Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
14.04.2021
Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni:

Miroslav Veverka, zastupitel

Program:

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: ředitel MSC - J. Sedlák
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MDDr A. Spal, Mgr. Z.
Ulčová
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch
závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení
uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným
záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v
usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní
předkladatelé prvotního návrhu radě.

ad 2)-4)

Stránka 1

Usnesení č. 8
Rady města Hořovice ze dne 14. 04. 2021

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů
zodpovědným osobám:

Odpovídá

Bc. Trojan

Bc. Trojan

Úkol

Termín

VVP
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IE-12-6010146-1 pro společnost ČEZ
Distribuce, a. s., spočívající ve vybudování nového
kabelového vedení NN O,4 kV na pozemcích parcelní č.
1380/3, 1380/4, 1380/1, 1311/1, 1205/2, 1311/1 a 1311/5 v
k.ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene
bude cca 221 bm za jednorázovou náhradu ve výši 23.000
Kč + DPH dle platných předpisů, celkem 27.830 Kč.

OF
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuálních
účelových dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2021, a
to ve výši 4.000 Kč pro Myslivecký spolek Podluhy, a ve
výši 15.000 Kč pro Český svaz včelařů Hořovice.

28.04.2021

28.04.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje zábor veřejného
prostranství v rozsahu cca 24 m2 společnosti Montana Grill,
IČO: 04591712, a to na Palackého náměstí před tamní
restaurací této společnosti na období červen až srpen daného
kalendářního roku. Účelem záboru je umístění venkovního
posezení pro zákazníky restaurace. Poplatek za zábor
veřejného prostranství bude zpoplatněn dle příslušné
vyhlášky města.

28.04.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální
účelové dotace z rozpočtu města Hořovice v roce 2021, a to
pro Společenství vlastníků jednotek Anýžova 94-95 za
účelem vybudování tamního kamerového systému na
ochranu majetku tohoto společenství.

28.04.2021
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice uděluje Městskému kulturnímu centru
Hořovice souhlas s podáním žádosti o dotaci ze
Středočeského fondu kultury a obnovy památek, tematické
zadání Podpora kultury, na 5. ročník akce „Hořovické
kulturní léto 2021“ ve výši 100.000, - Kč.

28.04.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací
dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro
veřejnou zakázku s názvem „2. ZŠ Hořovice – rekonstrukce
2 učeben a 2 kabinetů“ zadávanou dle vnitřního předpisu č.
3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění. Do
komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise jsou tímto radou jmenování
následující členové, resp. i jejich náhradníci v tomto
složení: členové – Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Aleš Trojan,
MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník Mgr.
Martin Komínek, 2. náhradník Ing. David Grunt, 3.
náhradník Bc. Michal Hasman, MPA.

28.04.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací
dokumentace a veškerých příloh, pro veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Zpracování energetické
koncepce s akcentací na problematiku OZE a využití
alternativních energetických zdrojů v dopadech nejen na
rozvoj společnosti Hořovická Teplárenská, s.r.o.“
zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění. Do komise pro otevírání
obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící
komise jsou tímto radou jmenování následující členové,
resp. i jejich náhradníci v tomto složení: členové – Bc.
Michal Hasman, MPA, Bc. Aleš Trojan, MPA, Ing. David
Grunt, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2.
náhradník Mgr. Helena Plecitá, 3. náhradník Ing. Milan
Šnajdr.
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci z
Fondu prevence Středočeského kraje, tematické zadání
Prevence kriminality, a to na rozšíření stávajícího
kamerového dohlížecího systému v Hořovicích o jednu
kameru v ulici Valdecká.

28.04.2021

Bc. Trojan

Stránka 3

28.04.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti z
Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a
volného času v rámci Tematického zadání „Podpora
sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“
na projekt Herní prvky na dětských hřištích v Hořovicích s
minimální finanční spoluúčastí města 30 % z celkových
uznatelných nákladů projektu.

28.04.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací
dokumentace a veškerých příloh pro veřejnou zakázku s
názvem „1. ZŠ Hořovice – dodávka a montáž
klimatizačního zařízení“ zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění. Do
komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise jsou tímto radou jmenování
následující členové, resp. i jejich náhradníci v tomto
složení: členové – Mgr. Radek Šumera, Bc. Aleš Trojan,
MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník Mgr.
Kateřina Abrhámová, 2. náhradník Ing. David Grunt,
3. náhradník Ing. Milan Šnajdr.

28.04.2021

OSVZŠ
Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice vyhovuje žádosti Linky bezpečí, z.s. a
schvaluje žádost o pokračování podpory pro tuto organizaci
ve výši 3.000,- Kč. Rada města Hořovice zároveň schvaluje
znění příslušné veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu
města k jejímu podpisu.
Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice souhlasí s přijetím pozůstalosti
nepatrné hodnoty od zůstavitele, kterému Město Hořovice
vypravilo sociální pohřeb.
Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice souhlasí se změnou rozpočtu v rámci
organizace 1. ZŠ Hořovice. Změna spočívá v přesunu
finančních prostředků ve výši Kč 1 500 000,- z rezervního
fondu do fondu investičního.
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28.04.2021

28.04.2021

28.04.2021

