USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 27. ledna 2011
č. 1/2011
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2) písm. b)
schvaluje
4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2010 dle písemného návrhu
B
podle § 84, odst. 2) písm. b)
schvaluje
rozpočet města Hořovice na rok 2011 v paragrafovém znění jako schodkový. Schodek je
vyrovná n zapojením kontokorentního ú věru
C
Podle nařízení vlády č. 375/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení
vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb.
a nařízení vlády č. 20/2009 Sb.
Schvaluje
měsíční odměnu neuvolněným členů m Zastupitelstva města Hořovice, s ú činností od
1. ledna 2011, dle přílohy originá lu zá pisu
D
podle § 84, odst. 4
revokuje
usnesení 7/2010 - E – schvá lení přísedících u soudu
E
volí
podle § 84, odst. 4
přísedící Okresního soudu v Berouně – paní Janu Šrá mkovou a Mgr. Olgu Kebrlovou

F
podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb.
Vydává
Jednací řá d zastupitelstva města Hořovice ve znění dle předloženého návrhu
s ná sledujícími ú pravami:
Bod 4.2
Návrhy rady města, výborů nebo členů zastupitelstva města se předklá dají zpravidla
v písemné formě v předstihu tak, aby mohly být rozeslá ny s pozvá nkou. Předkladatel,
který tento termín nesplní, je povinen uvést příčinu nesplnění na jedná ní zastupitelstva.
Bod 4.4
Kromě ná zvu a vlastního obsahu je součá stí výše uvedených materiá lů i dů vodová zpráva.
G
podle § 84, odst. 2, písm. f)
deleguje
starostu města Ondřeje Vaculíka a v jeho nepřítomnosti místostarostku Janu Šrá mkovou,
jako zá stupce obce na jedná ní valných hromad obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou ú čast, a v této souvislosti jim uklá dá , aby s výsledky těchto jedná ní
seznamovali zastupitelstvo.
H
podle § 84, odst. 2, písm. g)
ukládá
starostovi, jakožto zá stupci města na jedná ní valných hromad, aby tam navrhl:
a/ odvolá ní dosavadních zá stupců obce Mgr. Luboše Čížka, Ing. Jiřího Auterského a Ing.
Michala Palouše
b/ jmenová ní nových zá stupců obce, a to Jany Šrá mkové jako místopředsedkyně
představenstva a Mgr. Petra Bakuleho jako člena dozorčí rady Městské akciové společnosti
Hořovice, Mgr. Petra Bakuleho jako předsedu dozorčí rady Hořovické teplá renské, s. r. o.
a Ing. Ladislava Kazdu, jako člena představenstva Vodovodů a kanalizací Beroun, a.s.
CH
podle § 84, odst. 2, písm. m)
volí
za člena kontrolního výboru Mgr. Luboše Čížka (odměna za funkci s ú činností od 1. 2.
2011, dle přílohy originá lu zá pisu)
I
podle § 84, odst. 2, písm. u)
schvaluje

odměny za loň ský rok členů m výborů , kteří nebyli v minulém funkčním období členy
zastupitelstva, a to ve výši 3.000 Kč na jednoho.

