5311 bude přesunuta částka ve výši
610.000,- Kč na paragraf funkčního třídění 2212 a položku 5171. Tento rozpočet je
přebytkový, kdy přebytek je určen ke krytí úvěrů města Hořovice.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 18 členů zastupitelstva města.
PRO 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr
Karban, Mgr. Petr. Bakule, Eva Kaufmanová)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Ing. et Ing. Jan Skopeček nehlasoval, protože se vzdálil z jednání zastupitelstva.
Rozpočet s provedenou změnou byl schválen, řekl starosta.
V 18:27 hod. Mgr. Petr Bakule odešel z jednání zastupitelstva. Počet zastupitelů 17.
Bod programu č. 5.
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020.
Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení č. 5 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 souvislosti s § 10a
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města
Hořovice v roce 2020“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy
pro poskytován dotací.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 17 členů zastupitelstva města.
PRO 17 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr
Karban, Eva Kaufmanová)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Návrh byl přijat.
V 18:32 hod. se vrátil na jednání Ing. et Ing. Jan Skopeček. Počet zastupitelů 18.
Bod programu č. 6.
Kontokorentní úvěr pro potřeby roku 2020.

Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem. Schvalujeme každý rok, řekl
starosta.
Do diskuze se přihlásil: Bc. Aleš Trojan – vedoucí finančního odboru, dovysvětlil ještě
předložený návrh, nikdo další se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení č. 6 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. Zároveň pak zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu příslušné
smlouvy o tomto kontokorentním úvěru.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 18 členů zastupitelstva města.
PRO 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr
Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Návrh byl přijat.
V 18.36 hod. se vrátil na jednání zastupitel Mgr. Petr Bakule. Počet zastupitelů 19.
Bod programu č. 7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem a řekl, že jde o zapracování
legislativní změny do vyhlášky v souladu se zákonem.
Do diskuze se přihlásil Ing. Petr Karban ohledně plateb za třídění odpadů, na otázku mu
odpověděl Bc. Aleš Trojan – vedoucí finančního odboru, který objasnil platby za třídění
odpadů. Do diskuze se zapojil ještě zastupitel MDDr. Antonín Spal a zastupitel Karel
Červený, který řekl, že čím méně se bude třídit, tak tím rychleji se zaplní skládka.
JUDr. Jaroslav Ortman řekl, že kontrolní výbor k tomuto bodu neměl žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 7 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice vydává dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění obecně závaznou vyhlášku města
Hořovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností
od 1. 1. 2020.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*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
Návrh byl přijat.
Bod programu č. 8.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích.
Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem a řekl, že jde o zapracování
legislativní změny do vyhlášky v souladu se zákonem.
Do diskuze se přihlásil Ing. Petr Karban, odpovídal Bc. Aleš Trojan – vedoucí finančního
odboru.
Návrh usnesení č. 8 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice vydává dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění obecně závaznou vyhlášku města
Hořovice č. 2/2019 o místních poplatcích, s účinností od 1. 1. 2020.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*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
Návrh byl přijat.
Bod programu č. 9.
Majetkoprávní úkony:
A) Prodej části pozemku parcelní č. 374/1 v k. ú. Hořovice o výměře 137 m2.
Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem.
Do diskuze se přihlásil JUDr. Jaroslav Ortman, řekl, že kontrolní výbor k tomuto bodu
nemá žádné připomínky. Nikdo jiný se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení č. 9 A) přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Majetkoprávní úkony:
A) Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
zákon o obcích (obecní zřízení) prodej části pozemku parcelní č. 374/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hořovice o výměře 137 m2 (dle geometrického
plánu nově označeného pozemku p. č. 374/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře
137 m 2) panu Tiboru Rujderovi, bytem Na Průhonech 271, 266 01 Tetín, za kupní
cenu, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 57.030 Kč.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 17 (*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 2
Návrh byl přijat.
Bod programu č. 9.
B) Nesouhlas s prodejem pozemku č. 730/6 – ostatní plocha, komunikace
o výměře 419 m2 v k. ú. Hořovice obchodní společnosti DOZEP s.r.o.
Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem, oznámil, že rada s prodejem
nesouhlasí, a proto tento nesouhlas zařadila do programu dnešního jednání.
Ing. et Ing. Jan Skopeček ohlásil střet zájmu k projednávanému bodu.
Do diskuze se k tomuto bodu přihlásil zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, zeptal se proč
je zařazen tento bod jako nesouhlas. Starosta odpověděl, že rada nemá právo o tomto
rozhodovat. Záměr musel být zveřejněn, postupovali jsme v souladu se zákonem, proto
rada pouze vzala na vědomí, tak znělo i usnesení rady, protože toto spadá výhradně
do pravomocí zastupitelstva. JUDr. Jaroslav Ortman za kontrolní výbor řekl, že tento
návrh vzbudil velkou nevoli, a proto kontrolní výbor navrhl tento bod stáhnout
z programu dnešního jednání zastupitelstva. Ještě se do diskuze zapojil Ing. Petr Karban
a Karel Červený. Bc. Aleš Trojan dodal, že tento postup je naprosto správný. Zastupitel

