Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 11. února 2010
č. 1/2010

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění

A
podle § 85, písm. a)
schvaluje
nabytí nemovitosti, tzv. Panskou zahradu – parcelní číslo 5 -ostatní plocha – zeleň o výměře
8244 m2. Jedná se o bezúplatný převod z majetku České republiky - Vojenských lesů
a statků ČR, s. p. do vlastnictví města Hořovice.

Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček

Mgr. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 11. března 2010
č. 2/2010
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
doplnění 3. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2009 dle písemného návrhu
a závěrečný účet města Hořovice za rok 2009 bez výhrad
B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
rozpočet města Hořovice na rok 2010 v paragrafovém znění jako schodkový, přičemž
schodek je vyrovnán výsledkem hospodaření r. 2009.
C
podle § 85, písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních úkonech takto:
a) Prodej nemovitostí – pozemkových parcel
1) pozemkové parcely č. 223 o výměře 114 m2 v k. ú. Hořovice Panu Miroslavu Rýdlovi,
Hořovice, Dlouhá 134 za účelem majetkoprávního vypořádání zřízení zahrádky za kupní
cenu 300 Kč / m2.
2) pozemkové parcely č. 139 o výměře 94 m2 v k. ú. Hořovice Paní Bohumile Štěpničkové,
Záluží 89 za účelem majetkoprávního vypořádání za kupní cenu 300 Kč / m2 se zřízením
věcného břemene vedení inženýrských sítí VO.
3) části pozemkové parcely č. 73/3 o výměře 283 m2 v k. ú. Velká Víska
(zastavěná plocha pod bytovým domem „E“ v ul. Na Okraji v Hořovicích)
budoucím kupujícím bytové jednotky v obytném domě „E“ p. Vladimíru Tejčkovi, bytem
Strašice 549/1 a Editě Heřmánkové, bytem Sedlčany 695 – podíl 81 / 1009 za kupní cenu
47.680 Kč za účelem prodeje ideálního podílu pozemku pod obytným domem „E“
v návaznosti na souběžně probíhající prodej bytové jednotky v tomto domě.
b) Prodej nemovitosti – bytové jednotky č. 754 / 4 v domě č. p. 754 v ulici 1. Máje
v Hořovicích (byt 2+1 s přísl.) Miluši a Františku Markovým, bytem Hořovice, Modřínová
1305, za účelem bydlení za kupní cenu1.001.000,- Kč + 40.000,- Kč za znalecký posudek

a převodní daň, při splnění následující podmínky: úhrada kupní ceny včetně nákladů
spojených s prodejem nejpozději do 90-ti dnů od podpisu smlouvy.
D
podle § 85, písm. a)
rozhoduje
o nabytí nemovitostí
Úplatný převod pozemkových parcel z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu Praha na město
Hořovice. Jedná se o pozemkové parcely v k. ú. Hořovice:
p. p. 2207 / 2 o výměře 13 m2, prodej dle znaleckého posudku v cenách dle platné vyhlášky,
tj. cca 900,- Kč celkem a p. p. 2206/5 o výměře 2 m2 za cenu cca 100,- Kč.
E
podle § 84, odst. 2, písm. d)
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace města
Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice.

Ing. Ladislav Žalud, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 22. dubna 2010
č. 3/2010
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
schvaluje
podle § 84, odst. 2, písm. a)
program rozvoje obce dle přílohy originálu zápisu
B
schvaluje
podle § 85, písm. a)
navržené Postupy k majetkoprávní úpravě vztahů k pozemkům ve vlastnictví
města Hořovice dotčených stavbou „II/114 – II/117 HOŘOVICE, OBCHVAT
MĚSTA“ za podmínky, že bude současně řešeno přemostění obchvatu tak, aby
byla zachována tzv. knížecí cesta (přes pozemkové parcely 893/1, 893/3 a 893/4 v k. ú.
Velká Víska ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR Praha).

C
Zastupitelstvo města Hořovice v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) stanovuje na volební období r. 2010 – r. 2014
celkový počet členů zastupitelstva na 21 s přihlédnutím k § 68 odst. 1 zákona o obcích.
D
pověřuje
předsedu Komise životního prostředí Ing. Žaluda k vypracování článku o nutnosti vhodného
chování občanů vzhledem k ochraně životního prostředí ve městě a jeho okolí.
E
ukládá
radě města, aby na své nejbližší schůzi, tj. 28. 4. 2010, projednala plnění smlouvy o zajištění
pečovatelské služby mezi městem Hořovice a o. s. Digitus.

