Zápis č. 1
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 5. března 2013 v Klubu Labe
Přítomni:
Ondřej Vaculík
Mgr. Petr Bakule
Mgr. Jiří Vavřička
Bohumil Taraba
Ing. Jan Skopeček
Dr. Ing. Jiří Peřina
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Mgr. Jana Vlčková
JUDr. Dana Heřboltová ,
MUDr. Marta Jedličková
Karel Červený
Mgr. Luboš Čížek
Prof. PhDr. Hynek Jeřá bek, CSc.
Miroslav Veverka
PhDr. Jiří Vlček
Jan Voříšek
Ing. Ladislav Ž alud
Ing. Jaroslav Vyhnal
Jana Šrá mková
Omluven: MUDr. Richard Švamberk
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, kontrola ú kolů
2. 6. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012
3. 1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
4. Schvá lení ú četní závěrky za rok 2012
5. Zpráva o výsledku přezkoumá ní hospodaření města za rok 2012
6. Majetkoprávní ú kony
7. Informace o aktuá lním dění ve městě
8. Diskuse, závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
Na začá tku jedná ní bylo přítomno 18 zastupitelů .
1) Ověřovateli byli zvoleni: MUDr. Jedličková a Ing. Vyhnal. Hlasová no 17 pro, 0 proti a 1
se zdržel. Návrhová komise byla jednomyslně zvolena ve složení: PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Vlčková
a p. Veverka.
Program jedná ní byl schvá len jednomyslně.
Starosta konstatoval, že zá pis č. 4 byl řá dně ověřen a ú koly z něho vyplývající byly splněny.

2) 6. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo schvá lilo jednomyslně 1. rozpočtové opatření na rok 2013 vzalo na vědomí
6. rozpočtové opatření a doporučení finančního výboru.
3) Ú četní uzávěrka za rok 2012 byla schvá lena také jednomyslně.
Přišel Prof. Jeřá bek a bylo celkem 19 zastupitelů .
4) Zpráva o výsledku přezkoumá ní hospodaření města za rok 2011
Byla schvá lena jednomyslně.
5) Prodej nemovitostí
Prodej čá sti pozemkové parcely 1637 / 1 v k.ú . Hořovice (ulice Potoční výměře cca
29 m2 a prodej čá stí pozemkových parcel 641 / 6, 676 / 3 a 676 / 1 v k.ú . Hořovice (ulice
Místní) o celkové výměře cca 126 m2.
Výsledek hlasová ní: 13 pro, 0 proti a 6 se zdrželo hlasová ní.
Přišel Ing. Skopeček a bylo celkem 20 zastupitelů .
6) Nabytí nemovitostí
Bezú platný převod pozemků v k. ú . Hořovice a v k. ú . Velká Víska z vlastnictví Středočeského
kraje do vlastnictví města Hořovice (viz usnesení)
A bezú platný převod čá sti pozemku p. č. 908 / 4 o výměře 11 m2 v k.ú . Osek u Hořovic
do vlastnictví města Hořovice. Výsledek hlasová ní 19 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
7) Prodej movité věci - Speciá lního vozidla s hydraulickou vysokozdvižnou plošinou, typ AVIA
31K, SUB, MP 13-2.Jedná se o prodej obá lkovoumetodou.
Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce panu Emilu Vildmonovi,
Elektromontá žní prá ce, Beroun 2, Na Vinici 1570, za prodejní cenu 90.000 Kč,při splnění
podmínky ú hrady kupní ceny při podpisu smlouvy.
8) Informace o aktuá lním dění ve městě.
Starosta prezentoval analýzu ve věci případného zřízení městské policie, kterou vytvořil
ve spoluprá ci s oběma místostarosty a po návštěvě zá stupců městské policie a zá stupců měst
Beroun, Dobříš a Mníšek pod Brdy.
Mgr. Wachtlová poděkovala za konkrétní čísla a věcný přístup k řešení
bezpečnosti ve městě. Starosta souhlasil, že zřízení městské policie musí
být řešeno věcně, nikoliv jako politické rozhodnutí.
Ing. Skopeček také poděkoval za předložený materiá l, ale řekl, že řešení bezpečnosti ve městě
je složitý problém. Je třeba se dohodnout, jaký typ městské policie by měl v Hořovicích
fungovat. Dr. Peřina informoval o připravované výzvě ministerstva vnitra, kterou by mohlo
město využít např. při vybavení MP vysílačkami, kamerovým systémem apod. Dr. Vlček řekl,
že bezpečnostní situace ve městě se nelepší a je třeba zkusit další formy zajištění bezpečnosti.
Zjistit, jak funguje městská policie ve srovnatelných městech. Starosta souhlasil, že je možné