MUDr. Marta Jedličková , Ing. Ladislav Ž alud

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 28. června 2011
č. 3/2011
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2) písm. b)
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2011.
B
podle § 85, písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních ú konech takto:
1) Prodej nemovitostí
a) Pozemkové parcely č. 1443 o výměře 1080 m2 v k.ú . Hořovice společnosti PCM, s.r.o.,
Praha za ú čelem vyrovná ní vzá jemných pohledávek
Prodej za kupní cenu 1.000,- Kč
b) Bytové jednotky č. 754 / 4 v domě čp. 754 v ul. 1. Má je v Hořovicích (byt 2+1 s přísl., 2
kategorie) o výměře 51,80 m2
Jedná se o prodej obá lkovou metodou za ú čelem bydlení.
Prodej nejvyšší nabídce panu Davidu Schová nkovi za kupní cenu 736.000,- Kč + ú hradu
ná kladů spojených s prodejem, při splnění ná sledující podmínky: ú hrada kupní ceny
včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
V případě jeho nezá jmu prodej zá jemci druhému v pořadí, tedy paní Ladislavě Volfové za
kupní cenu 710.000,- Kč + ú hradu ná kladů spojených s prodejem, při splnění ná sledující
podmínky: ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90-ti
dnů od podpisu kupní smlouvy.
c) Bytové jednotky č. 758 / 5 v domě čp. 758 v ul. Kosmonautů v Hořovicích
(byt 1+1 s přísl., 2. kategorie) o výměře 31,80 m2
Jedná se o prodej obá lkovou metodou za ú čelem bydlení.
Prodej nejvyšší nabídce panu Davidu Schová nkovi za kupní cenu 553.000,- Kč + ú hradu
ná kladů spojených s prodejem, při splnění ná sledující podmínky:
ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90-ti dnů od
podpisu kupní smlouvy. V případě jeho nezá jmu prodej zá jemci druhému v pořadí, tedy
panu Josefu Hladkému za kupní cenu 541.000,- Kč + ú hradu ná kladů spojených
s prodejem, při splnění ná sledující podmínky: ú hrada kupní ceny včetně ná kladů
spojených s prodejem nejpozději do 90-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.

2) Nabytí nemovitostí
Ú platný převod pozemků v k.ú . Hořovice z vlastnictví ná sledujících subjektů do vlastnictví
města Hořovice z dů vodu získá ní dotace na vybudová ní staveb týkajících se ochrany proti
vybřežová ní velkých vod v Červeném potoce.
Jedná se o:
a) p. p. 1390 / 9 o výměře 16 m2 a p. p. 1390 / 10 o výměře 1 m2 v ceně 400,- Kč / m2
ve vlastnictví firmy Zetun a.s. se sídlem Zbraslavská 47/24, Praha – Velká Chuchle – Malá
Chuchle, 159 00 Praha 59. Dne 17.1.2011 již byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí
kupní smlouvy.
b) p. p. 1393 / 10 o výměře 3 m2 v ceně 400,- Kč/m2 v podílovém spoluvlastnictví paní
Zuzany Jimenézové, bytem 407 47 Varnsdorf 1, Na Ná spu 2085,
paní Jitky Jindá čkové, bytem 101 00 Praha 10, Vršovice, Tolstého 1062/19,
pana Ing. Vladimíra Pospíšila, bytem 252 63 Roztoky u Prahy, Husova 1429
a paní Milady Šmejkalové, bytem 268 01 Hořovice, Palachova 726/11. Dne 7.2. 2011 již
byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy.
Za ú čelem získá ní dotace je potřeba předmětné čá sti pozemků vlastnit, nebo mít uzavřeny
smlouvy o zřízení věcného břemene stavby na pozemku.
Zastupitelstvo souhlasí s ú platným převodem pozemků č. 1390 / 9, 1390 / 10 a 1393 /
10 v k. ú . Hořovice, potřebných k vybudová ní staveb dle projektu pro realizaci akce
„Ochrana proti vybřežová ní velkých vod v Červeném potoce“, za kupní cenu 400,- Kč/m2 +
ú hradu ná kladů spojených s převodem pozemků do vlastnictví města Hořovice.
Bezú platný převod pozemku v k. ú . Hořovice z vlastnictví Ú ZSVM do vlastnictví města
Hořovice
c) p. p. 1506 / 12 o výměře 139 m2 ve vlastnictví Ú řadu pro zastupová ní stá tu ve věcech
majetkových Praha . Jedná se o čá st chodníku v ul. Masarykově.
Zastupitelstvo souhlasí s bezú platným převodem pozemku č. 1506 / 12 (chodníku v ulici
Masarykové) v k. ú . Hořovice od Ú ZSVM Praha do vlastnictví města Hořovice.
C
podle § 84, odst. 2, písm. r)
rozhoduje
o ná zvech ulic v Hořovicích
1) Nově vzniklá ulice v lokalitě Sklená řka (viz příloha č. 1) - Kapitá na Matouška
2) Lokalita směr Hvozdec ( viz příloha č. 2), kde vzniká nová zá stavba rodinných domů .
A) Ke Krejcá rku
B) Pod Homolí
C) Myslivecká
D) Pod Šibencem