JUDr. Dana Heřboltová, MVDr. Jan Tůma

Příloha č. 1 zápisu č. 3/2010

Mgr. Luboš Čížek

Příloha č. 1 zápisu č. 3/2010
Vyhodnocení návrhů na změny územního plánu
1. zařazení pozemků parc. č. 248/10, 749/1, 749/5, 749/6, 749/7/7 v k. ú. Velká Víska
doploch bydlení – rodinné domy - doporučuje se k dalšímu posouzení, ale je třeba vzít v úvahu,
že pozemky jsou v ochranném pásmu lesa, napojení na stávající komunikaci Příbramské ulice
je dopravně problematické (nepřehledný úsek těsně za horizontem) cesta k pozemkům slepou
ulicí „za zády“ rodinných domů v Pionýrské ulici
Závěr: návrh byl schválen.
2. zařazení pozemků parc. č. 2165/11 a 2165/9 v k. ú. Hořovice do ploch výroby a skladů
- doporučuje se vč. pozemků mezi současnými areály výroby OTK a Cintlovky, po
doplnění p. Tarabou – zohlednit stávající výstavbu, ale nezadávat celou plochu až k trati
pro sklady.
Závěr: návrhy byly schváleny.
3. přeřazení pozemku parc. č. 912/4 v k. ú. Velká Víska z ploch pro veřejná a nezisková
zařízení do ploch bydlení – doporučuje se k dalšímu posouzení, ale je třeba vzít v úvahu, že se
jedná v nivě potoka o cennou zemědělskou půdu v záplavovém území, zvážit rozsah jakékoli
zastavitelnosti v této lokalitě.
Závěr: návrh byl schválen.
4. přiřazení pozemku parc. č. 769 v k. ú. Velká Víska k sousedním plochám komerčních
občanských zařízení- nedoporučuje se, ponechat stávající využití – zeleň.
Hlasováno: 15 pro a 1 se zdržel. Závěr: návrh nebyl schválen.
5. přeřazení pozemků parc. č. 2281/2, 2281/6, 2282/104, 2282/105, 2282/109, 2282/110
a 2282/188 v k. ú. Hořovice z ploch technické infrastruktury do ploch smíšených obytných –
doporučuje se, ale při určování nového účelu posoudit, jakým způsobem zajistit potřebnou
občanskou vybavenost.
Závěr: návrh byl schválen.
6. přiřazení pozemku parc. č. 1500 a 15001 v k. ú. Hořovice k areálu dopravy (plochy výroby
a skladování) – doporučuje se.
Závěr: návrh byl schválen.
7. přeřazení návrhové plochy výroby a skladů v Masarykově ulici mezi stávajícími plochami
výroby a skladů (Kostal – Probotrans) do ploch bydlení - nedoporučuje se s tím, že bude větší
podíl zeleně v této lokalitě (která není zastavěna fotovoltaickou elektrárnou).
Závěr: návrh nebyl schválen.
8. přeřazení pozemků parc. č. 2348/1 a 2348/10 v k. ú. Hořovice z plochy chat na ZPF do
ploch rekreace- nedoporučuje se.
Závěr: návrh nebyl schválen.