navštívit např. Vlašim, Blatnou či Březnici, kde mají městskou policii. Ing. Ž alud řekl, že by měl
ná sledovat i druhý krok – říct kolik strá žníků a kolik peněz na provoz bude potřeba z rozpočtu.
Vzhledem k rozpočtu našeho města je ú nosné zřídit městskou policii. Prof. Jeřá bek řekl,
že vandalismus a drobné přestupky ve městě už lidé ani nehlá sí na policii. Ing. Skopeček řekl,
že materiá l by měl být podrobnější. Je jasné, že městská policie má největší vliv na parková ní
a dopravní ká zeň ve městě. Hořovice ale potřebují pomoci s veřejným pořá dkem
a odstraněním vandalismu. Mgr. Čížek si myslí, že je třeba říct časový horizont, kdy má
vzniknout městská policie, kolik má mít strá žníků a kolik bude stá t. Rada by měla připravit
takový dokument pro zastupitelstvo. Ing. Skopeček nedoporučuje uklá dat radě „domá cí ú kol“.
Takové rozhodnutí by mělo vzniknout napříč celým politickým spektrem. Starosta souhlasí,
že v takové pracovní skupině by měl být zá stupce bezpečnostní rady města, psycholog,
právník. Dr. Vlček doplnil, že nejdříve by měla vzniknout taková to pracovní skupina
a vypracovat materiá l pro monotematické jedná ní zastupitelstva (např. za dva měsíce).
Další informace byla o komunitním plá nová ní. Místostarostka Šrá mková pochvá lila sociá lní
odbor za prá ci, kterou odvá dí. Připojila se Mgr. Wachtlová a řekla, že je rá da, že rada města
rozhodla o posílení sociá lního odboru o jednoho pracovníka a myslí si, že by bylo třeba posílit
o 4 až 6 lidí. Prof. Jeřá bek řekl, že je třeba podpořit rodiny pečující o seniory či jinak
handicapované osoby. Pan Taraba vyzval tajemníka k vysvětlení, proč rada navýšila pouze
o jednoho člověka na sociá lním odboru. Ing. Kazda konstatoval, že navýšení o jednoho
pracovníka bylo rozhodnutí rady. Vyšla novela zá kona o sociá lně právní ochraně dětí, vyhlá ška
a kritéria pro hodnocení ú řadů a je dá n příspěvek na výkon stá tní správy. Dle těchto kritérií by
měly mít Hořovice o 2,3 ú ředníka více na sociá lně právní ochranu dětí. Zatím je přechodné
období, kritéria mají být splněna za dva roky. Do té doby bude jasné, jestli bude navýšen
příspěvek na stá tní správu a zda je další pracovník opravdu potřebný. Mgr.
Kebrlová poděkovala za člověka navíc do sociá lního odboru. Ř ekla, že v zá koně je napsá no,
že ná klady na sociá lně právní ochranu dětí platí stá t. V Hořovicích se pracuje s cca 550 živými
spisy. Ve druhém pololetí tohoto roku se má měnit metodika, povede se spis na každé dítě,
tudíž jejich počet naroste. Musí se klá st dů raz na pěstounskou péči, kontaktovat pěstouny 1 x
za dva měsíce. Není vytvořena pracovní skupina pro pečovatele o handicapované. Bylo by
dobře, aby stávající organizace, zabývající se sociá lními službami, rozšířily své služby.
Poté starosta informoval o žá dostech o dotace na zateplení 1. zá kladní školy (3. pavilonu,
protože akce musí být ukončena v letošním roce) a dotace na zateplení Zá kladní školy
Svatopluka Čecha.
20. ú nora byl předá n Starý zá mek městu Hořovice, nyní se pracuje na projektové dokumentaci
pro stavební povolení na jeho rekonstrukci.
Místostarosta informoval o zimním stadionu. Ing. Jícha má pronajatý stadion od listopadu.
Zimní stadion funguje velmi dobře a je využívá n jak veřejností, školami, tak hokejisty.
Ve spoluprá ci s externím právníkem se pracuje na narovná ní této ná jemní smlouvy. Také
se uvažuje o využití zastřešeného stadionu v letním období – po vybavení multifunkčním
povrchem pro in-line, florbal. Mgr. Vavřička doplnil, že rada počítá s tím, že by se investovalo
i do opravy stávající sportovní haly a v každé hale by se provozovaly jiné sporty. Ing. Jícha řekl,

že zimní stadion je v provozu od 1. 12. 2012 (kvů li špatnému podkladu a některým drobným
ú pravá m). Letos je v hokejové přípravce z hořovického regionu 32 dětí a kolem 50 dětí
se věnuje krasobruslení.
Starosta informoval, že pro letní využití stadionu a zhodnocení městského majetku zřízením
multifunkčního povrchu město hledá sponzora.
Pan Rissel je rá d, že se řeší bezpečnost ve městě, ale stěžoval si na stav chodníků při velkém
spadu sněhu. Také komentoval, že měl být podle příslibu policejního prezidenta navýšen stav
policistů v Hořovicích, když budou sídlit na Starém zá mku. Starosta konstatoval, že dva dny
stá le sněžilo, a když se uklidil chodník, tak byl za chvíli opět zasněžený. Písemný příslib
policejního prezidenta Lessyho skutečně město má , ale Policie ČR v současné situaci nemá
možnost takový slib splnit. Pan Veverka upozornil na kruhové zá brany kolem stromů
na autobusovém ná draží a jejich nevhodný povrch v zimním období.
Ing. Bočan má obavy z hluku a škodlivin v ovzduší z nové kogenerační jednotky na kotelně
ve Višň ovce. Starosta ho vyzval, aby formuloval tyto obavy písemně, jako podklad pro jedná ní
se zá stupcem Hořovické teplá renské.
Poté starosta poděkoval přítomným za ú čast a ukončil jedná ní zastupitelstva.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 1/2013
ze dne 5. března 2013
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
podle § 84, odst. 2, písm. b)
A
schvaluje
1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
a zároveň bere na vědomí 6. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012

podle § 84, odst. 2, písm. b)
B
schvaluje
Účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012

podle § 84, odst. 2, písm. b)
C
schvaluje
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2011, která byla
součá stí závěrečného ú čtu.

dle § 85 písm. a)
D
schvaluje
a) Prodej nemovitostí
1) části pozemkové parcely 1637 / 1 v k.ú. Hořovice (ulice Potoční)o výměře cca
29 m2
manželů m Piská čkovým, bytem Osek 2 za ú čelem opravy chodníku a vybudová ní schodů
a ná jezdových ramp k domu č.p. 509 za kupní cenu 300 Kč/m2
2)částí pozemkových parcel 641 / 6, 676 / 3 a 676 / 1 v k.ú. Hořovice (ulice Místní)
o celkové výměře cca 126 m2
manželů m Koželuhovým, bytem Hořovice, Lesní 1144 za ú čelem rozšíření objektu bývalé
peká rny a k parková ní vozidel za kupní cenu 300 Kč/m2

b) Nabytí nemovitostí
1) Bezúplatný převod níže uvedených pozemků v k.ú. Hořovice a v k.ú. Velká Víska
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice

Zábor pozemků pro opravu a novostavbu chodníků
v Hořovicích
Parcelní
Zábor
Ulice
Číslo LV
Vlastník
číslo
(m2)
Středočeský
7/1
404
91,2
kraj
Středočeský
219/19
404
8,2
kraj
Středočeský
9. Května
58/2
404
372,4
kraj
Středočeský
417/1
404
7,8
kraj
Středočeský
417/3
404
181,7
kraj
Středočeský
Masarykova I 1506/1
404
97,7
kraj
Středočeský
1506/1
404
269,6
kraj
Masarykova,
Středočeský
1614
404
506
Nová
kraj
Středočeský
1543/1
404
72,2
kraj
Středočeský
Plzeňská
1543/1
404
167,9
kraj
Středočeský
Pražská
78/1
404
116,3
kraj
Středočeský
Příbramská
248/1
404
225,6
kraj
Středočeský
Sklenářka
1735/9
404
183,1
kraj
Středočeský
Tyršova II
1828/1
404
131,4
kraj
Středočeský
U Nádraží
1807
404
507,8
kraj
2) Bezúplatný převod části pozemku p. č. 908 / 4 o výměře 11 m2 v k.ú. Osek
u Hořovic z vlastnictví pana Jiřího Mařá ka a čá sti pozemku p. č. 1174 / 11 o výměře
10 m2 v k.ú . Hořovice ze spoluvlastnictví paní Mgr. Dagmar Demjančukové CSc., paní Mgr.
Libuše Kadlecové a paní Jarmily Kopecké do vlastnictví města Hořovice
c) Prodej movitých věcí
Speciálního vozidla s hydraulickou vysokozdvižnou plošinou, typ AVIA 31K, SUB, MP 13-2
Jedná se o prodej obá lkovou metodou.

Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce panu Emilu Vildmonovi,
Elektromontá žní prá ce, Beroun 2, Na Vinici 1570 za prodejní cenu 90.000 Kč, při splnění
podmínky ú hrady kupní ceny při podpisu smlouvy.

MUDr. Marta Jedličková , Ing. Jaroslav Vyhnal

Ondřej Vaculík

Zápis č. 2
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 5. června 2013 v Klubu Labe
Přítomni:
Ondřej Vaculík
Mgr. Petr Bakule
Jana Šrá mková
Mgr. Jiří Vavřička
Bohumil Taraba
Ing. Jan Skopeček
Dr. Ing. Jiří Peřina
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Mgr. Jana Vlčková
JUDr. Dana Heřboltová ,
MUDr. Marta Jedličková
Karel Červený
Mgr. Luboš Čížek
Miroslav Veverka
PhDr. Jiří Vlček
Jan Voříšek
Omluven: MUDr. Richard Švamberk, Prof. PhDr. Hynek Jeřá bek, CSc.,
Ing. Jaroslav Vyhnal a Ing. Ladislav Ž alud
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, kontrola ú kolů
2. Závěrečný ú čet města Hořovice za rok 2012
3. 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
4. Majetkoprávní ú kony
5. Obecně závazné vyhlá šky 1/2013 a 2/2013
6. Aktualizace zřizovací listiny MSBNF
7. Informace o aktuá lním dění ve městě
8. Diskuse, závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
Na začá tku jedná ní bylo přítomno 17 zastupitelů .
Ověřovateli byli jednomyslně schvá leni: Miroslav Veverka a JUDr. Dana Heřboltová . Návrhová
komise ve složení: PhDr. Jiří Vlček, Jan Voříšek a Mgr. Jiří Vavřička byla též schvá lena
jednomyslně.
Starosta informoval o povodních, které začaly v Hořovicích dne 30. 5. 2013, kdy byl
ve večerních hodiná ch vyhlá šen 2. stupeň povodň ové aktivity na Červeném potoce.
Do 4. 6. fungovaly nepřetržitě povodň ové hlídky kolem Červeného potoka, kde

pod cyklostezkou voda podemlela břeh a čá st svahu se sesunula do potoka. Starosta poděkoval
Hasičskému zá chrannému sboru Hořovice za výbornou prá ci, poděkoval i členů m povodň ové
komise a občanů m Hořovic, kteří pomá hali.
Dá le starosta informoval o jedná ních pracovní skupiny pro zřízení městské policie
a o konstruktivní spoluprá ci s velitelem městské policíe Mníšek pod Brdy panem Milanem
Kotoučem, který je odborníkem na problémy bezpečnosti a současně i zastupitel.
Program zastupitelstva byl schvá len jednomyslně.
Starosta konstatoval, že ú koly z minulých jedná ní byly splněny.
1) Závěrečný ú čet města Hořovice na rok 2012
Finanční výbor upozornil na čá stku 8 mil. Kč, kterou dle smlouvy o výstavbě obdrželo město
od Městské akciové Hořovice za pozemky „za nemocnicí“. FV upozornil, že s těmito penězi
město hospodaří, i když změna ú zemního plá nu v této lokalitě je navržena jinak, než si MAS
pů vodně představovala. Starosta komentoval, že s těmito prostředky město hospodaří již
od roku 2010 a vedení města o této skutečnosti samozřejmě ví.
Bylo hlasová no pro závěrečný ú čet města s výsledkem. 15 pro, 0 proti a 2 se zdrželi.
2) 2. Rozpočtové opatření města na rok 2013
Starosta informoval o potížích s dotací na autobusové ná draží, kdy ú ředníci Regioná lního
operačního programu Střední Čechy od začá tku akce trvali na dů sledném hlá šení jakýchkoliv
změn proti projektu, tedy nejen víceprá ce, ale i tzv. méněprá ce, které nebyly vykoná ny. V době,
kdy má být dotace ROPem proplacena, je dle jejich ú ředníků překročeno procento změn proti
projektu a dnes už jiní ú ředníci tohoto ú řadu vlastně přiznávají, že dů sledné hlá šení každé
změny městu uškodilo při financová ní. ROP se opírá o stanovisko Ú řadu pro hospodá řskou
soutěž, ale v zá koně o veřejných zaká zká ch žá dné méněprá ce nejsou. V dů sledku této
metodiky je městu krá cena dotace z 8 mil. Kč na necelých 5 mil. Kč. Navíc se v tisku objevila
zpráva, že město dostane dotaci ve výši 85 % z celkové čá stky 21 mil. Kč, což nebylo nikdy
takto ani přislíbeno. Mgr. Wachtlová vznesla dotaz na výhodnost smlouvy mezi městem
a Lesospolem na správu lesoparku Dražovka. Jiná města na změně smluv vydělávají. Starosta
odpověděl, že Lesospol dává každý rok podrobné vyú čtová ní své prá ce a Ing. Nový vše
dostatečně kontroluje. Dražovka má charakter lesoparku, není to tedy hospodá řský les. Dá le
měla Mgr. Wachtlová dotaz na smlouvu se školní jídelnou, zda je pravda, že za ná jem a teplo
platí pouze 265 tis. Kč ročně, pak je to velmi nízké ná jemné, nikoliv v místě obvyklé. V kapitole
příspěvek 1. zá kladní škole je čá stka 8,5 mil Kč, ale není zřejmé, kolik z toho jde školní jídelně.
Pí Š umerová řekla, že je to zhruba 1,2 mil. Kč za rok. Mgr. Čížek se zeptal, kdy byla zaplacena
1. splá tka kupní ceny za Starý zá mek. Starosta odpověděl, že splá tka byla zaplacena podle
smlouvy na začá tku roku 2013. Ing. Skopeček apeloval na všechny zastupitele, aby byli
obezřetní při sestavová ní rozpočtu na příští rok (bude se platit další splá tka za Starý zá mek,
doplá cet autobusové ná draží, zřizovat městská policie).
Pro 2 rozpočtové opatření bylo hlasová no s výsledkem: 14 pro, 0 proti 3 se zdrželi.
3) Prodej nemovitostí
Prodej pozemkových parcel 1) čá sti pozemkové parcely 797 / 2 o výměře cca 120 m2 v k.ú .
Hořovice, 2) čá sti pozemkové parcely 72 / 2 o výměře cca 18 m2 v k.ú . Velká Víska a 3) čá sti

