Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se
konala dne
14.03.2018
Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni:

Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník

Program:

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni:
Šrámková, Ondřej Vaculík

ad 2)-4)

Jana

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.
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Usnesení č. 8
Rady města Hořovice ze dne 14. 3. 2018

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů
zodpovědným osobám:

Odpovídá
Dr.Ing. Peřina

Úkol
Rada schvaluje program jednání uvedený na
pozvánce.

Termín
21.03.2018

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s návrhem
Hodnotící komise pro rozdělení finančních
prostředků v rámci Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu města Hořovice pro oblast
sportu, kultury a zájmových organizací na rok
2018 a doporučuje Zastupitelstvu města
Hořovice
schválení,
resp.
neschválení
poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům v
konkrétní výši a za konkrétním účelem, a to v
souladu s přílohou tohoto usnesení.

21.03.2018
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí
předložené rozpočtové opatření č. 3 ke
schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2018 ve znění rozpočtového opatření č. 2, a s
doporučením jej schválit ho předkládá
Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na
základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění.

21.03.2018

Bc. Trojan

Rada města Hořovice
Veřejnoprávní smlouvy
rozpočtu obce Olešná
3.000,- Kč pro Do
Hořovice.

souhlasí s uzavřením
o poskytnutí dotace z
v roce 2018 ve výši
Domov Na Výsluní

21.03.2018

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí
individuální dotace Základní umělecké škole
Josefa Slavíka Hořovice ve výši 28.390,- Kč, a
to pro účely zajištění dopravy koncert do
Německa v rámci české-německého partnerství.
Zároveň pak rada schvaluje také znění příslušné
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

21.03.2018

Dr.Ing. Jiří Peřina
starosta
Ověřovatelé: Jana Šrámková Ondřej Vaculík
Zapsala: Kuniaková Lenka
14.03.2018
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5. řádek datum
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53. řádek začátek

Stránka 5