9. zařazení pozemků parc. č. 865/13 a 867/16 v k. ú. Velká Víska do zastavitelných ploch se
smíšenou funkcí - nedoporučuje se.
Závěr: návrh nebyl schválen.
10. zrušení územní rezervy pro zřízení komunikace na pozemcích parc. č. 830/2, 830/4
a 835/1 v k. ú. Velká Víska - doporučuje se částečně vyhovět upřesněním trasy a zmenšením
plochy rezervy.
Závěr: návrh byl schválen.
11. zrušení zařazení pozemků parc. č. 311/3, 312/1, 313, 314, 315/1, 320 a 321 v k. ú.Velká
Víska do ploch veřejné zeleně – doporučuje se.
Závěr: návrh byl schválen.
12. povolit stavbu rodinných domů na pozemcích parc. č. 2348/25, 2348/33, 2347/27,
2348/36, 2348/34 a 2348/38 v k. ú. Hořovice- nedoporučuje se.
Závěr: návrh nebyl schválen.
13.povolit bytovou výstavbu mezi ulicemi Pod Nádražím a Fügnerova – doporučuje se
vyhovět v rámci nové koncepce sídelní zeleně, a pokud budou stanoveny takové regulativy pro
celou plochu, které zajistí optimální počet a velikost objektů a zachování co nejvíce vzrostlé
zeleně.
Závěr: návrh byl schválen.
14. zařadit pozemek parc. č. 2208/4 v k. ú. Hořovice jako stavební pozemek – doporučuje se
k dalšímu posouzení s tím, že se požaduje regulativem řešit odclonění od plochy skladů
a posuzování jako celku s rod. domem na sousedním pozemku. Také vzít v úvahu ochranné
pásmo trati.
Závěr: návrh byl schválen.
15. zařadit pozemky parc. č. 1378, 1379/2, 1392/5, 1392/6, 1392/7, 1392/8, 2279/1
a 2279/10 v k. ú. Hořovice do zastavitelných ploch bydlení – doporučuje se další posouzení,
aleje nutné zvážit, proč v těchto místech původní územní plán ponechal proluku, a prostor
mezi potokem a zastavěnými a zastavitelnými plochami řešit jako celek
Závěr: návrh byl schválen.
16. zařadit pozemky parc. č. 2268/6 a 2272/34 v k. ú. Hořovice do ploch zastavitelných
rodinnými domy - nedoporučuje se - z krajinářského hlediska (výhled od hranice lesa).
Závěr: návrh nebyl schválen.
17. změna a rozšíření zastavitelné plochy BRD1 (západně od Západního sídliště, od potoka až
k vodojemu) – doporučuje se, posuzovat zároveň s návrhem č. 15, vzhledem k rozsahu ploch
uvážit etapizaci, u návrhu č. 17 zmenšit zastavovanou plochu tak, aby nedosahovala až
k pozemku vodojemu.
Závěr: návrh byl schválen.

18. rozšíření zastavitelných ploch bydlení na celý pozemek parc. č. 2296/20 v k.ú.Hořovice nedoporučuje se vybíhá příliš do krajiny, přiléhá k lesu a není přístupný z veřejné komunikace
Závěr: návrh nebyl schválen.
19. podél komunikace na pozemku parc. č. 909/2 v k.ú. Velká Víska v úseku mezi náhonem
a Červeným potokem zařadit protihlukovou stěnu jako veřejně prospěšnou stavbu –
nedoporučuje, nadbytečné, protihluková opatření hlídají hygienické předpisy v technickém
řešení staveb; částečně by mohly vyhovět obecné úpravy regulativů nařizující umístění
ochranné zeleně po okrajích všech nebytových ploch
Závěr: návrh nebyl schválen.
20. změna funkčního využití pozemků 2331/72, 2332/22, 2344/15, 2345/10 v k.ú. Hořovice
z orné půdy na pozemky k obytné zástavbě – doporučuje se, požadovat nastavení regulativů
tak, aby nová zástavba v první řadě navazovala na již zastavěné území.
Závěr: návrh byl schválen.
21. změna využití plochy p.č. 892/5 v k.ú. Velká Víska v prostoru východně od nemocnice
(podle st. ÚP plocha pro veřejné a neziskové zařízení) do ploch občanského vybavení a ploch
smíšených umožňujících i obytnou zástavbu – doporučuje se za předpokladu stanovení
regulativu odcloňujícího výstavbu od východního obchvatu.
Závěr: návrh byl schválen.

Zadání územního plánu dle těchto vlastních záměrů:
A)
Při řešení nového územního plánu vycházet ze schváleného Strategického plánu rozvoje města
Hořovice
B)
Střed města řešit podle regulativů navržených ve studii arch. Pocheho,
C)
Dopravu řešit v souladu se studií dopravy v Hořovicích navrženou ing. Vondřichem
(včetně systému cyklostezek)
D)
Dořešit návaznost druhé etapy východního obchvatu
E)
Vyřešit systém sídelní zeleně města
F)
Řešit regulativ zeleně a parkovacích ploch v sídlištích Višňovka (vyjít ze studie Ing. Vondřicha)
a Západní sídliště

G)
Řešit parkovací plochy u vlakového nádraží
H)
Řešit možnost umístění rozhledny v lesoparku Dražovka.
CH)
10 KPZ = pěší zóna podzámčí - řešit v souladu s realitou a studií řešení Panské zahrady arch.
Velinského.