pozemkové parcely 1857 / 1 o výměře cca 6 m2 v k.ú . Hořovice. Prodej pozemkových parcel
byl schvá len jednomyslně.
4) Prodej movitých věcí
Speciá lního vozidla s hydraulickou vysokozdvižnou plošinou, typ AVIA 31K, SUB, MP 13-2
Protože v termínu nepřišla žá dná nabídka na prodej obá lkovou metodou, zastupitelstvo
uklá dá realizovat prodej prostřednictvím autobazaru.Hlasová no jednomyslně pro.
5) Obecně závazná vyhlá ška č. 1 / 2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďová ní, sběru, přepravy, třídění, využívá ní a odstraň ová ní komuná lních
odpadů a Obecně závazná vyhlá ška č. 2 / 2013 o místních poplatcích (např. poplatek za psy).
Obě vyhlá šky byly schvá leny jednomyslně
6) Aktualizovaná zřizovací listina městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice.
Zřizovací listina byla schvá lena jednomyslně.
7) Diskuse
Starosta informoval o probíhajících akcích ve městě. V pá tek 31. 5. 2013 (druhý den povodní)
byla předá na stavba „Ochrana proti vybřežová ní Červeného potoka“. Pokračují prá ce
na novém ú zemním plá nu, Dr. Peřina informoval o navá zá ní kontaktu s novým partnerským
městem Gau-Algesheim v Porýní Falz, zá stupci tohoto města byli v Hořovicích 17. a 18. května
a dle slov pana doktora pojedou zá stupci města Hořovice v zá ří do Německa. Místostarosta
informoval o zlepšení hospodaření města např. ve smuteční obřadní síni, na zimním stadionu
nebo výborné fungová ní malých technických služeb v rá mci MSBNF. Starosta řekl, že od něj
lidé neuslyší kolik kilometrů chodníku se postaví, ale že je udržovaný městský majetek
a zdravý rozpočet s rezervou, tak jak to má být.
P. Rissel se zeptal, zda bude na autobusovém ná draží socha slévače. Starosta mu odpověděl,
že socha slévače je dobový artefakt, ale nikoliv na autobusové ná draží. Dá le starosta
informoval o farské zahradě, kde by měla být konečně postavena fara s komunitním centrem.
P. Veverka kritizoval systém kanalizačních vpustí v ulici na Radosti a Svatopluka Čecha,
že při velkých deštích voda teče jinudy a vpusti nejsou dobře umístěné. Ing. Šnajdr reagoval
s tím, že o tomto problému slyší poprvé a bude ho řešit.
Poté starosta poděkoval přítomným a ukončil jedná ní zastupitelstva.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 2/2013
ze dne 5. června 2013
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
podle § 84, odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
A
schvaluje
závěrečný ú čet města Hořovice za rok 2012 a zá roveň schvaluje Zprávu o výsledku
přezkoumá ní hospodaření za rok 2012 bez výhrad, neboť již byla přijata ná pravná opatření
u zjištěných nedostatků
podle § 84, odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
B
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
dle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
C
schvaluje
a) Prodej nemovitostí
1) čá sti pozemkové parcely 797 / 2 o výměře cca 120 m2 v k.ú . Hořovice
pí MUDr. Kataríně Strachové, bytem Hořovice, Kosmonautů 759 a panu Mgr. Ing. Petrovi
Dolenskému, MPA, bytem Krá lů v Dvů r, Nad Stadionem, za ú čelem majetkoprávního
vypořá dá ní - zřízení
zahrá dky, za kupní cenu 500 Kč/m2.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu po
oddělení pozemku.
2) čá sti pozemkové parcely 72 / 2 o výměře cca 18 m2 v k.ú . Velká Víska
vlastníků m bytových jednotek v domě č. p. 1198 za ú čelem majetkoprávního
vypořá dá ní za kupní cenu 500 Kč/m2.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu pro oddělení
pozemku.
3) čá sti pozemkové parcely 1857 / 1 o výměře cca 6 m2 v k.ú .
Hořovice
pí Ing. Miloslavě Tinkové, bytem Hořovice, Zá padní 673/3 za
ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní za kupní cenu 500 Kč/m2.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu pro
oddělení pozemku.
b) Prodej movitých věcí
Speciá lního vozidla s hydraulickou vysokozdvižnou plošinou, typ AVIA 31K, SUB, MP 13-2

Protože v termínu nepřišla žá dná nabídka na prodej obá lkovou metodou, zastupitelstvo
uklá dá realizovat prodej prostřednictvím autobazaru.
dle § 84 odst. 2 písm. h)
D
schvaluje
1)Obecně závaznou vyhlá šku č. 1 / 2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďová ní, sběru, přepravy, třídění, využívá ní a odstraň ová ní komuná lních odpadů (viz
příloha originá lu zá pisu)
2)Obecně závaznou vyhlá šku č. 2 / 2013 o místních poplatcích (viz příloha originá lu zá pisu)

dle § 84 odst.2 písm. d)
E
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice včetně přílohy č. 1 (viz příloha originá lu zá pisu) - začlenění
areá lu Starého zá mku do hlavní činnosti příspěvkové organizace

Miroslav Veverka, JUDr. Dana Heřboltová

Ondřej Vaculík

Zápis č. 3
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 5. září 2013 v Klubu Labe
Přítomni:
Ondřej Vaculík
Mgr. Petr Bakule
Jana Šrá mková
Mgr. Jiří Vavřička
Bohumil Taraba
Ing. Jan Skopeček
Dr. Ing. Jiří Peřina
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Mgr. Jana Vlčková
Prof. PhDr. Hynek Jeřá bek, CSc.,
Ing. Jaroslav Vyhnal
MUDr. Marta Jedličková
Karel Červený
Mgr. Luboš Čížek
Miroslav Veverka
PhDr. Jiří Vlček
Ing. Ladislav Ž alud
Omluven: MUDr. Richard Švamberk, JUDr. Dana Heřboltová a Jan Voříšek
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, kontrola ú kolů
2. 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
3. Majetkoprávní ú kony
4. Obecně závazná vyhlá ška 3/2013
5. Aktualizace zřizovací listiny MMŠ
6. Zřízení městské policie
7. Informace o aktuá lním dění ve městě
8. Diskuse, závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
Na začá tku jedná ní bylo přítomno 17 zastupitelů a 3 byli řá dně omluveni.
Ověřovateli byli jednomyslně zvoleni Ing. Ž alud a Mgr. Ulčová .
Návrhová komise ve složení PhDr. Vlček, Prof. Jeřá bek a p. Veverka byla zvolena také
jednomyslně. Program zastupitelé schvá lili jednomyslně.
Poté přišel Ing. Skopeček a bylo celkem18 zastupitelů .
1) 3. Rozpočtové opatření