D
podle § 84, odst. 2, písm. n)
a podle nařízení vlády č. 375/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení
vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb.
a nařízení vlády č. 20/2009 Sb.
schvaluje
měsíční odměnu neuvolněného člena Zastupitelstva města Hořovice, s ú činností od
1. července 2011, dle přílohy originá lu zá pisu
E
pověřuje
starostu města Ondřeje Vaculíka a místostarostu Mgr. Petra Bakuleho jedná ním o změně
finančních podmínek kupní smlouvy na areá l Starého zá mku.

Karel Červený MUDr. Marta Jedličková

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 29. září 2011
č. 4/2011
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2) písm. b)
schvaluje
3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2011.
B
podle § 84, odst. 2) písm. b)
schvaluje
kontokorentní ú věr na rok 2012 do výše 5 mil. Kč
C
podle § 85, písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních ú konech takto:
a) Prodej nemovitostí
1) pozemkové parcely č. 1875 o výměře 720 m2 v k.ú . Hořovice
manželů m Anně a Zdeň kovi Svobodovým, bytem Hořovice, Pod Ná dražím 283
za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní, za cenu 84.150 Kč plus ostatní ná klady
spojené s prodejem.
2) pozemková parcela č. 1698 o výměře 290 m2 a stavební parcela 1699 o výměře 42 m2
v k.ú . Hořovice
PaedDr. Karlu Mužíkovi, bytem Hořovice, Kosmonautů 686 za ú čelem
majetkoprávního vypořá dá ní za kupní cenu 38.512,- Kč plus ostatní ná klady spojené
s prodejem s tím, že ú hrada bude provedena ve splá tká ch.
3) čá st pozemkové parcely č. 1112 / 50 o výměře cca 16 m2 v k.ú . Hořovice
Mgr. Jaroslavu Aloisovi Bakulemu, bytem Hořovice, Kosmonautů 659
Za ú čelem odkoupení pozemku na stavbu menší gará že o výměře cca 16 m2..
Přesná výměra bude zná ma po zaměření geometrickým plá nem.
Prodej za kupní cenu 1.000 Kč/m2 plus ostatní ná klady spojené s prodejem.
4) pozemková parcela č. 434 / 3 o výměře 7 m2 v k.ú . Hořovice
Jednotě, spotřební družstvo v Hořovicích, se sídlem Hořovice, Palackého ná m. 200