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 17. června 2010
č. 4/2010
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2) písm. b)
schvaluje
1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2010 dle písemného návrhu
B
podle § 85, písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních úkonech takto:
1) Nabytí nemovitostí:
Bezúplatný převod pozemkové parcely 742 / 2 v k. ú. Velká Víska z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha na město Hořovice za účelem
majetkoprávního vypořádání.
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemkové parcely 742 / 2 v k. ú. Velká
Víska od ÚZSVM Praha na město Hořovice.
2) Schválení omezujících podmínek pro bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ÚZSVM
Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha hodlá na město Hořovice
bezúplatně převést pozemek p. č. 1112 / 52 v k.ú. Hořovice (na Západním sídlišti) za
účelem majetkoprávního vypořádání s omezujícími podmínkami ve smlouvě o bezúplatném
převodu pozemku v následujícím znění:
Město Hořovice – nabyvatel se zavazuje:
Nabyvatel se zavazuje o nemovitost – pozemek p. č. 1112 / 52 v k.ú. Hořovice řádně
pečovat, užívat ji pouze k dosavadním účelům jako veřejnou zeleň a přístupové komunikace
k bytovým domům v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména ji nevyužívat ke komerčním
účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat,
současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu
10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce,
dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měla ke dni

účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového
předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty
převodcem vyzván.
Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto
náklady.
Převodce je oprávněn kdykoli během lhůty, stanovené v odst. 1 kontrolovat, zda jsou
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
Zastupitelstvo souhlasí s omezujícími podmínkami bezúplatného převodu p. p. 1112 / 52 v
k. ú. Hořovice od ÚZSVM Praha na město Hořovice.
3) Revokace usnesení zastupitelstva č. 2 / 2010 ze dne 11. 3. 2010
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 2/2010 ze dne 11. 3. 2010 v bodě „D“a současně
zastupitelstvo rozhoduje o nabytí nemovitostí v k.ú. Hořovice - pozemkové parcely 2207 /
2
za 1.020 Kč a pozemkové parcely 2206 / 5 za 460 Kč, tj. celkem za 1.480 Kč dle aktuálního
znaleckého posudku.
4) Revokace usnesení zastupitelstva č. 3/2010 ze dne 22. 4. 2010
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 3/2010 ze dne 22. 4. 2010 v bodě B: část věty za
slovy OBCHVAT MĚSTA se mění takto: „a souhlasí s úrovňovým křížením východního
obchvatu a tzv. Knížecí cesty vybaveným světelnou signalizací, s doplněním, že Středočeský
kraj na své náklady zpracuje projekt křížení mimoúrovňového a předá jej bezúplatně městu
Hořovice, to požádá o dotaci na tuto stavbu.“
C
podle § 85, písm. f)
rozhoduje
o prominutí nedobytné pohledávky příspěvkové organizace MKC Hořovice vůči HSS a.s.
Hořovice ve výši 33.066 Kč. Pohledávka bude dále vedena v podrozvahové evidenci MKC
Hořovice.

D
podle § 85, písm. j)
rozhoduje
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci mateřské školy v Hořovicích

E
podle § 85, písm. j)
rozhoduje
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na modernizaci 2. základní školy v Hořovicích

Mgr. Zdeňka Ulčová, Ing. Michal Palouš

Mgr. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 12. srpna 2010
č. 5 / 2010
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 6, odst. 5, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)
schvaluje v samostatné působnosti zadání územního plánu
B
zamítá námitku pana Ing. Tomáše Vrbaty
proti usnesení zastupitelstva ze dne 22. 4. 2010 ve věci částečného zařazení pozemků parc.
č. 2268/6 a 2272/34 v k. ú. Hořovice do územního plánu jako pozemky pro bydlení. (O
tomto záměru bude město uvažovat až po zastavění lokality č. BRD1 – bytové a rodinné
domy za sídlištěm, současně se zohledněním krajinářského hlediska).