Mgr. Wachtlová měla dotaz ohledně přesunutí investice na Dlouhou ulici za opravu střechy
kina. Starosta odpověděl, že Dlouhá ulice se bude rekonstruovat, ale bude se platit až v příštím
roce. Investice do střechy kina je nutná , protože město zkoušelo budovu kina prodat či
pronajmout, ale bez této zá sadní opravy to není možné. Dalším dotazem paní Wachtlové bylo,
zda je v příspěvku na 1. a 2. zá kladní školu i příspěvek pro Školní jídelnu s. r. o. Paní Šumerová
odpověděla, že ano. O rozpočtovém opatření bylo hlasová no: 16 pro, 0 proti a 2 se zdrželi.
2) Majetkoprávní ú kony – a) prodej nemovitostí
Mgr. Wachtlová se ptala, jakým způ sobem město určuje ceny pozemků . Dr. Maříková
odpověděla, že dle lokality, využití a případného zatížení věcným břemenem. Paní Wachtlová
se zeptala, proč tedy městská rada neschvá lila prodej pozemku manželů m Kubecovým.
Před 25 lety běžně dochá zelo k nepřesnému zaměření pozemků a teď chtějí majitelé
sousedního pozemku, kteří strom zasadili, dá t věci do pořá dku a pozemek od města
odkoupit.
Místostarosta řekl, že byla na radnici doručena žá dost o řešení bezpečnosti při výjezdu
ze sousedního pozemku, protože na dotčeném městském pozemku roste asi 20 m vysoká
douglaska. Spodní větve tohoto stromu tedy byly se souhlasem města odstraněny. Starosta
doplnil, že město neprodalo pozemek, protože chtělo uchrá nit strom a nechtělo řešit
sousedský spor. Ž á dost o odprodej tohoto pozemku si podali oba majitelé sousedních
pozemků . Slečna Kubecová se zeptala, zda by jim město tento pozemek prodalo, pokud by
na něm nestá l zmíněný strom. Starosta odpověděl, že nemů že předjímat, ale zřejmě ano.
Ing. Ž alud řekl, že komise životního prostředí tento strom zkontrolovala, a ten je v pořá dku
a neohrožuje žá dnou stavbu. MUDr. Jedličková řekla, že pokud se Kubecovi starají o pozemek
více než 20 let, zřejmě by u soudu dosá hly vydržení pozemku.
Další připomínku měl Mgr. Čížek k pozemku, který chce město prodat v lokalitě Na Okraji
za ú čelem zřízení zahrá dky a řekl, že je to poprvé, kdy město prodává veřejné prostranství.
Podal tedy protinávrh stá hnout tento bod programu. O tomto návrhu bylo hlasová no
s výsledkem: 17 pro, 1 proti, 0 se zdržel.
Tento bod byl tedy stažen z programu.
b) nabytí nemovitostí – Dr. Jedličková ozná mila poměr k věci a nebude o tomto bodu hlasovat.
Pro nabytí nemovitostí bylo hlasová no s výsledkem: 17 pro, 0 proti a 0 se zdržel.
3) Poté se zastupitelé jednomyslně dohodli o předřazení bodu programu – zřizovací listina
Městské mateřské školy Hořovice před Zřízení Městské policie Hořovice. Zřizovací listina MMŠ
bylo odsouhlasena jednomyslně.
4) Zřízení Městské policie Hořovice
Ú vodem starosta vysvětlil potřebu městské policie a prů běh přípravných jedná ní. Mgr. Čížek si
myslí, že je městská policie zbytečná a supluje stá t, tedy Policii ČR. Starosta reagoval, že je to
sice pravda, ale město se snaží komunikovat s Policií ČR o zlepšení prá ce v Hořovicích celých
20 let, ale k tomu nedochá zí. Nelze tedy předpoklá dat, že se v nejbližším období tato situace
zá sadně změní. Ing. Skopeček řekl, že je ke zřízení MP skeptický, ale nebude proti. Souhlasí
s kolegou Čížkem, protože podle něj neexistuje souvislost mezi regulací, represí a kvalitou
života. Starosta oponoval, že naopak zřízením městské policie bude větší svoboda pro občany,
protože teď je nesvoboda pro slušné lidi. Pan Červený se zeptal Mgr. Čížka, co pro bezpečnost