za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní. Prodej za kupní cenu 7.000 Kč plus ostatní
ná klady spojené s prodejem.
5) čá st pozemkové parcely č. 675 / 14 o výměře 7 m2 v k.ú . Velká Víska
Jiřímu a Evě Klá novým, bytem Hořovice, Modřínová 1297 za ú čelem
majetkoprávního vypořá dá ní za kupní cenu 2.100 plus ostatní ná klady spojené
s prodejem.
6) čá st pozemkové parcely č. 37 / 1 o výměře cca 70 m2 v k.ú . Velká Víska
Hořovické teplá renské, s.r.o. za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní pro
vybudová ní oplocení v rozsahu a pů dorysu současného provizorního oplocení s tím, že
podezdívka bude z lomového kamene do výše soklu sousedních objektů .
Přesná výměra bude zná ma po zaměření geometrickým plá nem.
Prodej za kupní cenu 1.000 Kč/m2 plus ostatní ná klady spojené s prodejem.
7) pozemková parcela č. 72 / 142 o výměře 1002 m2 v k.ú . Velká Víska
Městské akciové společnosti Hořovice a.s., se sídlem Hořovice, Palackého ná m. 97
za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní za kupní cenu 1.250 Kč/m2 plus ná klady spojené
s prodejem.
8) čá sti pozemkových parcel č. 1869 / 3, 1837 / 2, 1857 / 27 a 1857 / 1
o celkové výměře cca 1200 m2 v k.ú . Hořovice
Českému rybá řskému svazu, MO Hořovice za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní.
Prodej za kupní cenu u orné pů dy a ostatní plochy 300 Kč/m2, u vodní plochy 100
Kč/m2 plus ostatní ná klady spojené s prodejem.
b) Nabytí nemovitostí
1)Ú platný převod pozemků v k.ú . Hořovice z vlastnictví ČR – Pozemkového
fondu do vlastnictví města Hořovice z dů vodu vybudová ní stavby cyklostezky.
Souhlas s ú platným převodem podílu 2/8 na pozemku č. 2252 / 10 v k.ú . Hořovice od ČR
Pozemkového fondu, potřebných k vybudová ní stavby cyklostezky dle projektu. Za kupní
cenu cca 10,- Kč + ú hradu ná kladů spojených s převodem pozemků , tj. znaleckým
posudkem a správním poplatkem za vklad.
2) Ú platný převod pozemků v k.ú . Hořovice z vlastnictví Českých drah do vlastnictví města
Hořovice z dů vodu potřebnosti odstavného pruhu u ná draží.
Souhlas s ú platným převodem p.p. 1580 / 18, po zaměření geometrickým plá nem p.p.
1580 / 32 o výměře 201 m2 v ceně 50,- Kč/m2 plus ostatní ná klady – geometrický plá n
5.280 Kč, správní poplatek za vklad 500 Kč, popřípadě znalecký posudek za ú čelem
parková ní automobilů před ná dražím.
3) Bezú platný převod pozemku v k.ú . Velká Víska z vlastnictví Ú ZSVM do vlastnictví města
Hořovice
Souhlas s bezú platným převodem p. p. č. 893 / 2 o výměře 200 m2 a p. p. 893 / 3 o výměře
1758 m2 ve vlastnictví Ú řadu pro zastupová ní stá tu ve věcech majetkových Praha.

D
podle § 84, odst. 2, písm. r)
rozhoduje
o ná zvech ulic v Hořovicích takto:
a) Nově vzniklá ulice v lokalitě za hřbitovem na poz. parcele 872/17 v k.ú . Velká Víska (viz
příloha č. 1) MALINOVÁ
b) Plá novaná ulice v lokalitě za hřbitovem na čá sti poz. parcely 831/7 v k.ú . Velká Víska
(viz příloha č. 2), kde bude nová zá stavba rodinných domů .
POD RANČEM
c) Nově vzniklá ulice vedoucí k budově společnosti ZETUN a.s. na poz. parcele 1388/6
v k.ú . Hořovice (viz příloha č. 3)
U MLÝ NSKÉ HO POTOKA
E
podle § 84, odst. 2 písm. d)
schvaluje
aktualizované zřizovací listiny příspěvkové organizace města
Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice včetně přílohy č. 1 ná sledovně:
- začlenění správy krytého plaveckého bazénu, letního koupaliště, ubytovny a souvisejících
pozemků
- vyjmutí fotbalového areá lu
s vyškrtnutí věty: „Dalším předmětem činnosti… z dů vodu nadbytečnosti.
F
bere na vědomí
Programové prohlá šení Rady města Hořovice viz příloha originá lu zá pisu.
Miroslav Veverka, Ing. Jaroslav Vyhnal