Rogos řekl, že dopravní komise také nedoporučuje prodej tohoto pozemku. Nikdo se už
do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení č. 9 B) přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Majetkoprávní úkony:
B) Zastupitelstvo města Hořovice dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
zákona o obcích (obecní zřízení) neschvaluje prodej pozemku parcelní č. 730/6 –
ostatní komunikace o výměře 419 m2 v k. ú. Hořovice obchodní společnosti DOZEP
s.r.o.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 17(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva
Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule)
PROTI 1
ZDRŽEL SE 1 (*Ing. Petr Karban)
Návrh byl přijat.
Bod programu č. 10.
Nominace člena představenstva společnosti Vak Beroun, a.s.
Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem. Rada se domnívá, že vhodným
kandidátem by měl být navržený tajemník Bc. Michal Hasman, MPA. Tuto funkci již
v minulosti vykonával pan tajemník Kazda, pak tuto funkci vykonával pan L. Tink, ale ten
musel ze zdravotních důvodů na tuto funkci rezignovat, proto musíme nominovat
nového člena. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení č. 10 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb.
deleguje zástupce obce jako člena představenstva Bc. Michala Hasmana, MPA
na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.,
v nichž má obec majetkovou účast.
HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*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
Návrh byl přijat.
Bod programu č. 11.
Diskuse, usnesení a závěr
Starosta otevřel diskuzi a řekl, že z minulého jednání zastupitelstva vzešel úkol:
zveřejnit roční rámcový plán, kdy se budou konat jednotlivá jednání zastupitelstva,
a zajistit zveřejňování materiálů k projednání na jednáních zastupitelstva pro občany
na webových stránkách města. Tyto úkoly byly splněny. Byl vám rozdán předběžný
roční plán, kdy se budou konat jednotlivá jednání zastupitelstva města Hořovice:
4. března, 3. června, 2. září, 30. listopadu 2020.
JUDr. Jaroslav Ortman seznámil s projednávanými body kontrolního výboru, a to
zejména střetu zájmu zastupitele pana Karla Pelikána. Zastupitel Karel Pelikán znovu
řekl, že ve střetu zájmu není, a že zákon neporušuje. JUDr. Jaroslav Ortman řekl,
že se opětovně nedostavil k vysvětlení na kontrolní výbor, s tímto postupem kontrolní
výbor nesouhlasí a vyzval pana Karla Pelikána, aby ještě jednou zvážil svůj postoj.