ve městě udělal on v době, kdy byl starostou a jak přinutil Policii ČR, aby pracovala lépe. Mgr.
Wachtlová řekla, že někteří lidé i ona sama se bojí po setmění projít po ná městí. Je pravda,
že město supluje stá t, ale stá t selhává , tak se nedá nic jiného dělat. Dá le paní Wachtlová řekla,
že je velmi dů ležité personá lní obsazení. Městská policie musí dostat zadá ní, zda bude pů sobit
preventivně nebo bude jen pokutovat řidiče a vydělávat. Nemů žeme očekávat okamžitý efekt,
ale postupné zlepšová ní. Místostarostka Šrá mková řekla, že s Policií ČR jednal starosta Čížek
i starosta Vaculík, ale situace se bohužel nezlepšila. Proto je ona sama dnes pro zřízení
městské policie. Ing. Skopeček řekl, že chce, aby MP co nejméně zatěžovala rozpočet města
a byla ú činná . Obává se, že se vandalismus ve městě příliš nesníží. Dr. Vlček řekl, že ná zory
na zřízení městské policie ve městě jsou protikladné, ale město nemů že hledět jenom
na peníze. „Bezpečnost je pro občany možná dů ležitější než stav silnic. Pokud neudělá me
pokus o zlepšení této situace, nehneme se z místa. Proč by jiná města nezrušila městskou
policii, pokud by opravdu jenom sá la peníze z městského rozpočtu? “ Místostarosta řekl,
že se ve městě nedodržuje rychlost, pomníky jsou téměř na všech výjezdech z města. Městská
policie si při pronajmutí radaru mů že vydělat až několik set tisíc korun. Starosta řekl,
že městský policista musí být humanista, nikoliv militantní typ člověka. Pan Machá lek má
za to, že zřízení MP o pěti lidech nevyřeší problémy města, když tak by jich mělo být
12. Prof. Jeřá bek souhlasí se starostou, že svoboda, o které se tu mluví (bez regulací), je
omezení slušných lidí lidmi, kteří nedodržují pravidla. Tím, že na ná městí bydlí čím dá l méně
lidí, tu vzniká trochu jiný prostor. Ing. Ž alud nesouhlasí s p. Machá lkem, myslí si, že MP má
smysl i v pěti lidech. Bylo hlasová no o protinávrhu Mgr. Čížka, nezřizovat městskou policii
a vyhlá sit obecní referendum s výsledkem. 2 pro, 15 proti a 1 se zdržel. Poté bylo hlasová no
o zřízení městské policie a obecně závazné vyhlá šce 3/2013 s výsledkem: 16 pro, 1 proti
a 1 se zdržel.
Zastupitelé pověřili pracovní skupinu, která se podílela na přípravě městské policie, aby
zabezpečila její vhodné personá lní obsazení.
5) Informace o dění ve městě
Ve Starém zá mku končí ú pravy prostor pro kancelá ře Policie ČR.
13. zá ří bude vernisá ž výstavy výtvarníka a pedagoga Vá clava Ž ivce, který v Hořovicích
pů sobil. Ing. Kazda informoval o elektronické aukci na energie pro občany města. Rada města
rozhodla o výběru firmy eCentre, a. s. pro elektronické aukce. Zá stupci města mohli vidět
v přímém přenosu, jak tato firma na internetu nakupuje energie. Proběhl ná kup energií
pro město a příspěvkové organizace a v nejbližší době bude zveřejněna na internetu a vývěsce
aukce pro domá cnosti. Akce potrvá jeden měsíc a pak firma vybere jednoho dodavatele.
Pokud bude vysoutěžená cena nižší než dosavadní cena u daného odběratele, uzavře s ním
smlouvu. Začá tkem roku 2014 by měla být akce hotova.
Pan Rissel požá dal o plá nek města pro občany a telefonní seznam ú ředníků městského ú řadu.
Dá le požá dal o prověření možnosti rozptylové loučky v areá lu městského hřbitova.
Místostarosta reagoval, že rozptylová loučka má přísná pravidla, ale bude se jednat o vhodném
místě. Pan Veverka požá dal o umístění zá bran proti parková ní aut na travnatých plochá ch
autobusového ná draží.
Ing. Grunt upozornil na pomalé projednává ní nového ú zemního plá nu.
Ing. Mraček chtěl zveřejnit zá pisy z kontrolního výboru a podrobnosti zadávaných
podlimitních zaká zek městem. Ing. Šnajdr odpověděl, že zaká zky jsou zveřejň ová ny. K zá pisů m

starosta řekl, že jsou to pracovní materiá ly pro zastupitele a jako takové nejsou určeny
ke zveřejň ová ní.Pan Mencl měl dotaz ohledně cyklostezky, kdy v člá nku starosty bylo napsá no,
že je cyklostezka v havarijním stavu. Proč tedy není tato stavba odolná vů či povodním a proč je
tak blízko potoka. Starosta odpověděl, že pů vodní koryto Červeného potoka bylo v bezpečné
vzdá lenosti od cyklostezky a také bylo po povodních do svého pů vodního koryta vrá ceno. Paní
Menclová se zeptala, jestli bude opravu cyklostezky platit město. Starosta odpověděl, že město
žá dá o dotaci na škody po povodních, ze které by měla být cyklostezka opravena.
Mgr. Čížek dodal, že koryto potoka se posunulo o několik desítek metrů , s tím nemohl žá dný
projektant počítat. Místostarosta uvedl, že navrá cení koryta potoka za pomoci hasičů bylo
provedeno ihned po opadu vody.
Pan Červený upozornil na problém u kiosku na autobusovém ná draží, kde ná jemce kiosku
nalévá alkohol na veřejném prostranství bez povolení. Starosta řekl, že je to zá ležitost Městské
správy bytového a nebytového fondu a Ing. Pelá n zjedná ná pravu. Ing. Houdek, místostarosta
Komá rova řekl, že by městys Komá rov uzavřel veřejnoprávní smlouvu s městem Hořovice
ve věci městské policie. Starosta Vaculík řekl, že zá stupci Komá rova jsou přizvá ni na příští
schů zi rady, kde se dohodnou na případné spoluprá ci.Poté starosta poděkoval přítomným
za ú čast a ukončil jedná ní zastupitelstva.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 3/2013
ze dne 5. září 2013
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění

podle § 84, odst. 2, písm. b)
A
schvaluje
3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
dle podaného návrhu s projednanou ú pravou v oddíle Kapitá lové výdaje, kapitole 2212

dle § 85 písm. a)
B
schvaluje
a) Prodej nemovitostí
1) čá sti pozemkové parcely 35 / 2 o výměře cca 11 m2 v k. ú . Velká Víska
manželů m MVDr. Tomá ši a MVDr. Jarmile Tinkovým, bytem Hořovice, Pražská 590, za ú čelem
vybudová ní polyfunkčního domu v Panské zahradě, za kupní cenu 1000 Kč/m2.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu pro oddělení
pozemku.
2) čá sti pozemkové parcely 44 / 1 o výměře cca 175 m2 v k. ú . Hořovice
manželů m MVDr. Tomá ši a MVDr. Jarmile Tinkovým, bytem Hořovice, Pražská 590, za ú čelem
vybudová ní parkoviště k polyfunkčnímu domu v Panské zahradě, za kupní cenu 500 Kč/m2.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu pro oddělení pozemku.
3) pozemkové parcely 676 / 6 o výměře 23 m2 v k. ú . Hořovice manželů m Hedvice a Milošovi
Koželuhovým, bytem Hořovice, Lesní 1144, za kupní cenu 500 Kč/m2.
b) Nabytí nemovitostí
1) ú platný převod pozemkových parcel 678 / 3 a 831 / 23 o celkové výměře 192 m2 v k. ú .
Velká Víska z vlastnictví Sdružení pro přípravu výstavby Velká Víska a pozemkové parcely 92 /
15 o výměře 19 m2 z vlastnictví manželů MUDr. Tomá še a Marty Jedličkových do vlastnictví
města Hořovice za kupní cenu 150 Kč/m2
2) bezú platný převod čá sti pozemkové parcely 248 / 1 v k. ú . Velká Víska o výměře
37 m2 z vlastnictví Středočeského kraje za ú čelem zřízení chodníku

dle § 84 odst.2 písm. d)
C
schvaluje
aktualizované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská mateřská škola
Hořovice
Městská mateřská škola Hořovice – změna znění člá nku 3 „Vymezení hlavního ú čelu zřízení
a tomu odpovídajícího předmětu činnosti“ zřizovací listiny MMŠ Hořovice ze dne 1. 7. 2009 –
vyjmutí z předmětu činnosti „poskytová ní jednorá zových služeb matká m či otců m na další
mateřské dovolené, kteří pobírají rodičovský příspěvek v souladu se zá konem č. 117 /
1995 Sb., o stá tní sociá lní podpoře“.