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 29. listopadu 2011
č. 5/2011
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 85 písm. a)
schvaluje
koupi areá lu Starého zá mku od Vojenských lesů a statků , s. p.,
za kupní cenu 35 mil. Kč + 2% ú rok p. a.
Ú hrada kupní ceny bude provedena ve splá tká ch během 6 let.
Podmínkou platnosti kupní smlouvy je bezú platný převod
Panské zahrady do majetku města.
B
ukládá
Radě města Hořovice zahá jit a realizovat kroky vedoucí
k racioná lnímu využívá ní budov v majetku města
(knihovna, kino, Labe, Společenský dů m, MŠ Jirá skova, domek
č. p. 918) a podávat o nich zastupitelstvu pravidelně zprávy.
Mgr. Renata Wachtlová , Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 15. prosince 2011
č. 6/2011
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2) písm. b)
schvaluje
4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2011 s promítnutím příspěvku na hmotnou
nouzi a zdravotně postižené občany ve výši 2,7 mil. Kč do příjmové i výdajové čá sti
B
podle § 84, odst. 2) písm. b)
schvaluje
Rozpočet města Hořovice na rok 2012 v paragrafovém znění jako schodkový, přičemž schodek
bude vyrovná n kontokorentním ú věrem
C
podle § 84, odst. 2) písm. b)
schvaluje
Rozpočtový výhled města Hořovice na roky 2012 – 2015
D
podle § 85, písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních ú konech takto:
a) Prodej nemovitostí
1) pozemkové parcely č. 748 / 2 o výměře 57 m2 a 746 / 2 o výměře 12 m2 v k.ú . Hořovice
( Husovo ná městí )
Zdeň ce Benedová , bytem Hořovice, Zá mecká 239
za kupní cenu 20.700,- Kč plus ostatní ná klady spojené s prodejem.
2) pozemkové parcely č. 1639 o výměře 66 m2 v k.ú . Hořovice ( ul. Potoční )
Ivetě a Milanu Piská čkovým, bytem Osek 2 za kupní cenu 19.800,- Kč plus ostatní ná klady
spojené s prodejem.
b) Nabytí nemovitosti
1) Ú platný převod pozemku 1386 / 2 v k.ú . Hořovice o výměře 223 m2 z vlastnictví firmy K +R
Projekt s.r.o. Praha do vlastnictví města Hořovice z dů vodu získá ní dotace na vybudová ní

staveb týkajících se ochrany proti vybřežová ní velkých vod v Červeném potoce.
za kupní cenu 100,- Kč/m2 + ú hradu ná kladů spojených s převodem pozemku.
2) Smlouva o smlouvě budoucí darovací – protipovodň ové opatření Hořovice – Červený potokř.km 12,9-13,3 – ochrana proti vybřežová ní velkých vod
Zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí darovací týkající se
protipovodň ových staveb v k.ú . Hořovice, potřebné k vybudová ní staveb dle projektu
pro realizaci akce „Ochrana proti vybřežová ní velkých vod v Červeném potoce“.
3) Ú platný převod pozemků v k.ú . Hořovice z vlastnictví Českých drah do vlastnictví města
Hořovice z dů vodu nepotřebnosti odstavného pruhu u ná draží – revokace
Zastupitelstvo revokuje své usnesení č. 4/2011 ze dne 29. 9. 2011 .tak, že správný text
zní:
Zastupitelstvo souhlasí s ú platným převodem čá sti pozemku č. 1570 / 18, po zaměření
geometrickým plá nem parcely č. 1570 / 32 o výměře 201 m2 v k.ú . Hořovice od
Českých drah za kupní cenu 50,- Kč + ú hradu ná kladů spojených s převodem pozemků ,
tj. geometrickým plá nem, znaleckým posudkem a správním poplatkem za vklad.
4)Zastupitelstvo souhlasí s ú platným převodem pozemku č. 90 v k.ú . Velká Víska od
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Hořovice v ceně dle současně platné oceň ovací
vyhlá šky.
E
podle § 84, odst. 2, písm. h
vydává
obecně závaznou vyhlá šku města Hořovice č. 1/2011
– Vyhlá ška o místních poplatcích dle návrhu v příloze originá lu zá pisu
F
podle § 84, odst. 2, písm. g)
ukládá
starostovi, jakožto zá stupci města na jedná ní valných hromad, aby na nejbližším jedná ní
navrhl jmenová ní nových zá stupců obce, a to Dr. Ing. Jiřího Peřiny jako místopředsedy
představenstva Městské akciové společnosti Hořovice a Ondřeje Vaculíka jako člena její
dozorčí rady.
G
souhlasí
s přijetím dotace ve výši 14.997.641.53 Kč vyčleněním čá stky 21.782.931.87 Kč z rozpočtu
města pro spolufinancová ní projektu "Rekonstrukce autobusového ná draží v Hořovicích".
Karel Červený, Ing. Jaroslav Vyhnal

Ondřej Vaculík