Ing. Ladislav Žalud, Ing. Jindřich Lukavský

Mgr. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 30. září 2010
č. 6 / 2010
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
kontokorentní úvěr na rok 2011 do výše 10 mil. Kč
B
podle § 84, odst. 2 písm. b)
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2010 dle písemného návrhu v příloze
C
podle § 85, písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních úkonech takto:
1) Nabytí nemovitostí
a) Nabytí nemovitostí - pozemků
1a) Bezúplatný převod nemovitostí a rekreačních objektů – budovna těchto pozemcích v k.
ú. Lhotka u Terešova z vlastnictví Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na město Hořovice a to:
st. p. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 a 315 (
vše na LV č. 211)
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem (nabytím) pozemků a budov na
těchto pozemcích za účelem výlučného užívání k výchově a vzdělávání, ne pro
komerční účely.
Podmínkami bezúplatného převodu jsou po dobu 10ti let nepřevést vlastnictví
nemovitostí třetí osobě a uhradit správní poplatek za vklad do katastru nemovitosti
a náklady na znalecké posudky ve výši 13.542,20 Kč a 16.901 Kč.
1b) Úplatný převod pozemků parcelní číslo 701 / 3 o výměře 174 m2 a 831 / 102 o výměře
20 m2 v k. ú. Velká Víska z vlastnictví pana Vlastimila Bakuleho na město Hořovice
vypořádání.
Pan Vlastimil Bakule je výlučným vlastníkem pozemků 701 / 3 a831 / 102 o celkové
výměře 194 m2 v k. ú. Velká Víska za kupní cenu 135.000Kč a úhradu geometrického plánu
a správního poplatku za vklad do katastrunemovitostí.

1 c) Úplatný převod pozemků v k. ú. Hořovice z vlastnictví následujících osob do vlastnictví
města Hořovice z důvodu získání dotace na vybudování stavby cyklostezky mezi Západním
sídlištěm a zrekultivovanou skládkou Lom
Zastupitelstvo souhlasí s úplatným převodem (nabytím) částí pozemků v k.ú. Hořovice,
potřebných k vybudování stavby cyklostezky dle projektu a úhradou nákladů spojených
s veškerými převody pozemků.
Jedná se o:
p.p. 2252 / 10 o výměře 6 m2 v ceně 120,- Kč ( 20 Kč/m2 ) ve spoluvlastnictví pana
Ing. Otakara Zelenky, bytem Praha – Krč a Pozemkového fondu ČR;
p.p. 2252 / 9 o výměře 6 m2 v ceně 120,- Kč ( 20 Kč/m2 ) ve
vlastnictví pana Miroslava Rýdla, bytem Hořovice, Dlouhá 134/6;
p.p. 1174 / 24 o výměře 132 m2 v ceně 2.640,- Kč ( 20 Kč/m2 ) ve vlastnictví paní Naděždy
Pospíšilové, bytem Hořovice, Žižkova 332/8;
p.p. 1174 / 61 o výměře 19 m2 v ceně 950,- Kč ( 50 Kč/m2 ) ve vlastnictví paní Václavy
Matějkové, bytem Osek 50;
p.p. 1174 / 60 o výměře 25 m2 v ceně 1250,- Kč ( 50 Kč/m2 ) ve vlastnictví pana Mgr.
Alexandra Štěpničky, bytem Karlovy Vary, Rybáře;
p.p. 1174 / 59 o výměře 5 m2 v ceně 100,- Kč ( 20 Kč/m2 ) ve vlastnictví pana Jiřího
Šlapáka, bytem Osek 140;
p.p. 2244 / 20 o výměře 2 m2 a 2244 / 21 o výměře 153 m2 v ceně 3.100 Kč ( 20 Kč/m2 )
ve spoluvlastnictví pana Josefa Humla, bytem Osek 251 a Václava Humla, bytem Osek 220;
2) Směna nemovitostí - pozemků
2a) Směna pozemkové parcely 2247 / 13 o výměře 124 m2 a 1174 /
17 o výměře 139 m2 v k.ú. Hořovice ve vlastnictví pana Jiřího
Mařáka, bytem Lochovice, Obora 4za pozemkovou parcelu
2243/ 2 o výměře 149 m2 v k.ú. Hořovice v majetku města
s doplatkem 20 Kč/m2 za metry převyšující výměru směňovaného pozemku, tj.
114 m2 x 20 Kč = 2.280 Kč
Zastupitelstvo souhlasí se směnou nemovitostí za účelem získání dotace na výstavbu
cyklostezky.
2b) Směna pozemkové parcely 1174 / 18 v k. ú. Hořovice o výměře 93 m2 a 1174 / 19
o výměře 202 m2ve vlastnictví Zemědělského družstva Mořina za část pozemkové parcely
2165 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře 295 m2 v majetku města.
3) Prodej nemovitostí - pozemků
stavební parcely č. 942 / 45 o výměře 22 m2 v k. ú. Hořovice.
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku 31 vlastníkům bytových jednotek v domě č. p.
1231 v ul. Višňová za účelem majetkoprávního vypořádání za kupní cenu 500 Kč/ m2.
4) Schválení dohody o předání a převzetí komunikace