podle § 84, odst 2, písm. o)
D
zřizuje
Městskou policii Hořovice
a v souvislosti s tím
dle § 84 odst. 2 písm. h)
vydává
obecně závaznou vyhlá šku města Hořovice č. 3/2013 o zřízení městské policie Hořovice

E
pověřuje
pracovní skupinu pro zajištění bezpečnosti ve městě, aby zajistila vhodné personá lní obsazení
nově vzniklé Městské policie Hořovice

Mgr. Zdeň ka Ulčová , Ing. Ladislav Ž alud

Ondřej Vaculík

Zápis č. 4
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 3. prosince 2013 v Klubu Labe
Přítomni:
Ondřej Vaculík
Mgr. Petr Bakule
Jana Šrá mková
Mgr. Jiří Vavřička
Dr. Ing. Jiří Peřina
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Mgr. Jana Vlčková
Prof. PhDr. Hynek Jeřá bek, CSc.,
Ing. Jaroslav Vyhnal
MUDr. Marta Jedličková
Jan Voříšek
Karel Červený
JUDr. Dana Heřboltová
Mgr. Luboš Čížek
Miroslav Veverka
PhDr. Jiří Vlček
Ing. Ladislav Ž alud
Omluven: MUDr. Richard Švamberk, Bohumil Taraba a Ing. Jan Skopeček
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, kontrola ú kolů
2. 4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
3. Rozpočet města Hořovice na rok 2014
4. Kontokorentní ú věr
5. Majetkoprávní ú kony
6. Aktualizace zřizovacích listin MKC a MSBNF
7. Informace o aktuá lním dění ve městě
8. Diskuse, závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
Na začá tku jedná ní bylo přítomno 18 zastupitelů .
Ověřovateli byli zvoleni MUDr. Jedličková a p. Červený s výsledkem 16 pro a 2 se zdrželi.
Návrhová komise ve složení PhDr. Vlček, Prof. Jeřá bek a Dr. Peřina byla zvolena jednomyslně.
Program zastupitelé schvá lili jednomyslně.
1) 4. rozpočtové opatření

Mgr. Wachtlová požá dala o stanovisko ministerstvo financí a podle něho nelze dávat
soukromým firmá m příspěvky přes příspěvkové organizace města.
Dr. Heřboltová se zeptala, proč je v rozpočtu čá stka přes 400 tisíc na pěstounskou péči
a zvýšená čá stka za separovaný odpad.
Paní Š umerová odpověděla, že na pěstounskou péči dostává me, tedy je tato čá stka v příjmech
i výdajích stejná a za separovaný odpad se platí více, protože lidé víc třídí a tudíž se odpad
častěji svá ží.
Pro 4. rozpočtové opatření bylo hlasová no s výsledkem: 8 pro, 6 proti a 4 se zdrželi.
4. rozpočtové opatření tedy nebylo schvá leno.
Odešel ing. Ž alud, bylo celkem 17 zastupitelů .
2) Rozpočet města Hořovice na rok 2014
Starosta informoval zastupitele, že v předloženém rozpočtu má být správně přesunuta čá stka
600 tisíc na zimní stadion z 3612 § na 6219 § - do kapitoly příspěvky sportovním a kulturním
organizacím. Dá le starosta řekl, že např. rekonstrukce Dlouhé ulice probíhá letos, ale platit
se bude v r. 2014, je počítá no s investicí na ná břeží Červeného potoka v Tyršově ulici, kde bude
město financovat chodník a kraj silnici. Dá le je v pá nu investic most přes Červený potok,
na který žá dá me o dotaci a další.
Mgr. Wachtlová řekla, že se jí nelíbí financová ní soukromých podnikatelů z rozpočtu města,
konkrétně provoz zimního stadionu a provoz Společenského domu. Naznačila, že takto
sestavený rozpočet není ochotna odhlasovat. Starosta oponoval, že právě z dů vodu
prů hledného financová ní se přesouvá příspěvek na zimní stadion do kapitoly dotace
sportovním a kulturním organizacím a o každém příspěvku nad 50 tisíc Kč v rá mci této
kapitoly bude zastupitelstvo rozhodovat na příštím zasedá ní.
Dr. Peřina k tomuto dodal, jak je rá d, že zimní stadion i Společenský dů m funguje čím dá l lépe.
Rada města chtěla nejdříve Společenský dů m prodat a pan Hasman s přispěním města ho
začíná provozovat a obnovovat. Osobně by byl nerad, kdyby zastupitelstvo neschvá lilo
rozpočet a město muselo fungovat s rozpočtovým provizoriem.
Mgr. Wachtlová se dá le zeptala, proč stá le stoupají ná roky plaveckého areá lu na rozpočet,
když město investovalo nedávno tolik peněz do rekonstrukce bazénu.
Starosta odpověděl, že venkovní bazén byl pů vodně postaven dosti nekvalitně a každé jaro
bylo nutno ho opravovat. Letos se rada rozhodla investovat více než obvykle a opravit
venkovní bazén lépe.
Mgr. Čížek řekl Dr. Peřinovi, že není nutné strašit rozpočtovým provizoriem. Dá le p. Čížek řekl,
že by měla být v rozpočtu uvedena čá stka 8 mil. Kč, kterou Městská akciová společnost
poskytla městu na zá kladě smlouvy v roce 2010. Starosta odpověděl, že tyto peníze byly
utraceny ještě před ná stupem tohoto zastupitelstva a za dluhy vytvořené v r. 2010.
Dr. Peřina řekl, že rozpočet je přehled příjmů a výdajů a tedy v něm není místo na jiné
informace. Pouze v komentá ři k rozpočtu by tato informace mohla být uvedena.
Prof. Jeřá bek měl dotaz ohledně ceny knihovny, zda bude skutečně prodá na za 3,5 mil. Kč.
Místostarosta k tomu řekl, že město má znalecký posudek, který stanoví hodnotu 3,5 mil. Kč.
Dr. Heřboltová se ptala cenu rekonstrukce mostu přes Červený potok. Starosta odpověděl,
že kvů li podmínká m dotace bylo nutné vyprojektovat ještě cestu ke sportovní hale a cena
za tuto rekonstrukci je rozpočtová . Obvykle bývá vysoutěžená cena vždy nižší.