Do diskuze se přihlásil pan Vaculík, který zhodnotil pana Pelikána jako vynikajícího
odborníka, který vždy vykonával svojí činnost zodpovědně. Tomu oponoval v diskuzním
příspěvku Mgr. Bakule a vyzval pana Vaculíka ke střízlivému hodnocení, neboť on sám
ví, že sportovní hala byla předána a zkolaudována s nedokončenou elektroinstalací,
podlahou a dalšími závadami. Pan Bakule zopakoval výzvu panu Pelikánovi, aby situaci
znovu přehodnotil.
V diskuzi dále vystoupila V. Veverková a oslovila všechny zastupitele, aby se věnovali
postavení a působnosti města v MAS Hořovice a.s., a jako konkrétní případ uvedla
devastaci objektu Mohykán. K diskuzi se připojil M. Veverka s emotivním projevem.
Pan starosta informoval, že se pokoušeli vyjednávat o vrácení objektu městu, což
Ing. Mareš jako většinový vlastník zamítl.
Pan Bakule navrhl, aby obec svolala jednání zastupitelů s Ing. Marešem, kde bude tato
věc řešena. Pokračovala všeobecná diskuze, kde se otevřelo několik témat týkajících
se například otázek ohledně sběrného dvora, třídění odpadu, veřejného osvětlení
a vánoční výzdoby města, situace ohledně dopravního řešení obchvatu města.
Do diskuze se přihlásila paní Flídrová, zeptala se na nefunkčnost veřejných WC. Řekla,
že kdyby se pronajaly prostory bývalé trafiky s tím, že by se nájemci starali o údržbu
veřejných WC, tak by to takto nevypadalo.
Starosta odpověděl, že prostor je pronajímán. Veřejná WC jsou uklízena a kontrolována,
ale neustále jsou devastovaná. Na odborné dotazy odpovídali vedoucí odborů Bc. Aleš
Trojan, vedoucí finančního odboru. Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru technického
a dopravního, starosta a místostarosta.
Na závěr jednání zastupitelstva starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina popřál všem klidné
a pohodové Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020.
Jednání zastupitelstva ukončil v 19:58 hodin.
Zapsala: Lenka Kuniaková dne 9. 12. 2019 v Hořovicích
Ověřili dne: 17. 12. 2019 v Hořovicích

…………………….
Věra Veverková

…………………………
Eva Kaufmanová

……………………………………..
Dr. Ing. Jiří Peřina
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. 6/2019
ze dne 9. prosince 2019
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen zákon).
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice.
Výsledek hlasování:
Pro 11 Proti 3 Zdrželi se 4
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. 4 ke schválenému rozpočtu Města Hořovice na rok
2019 ve znění rozpočtového opatření č. 3.
Výsledek hlasování:
Pro 11 Proti 6 Zdrželi se 1
Usnesení č. 2 bylo schváleno
USNESENÍ č. 3
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 2021 až 2023.
Výsledek hlasování:
Pro 12 Proti 2 Zdrželi se 5
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) navrhovaný rozpočet města Hořovice na rok 2020. 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 výdajůa to, že z paragrafu
5311 bude částka ve výši 610.000,- Kč přesunuta na paragraf 2212 a položku
5171 druhového třídění. Tento rozpočet je přebytkový, kdy přebytek je určen ke krytí
úvěrů města Hořovice.
Výsledek hlasování:
Pro 18 Proti 0 Zdrželi se 1
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 § 85, písm. c) v souvislosti s § 10a
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města
Hořovice v roce 2020“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytován
dotací.

Výsledek hlasování:
Pro 17
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 2

USNESENÍ č. 6
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. Zároveň
pak zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy o tomto
kontokorentním úvěru.
Výsledek hlasování:
Pro 18 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice vydává dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění obecně závaznou vyhlášku města
Hořovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností
od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice vydává dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění obecně závaznou vyhlášku města
Hořovice č. 2/2019 o místních poplatcích, s účinností od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 9
Majetkoprávní úkony:
A) Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
zákon o obcích (obecní zřízení) prodej části pozemku parcelní č. 374/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Hořovice o výměře 137 m2 (dle geometrického plánu nově
označeného pozemku p. č. 374/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 137 m 2) panu
Tiboru Rujderovi, bytem Na Průhonech 271, 266 01 Tetín, za kupní cenu, stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 57.030 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 17 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 9 A) bylo schváleno.
B) Zastupitelstvo města Hořovice dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákona
o obcích (obecní zřízení) neschvaluje prodej pozemku parcelní č. 730/6 – ostatní
komunikace o výměře 419 m2 v k. ú. Hořovice obchodní společnosti DOZEP s.r.o.
Výsledek hlasování:
Pro 18 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 B) bylo schváleno.
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000
Sb. deleguje zástupce obce jako člena představenstva Bc. Michala Hasmana, MPA

na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., v nichž
má obec majetkovou účast.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Zapsala: Lenka Kuniaková dne 9. 12. 2019 v Hořovicích
Ověřili: dne 17. 12. 2019 v Hořovicích
……………………………………
Věra Veverková

……………………………………..
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta města

……………………………………….
Eva Kaufmanová