Dne 19. 7. 2010 byla uzavřena mezi Městskou akciovou společností Hořovice a.s. a panem
Ing. Petrem Marešem na straně jedné a Městem Hořovice na straně druhé Dohoda o předání
a převzetí komunikace, situované na pozemkových parcelách 2282 / 194, 2282 / 247 a
2282 / 250 v k. ú. Hořovice Dodatkem k této dohodě ze dne 20. 7. 2010 bylo stanoveno, že
citovaná dohoda nabývá účinnosti jejím schválením zastupitelstvem města.Zastupitelstvo
schvaluje Dohodu o předání a převzetí komunikace,situované na pozemkových parcelách
2282 / 194, 2282 / 247 a 2282 /250 v k. ú. Hořovice.
D
podle § 84, odst. 2, písm. h)
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 1/2010,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Hořovice č. 2 / 2007 o poplatku ze psů,
poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze vstupného, poplatku z ubytovací
kapacity a poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Ing. Jiří Auterský, MVDr. Jan Tůma

Mgr. Luboš Čížek

Usnesení ustavujícího
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 2. prosince
č. 7 / 2010
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedené zákona
bere na vědomí
složení slibu všemi členy zastupitelstva

B
podle § 104, odst. 1 výše uvedeného zákona
stanovuje,
že ve vedení města budou působit dva místostarostové, a to jeden uvolněný a jeden
neuvolněný.
A dle § 84 odst. 2, písm. m)
schvaluje
sedmičlennou radu města
C
podle § 84, odst. 2, písm. m)
volí
z řad svých členů
za starostu
Ondřeje Vaculíka
za místostarostu uvolněného
Mgr. Petra Bakuleho,
za místostarostu neuvolněného
Janu Šrámkovou
za další členy městské rady
Dr. Ing. Jiřího Peřinu
Bohumila Tarabu
Mgr. Jiřího Vavřičku
Ing. Jana Skopečka

D
podle § 77 a podle § 84, odst. 2, písm. n)
rozhoduje
o odměnách za výkon funkcí dle předloženého návrhu a akceptuje maximální výši odměn
a možnost poskytovat měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
V této souvislosti zastupitelstvo ukládá radě, aby do příštího jednání zastupitelstva
analyzovala konkrétní práci v jednotlivých funkcích a doporučila na základě toho
zastupitelstvu případně schválit novou výši odměn.
E
podle § 84, odst. 4
schvaluje jako přísedící u soudu
paní Mgr. Olgu Kebrlovou a paní Janu Šrámkovou
F
Ustavuje výbor finanční a kontrolní a volí za jejich členy:
Kontrolní výbor: předseda Dana Heřboltová,
členové: Renata Wachtlová, Tomáš Žalud, Libor Kaufman,
Vladimír Votruba, Anna Červená, Hynek Jeřábek.
Finanční výbor: předseda Richard Švamberk,
členové: Miroslav Sojka, Marcela Kohoutová, Miloš Koželuh, Jindřich Lukavský

Mgr. Renata Wachtlová, Ing. Jan Skopeček

Ondřej Vaculík