Výsledek hlasová ní o rozpočtu byl: 8 pro a 9 proti. Rozpočet tedy nebyl schvá len.
Paní Š umerová požá dala zastupitele, aby předložili konkrétní připomínky, protože pokud
nesdělí své výhrady k rozpočtu, bude na příští jedná ní zastupitelstva předložen radou stejný
rozpočet jako dnes. Mgr. Wachtlová řekla, že je to patová situace a přece zastupitelé
buď rozpočet schvá lí nebo neschvá lí. Dr. Vlček řekl, že příjmy rozpočtu jsou dané, změny
se tedy mohou udělat pouze ve výdajích, někde přidat a někde ubrat. Poté starosta vyhlá sil
přestávku 20 minut a zastupitelé jednali o rozpočtu.
3) Po přestávce bylo znovu hlasová no o 4. rozpočtovém opatření – revokace zá porného
usnesení a ná sledné hlasová ní s výsledkem jednomyslně pro.
4) Rozpočet na rok 2014
– revokace zá porného usnesení a ná sledné schvá lení s podmínkou redukce výdajů o 5 mil. Kč
a uvedení 8 mil. Kč od Městské akciové , a. s. v komentá ři rozpočtu – hlasová no jednomyslně
pro.
5) Dalším bodem programu byl kontokorentní ú věr na rok 2014
– výsledek hlasová ní jednomyslně pro.
6) Prodej nemovitostí
Prof. Jeřá bek měl připomínku, že revokované usnesení ve věci p. p. 1872 z roku 2008 pů vodně
schvá lilo jiné složení zastupitelstva, tedy bude nahrazena formulace – „zastupitelstvo revokuje
své usnesení“ formulací „zastupitelstvo revokuje dřívější usnesení zastupitelstva č. 5/2008“.
Pro takto upravené usnesení o prodeji nemovitostí zastupitelé hlasovali jednomyslně pro.
7) O souhlas s odpisem nevymahatelných pohledávek Městské správy bytového a nebytového
fondu byl po diskusi hlasová no jednomyslně pro.
8) Aktualizované zřizovací listiny Městské správy bytového a nebytového fondu a Městského
kulturního centra byly schvá leny jednomyslně.
9) Informace o aktuá lním dění ve městě.
Starosta informoval o tom, že rada uvažovala o přestěhová ní informačního centra města
z radnice do recepce hotelu Zelený strom, ale nakonec k této dohodě nedošlo, protože obě
strany měly odlišné představy o pů sobení IC. V současné době paní Há jková připravuje novou
koncepci informačního centra.
Od 1. ledna 2014 bude přestěhová no obvodní oddělení Policie ČR do upravených prostor
v areá lu Starého zá mku. Dá le starosta řekl, že je dokončena rekonstrukce ulice Dlouhé a její
vydlá ždění kostkami. Uvažuje se o zřízení denního centra pro lidi v nouzi. Opravuje se střecha
na budově kina a v těchto prostorá ch bude zřízeno nízkoprahové centrum. Místostarostka
informovala zá měru nemocnice vybudovat na louce před nemocnicí parkoviště pro 99 aut.
P. Veverka žá dal vzhledem k obnovenému provozu v budově kina o zá kaz parková ní
před kinem a o obnovení dopravního značení ve městě. Dá le informoval, že se ve městě
nedodržuje vyhlá ška a lidé si dělají ohň ostroj a střílí petardy kdekoliv. Ing. Kazda sdělil
zastupitelů m svů j ná zor, že by se měl opravit dvů r radnice, budova ú řadu č. p. 640 a Strmá
ulice.

Dá le vystoupil p. Šiná gl. Starosta ho upozornil, že není občan Hořovic, ale dal mu slovo. Pan
Š iná gl měl dotaz ohledně pozemku, na kterém stojí douglaska v Květinové ulici, zda byl tento
pozemek nabízen k prodeji obá lkovou metodou, starosta i místostarosta řekli, že to není
pravda. Dá le pak se zeptal na odstupné pí Hrachové, zda bylo ve výši pů l milionu korun
a z jakých zdrojů bylo vyplaceno. Starosta udělil v této věci slovo tajemníkovi a ten řekl,
že bylo vše podle předpisů a více nebude komentovat.
Poté starosta poděkoval přítomným za ú čast a ukončil jedná ní zastupitelstva.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 4/2013
ze dne 3. prosince 2013
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 2013
B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
rozpočet města Hořovice na rok 2014 v paragrafovém znění jako vyrovnaný. Předložený návrh
rozpočtu byl upraven v paragrafech 3612, 6219, 2212, 2219 a 6171 tak, že dochá zí k redukci
výdajů v celkové výši 5 mil. Kč. V komentá ři k rozpočtu bude zachycen osud (vývoj a užití)
čá stky 8 mil. Kč poskytnuté městu v r. 2011 dle smlouvy s Městskou akciovou společností.
C
podle § 85, písm. j)
schvaluje
kontokorentní ú věr na rok 2014 do výše 5 mil. Kč
D
po dle § 85 písm. a)
schvaluje
Prodej nemovitostí
1. čá sti pozemkové parcely 602 /1 o výměře cca 12 m2 v k. ú . Velká Víska panu Ing. Miroslavu
Ž á čkovi, bytem Hořovice, Vísecká 888, za ú čelem provedení terénních ú prav pro vjezd
do gará ží, za kupní cenu 500 Kč/m2 a při splnění podmínek odboru technického a dopravního
městského ú řadu. Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu
pro oddělení pozemku.
2. pozemkové parcely 1872 o výměře 772 m2 v k. ú . Hořovice
společnosti TTJ, s. r. o.,
se sídlem Hořovice, Pražská 590, zastoupené
jednatelem MVDr. Tomá šem Tinkem,
za ú čelem vybudová ní čá sti cesty pro pěší a cyklisty a pro parkové ú pravy, za symbolickou
kupní cenu 100 Kč/ m2 V té souvislosti zastupitelstvo města současně revokuje dřívější
usnesení zastupitelstva č. 5/2008 písm. E), bod 1) ze dne 16. 12. 2008.

E
podle § 85 písm. f)
souhlasí
s odpisem nevymahatelných pohledávek Městské správy bytového a nebytového fondu
v celkové výši 454.267 Kč.
F
podle § 84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
aktualizované zřizovací listiny příspěvkových organizací MKC Hořovice a MSBNF Hořovice
ve znění příslušného předloženého materiá lu k jedná ní.

MUDr. Marta Jedličková , Karel Červený

Ondřej Vaculík

