Zápis č. 1
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 14. ledna 2016 v Klubu Labe
Přítomni:
Mgr. Petr Bakule
Karel Červený
Karel Dudák
Ing. Petr Karban
Mgr. Martin Komínek
Jarmila Gruntová
Karel Pelikán
Dr. Ing. Jiří Peřina
Jan Slaboch, Dis.
MDDr. Antonín Spal
Jana Šrámková
MUDr. Richard Švamberk
Mgr. Zdeňka Ulčová
Ondřej Vaculík
Mgr. Jiří Vavřička
Miroslav Veverka
PhDr. Jiří Vlček
Mgr. Renata Wachtlová
Omluveni: MUDr. Marta Jedličková
Ing. Jan Skopeček
Ing. Ladislav Žalud
Program:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
2. Podání žádosti o dotaci z programu MŠMT – Státní podpora sportu pro rok
2016 Program 133510 na akci nazvanou „Sportovní hala v Hořovicích“.
3. Podání žádosti o dotaci z programu MŠMT – Státní podpora sportu pro rok
2016 Program 133510 na akci nazvanou „Rekonstrukce víceúčelového hřiště
v Hořovicích“.
4. rozpočtové opatření na rok 2015
5. Prodej nemovitostí – pozemku parcelní č. 1672/1 o výměře 554 m2, pozemku
parcelní číslo 1671/2 o výměře 258 m2 v k.ú. Hořovice
6. Diskuse, závěr
Jednání zahájil a řídil starosta města a na začátku jednání bylo přítomno 16 zastupitelů.
Ověřovateli byli navrženi a zvoleni: Mgr. Jiří Vavřička, Karel Pelikán
Hlasováno: 16 : 0 : 0
Návrhová komise byla navržena ve složení: PhDr. Jiří Vlček, Karel Červený, MDDr.
Antonín Spal. Návrhová komise byla zvolena: 16 : 0 : 0
Zápis z minulého jednání byl ověřen, nebyly zjištěny nedostatky.

Úkolem z minulého veřejného zasedání byl dotaz, proč je v tzv. alkoholové vyhlášce
jmenována také ulice Rpetská – pan starosta odpověděl, že kvůli pohřebišti. Ještě byl
dotaz na zastřešení nástupišť na autobusovém nádraží, k tomu pan místostarosta uvedl,
že zastřešit úzká nástupiště je dle předpisů nemožné a i neúčelné, počítalo se s budovou,
ve které by byla čekárna, nyní se vyčkává na vhodný dotační titul na možnost výstavby
nové budovy, pan Červený dal podnět, zda by se nemohla využít současná budova a jen
změnit účel jejího využití ve prospěch cestujících na čekárnu.
K programu jednání se přihlásil pan Karban a ptal se, proč není zařazen bod, který
navrhoval již před několika měsíci. Pan starosta odpověděl, že rada schválila takto
sestavený program, a pan Karban jakožto zastupitel má možnost při schvalování
programu navrhnout změnu programu a podat návrh na zařazení jeho bodu
do programu, jelikož toto neučinil, tak bylo o programu jednání hlasováno – 16 : 0 : 0
A/Podání žádosti o dotaci z programu MŠMT – Státní podpora sportu pro rok
2016 Program 133510 na akci nazvanou „Sportovní hala v Hořovicích“.
Starosta uvedl, že dotace z MŠMT by měla být ve výši 20 miliónů Kč, ze Středočeského
kraje je příslib pana hejtmana také na 20 miliónů Kč a zbytek by financovalo Město
Hořovice, a poté předal slovo panu Vavřičkovi. Ten nejprve poděkoval všem
zúčastněným v týmu, jenž celý projekt připravoval. Vysvětlil potřebu víceúčelové
sportovní haly, v Hořovicích se nemohou odehrávat žádné oficiální soutěže, jelikož
všechny sporty mají dané regulérní plochy a ty zde nemáme. Všechny sportovní
organizace se k daným parametrům haly vyjadřovaly, aby splňovala jejich kritéria.
Počítá se zde i s jinými volnočasovými aktivitami (pilates, zumba apod.) a využití haly
všemi školami.
V 16:25 hod. přišel MUDr. Švamberk a bylo 17 zastupitelů.
Pan Karban namítá, že v rozpočtu není s financemi na halu počítáno, z čeho se případně
bude hala financovat, starosta odpovídá, že když se sestavoval rozpočet, nebyla ještě
výzva vyhlášena a změnu v rozpočtu vyřeší rozpočtové opatření, starosta si myslí,
že jsme halu schopni ufinancovat nebo má v záloze bankovní výpomoc. Pan Bakule ještě
vznesl otázky týkající se dotace z MŠMT – nebývá plněna ve 100% a zda příslib hejtmana
Středočeského kraje je reálný. Ještě byl vznesen dotaz na provoz haly – vysvětlil pan
Komínek, že náklady v nové hale budou, co se týče energií a vytápění díky novým
stavebním technologiím podobné jako v současné hale, zvednou se i příjmy z nájmů, pan
Vavřička podotkl strategickou výhodnost polohy města Hořovice, ubytovnu lze využít
a pořádat spoustu soutěží.
Pan Vaculík upozornil, že jsme teprve ve fázi podávání žádosti, technologické lhůty
samotné výstavby jsou minimálně 9 – 10 měsíců takže hala může být dofinancována
i v příštím roce. Lhůta na zakázku běží od 14. ledna, a to je první krok, který město
učinilo. Pan Mraček vznesl dotaz, jakým způsobem vybralo vedení města jako prioritu
právě sportovní halu, když je ve strategickém plánu 120 bodů, pan starosta odpověděl,
že demokratickým způsobem.
Pan Bakule se ptal, zda se budou rekonstruovat i tenisové kurty z dotace, v projektu to
není zařazeno, ale počítá se s rekonstrukcí klubovny, konstatoval starosta i pan
Vavřička.
Pro návrh hlasováno: 16 : 0 : 1
B/ Podání žádosti o dotaci z programu MŠMT FK Hořovickem na akci
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Hořovicích“

Osvětlení problému se ujal pan Vlček, žádat o dotaci musí sportovní klub (80% plnění),
když žádá město, tak je plnění jen 60%, město jen bere na vědomí podání žádosti
o dotaci FK Hořovickem. Pan Karban by chtěl vědět, jak to bude s financováním, a kde
město sežene další cca 4 milióny korun na umělý povrch hřiště. Starosta připomíná,
že vloni rozpočet skončil přebytkem 4 milióny Kč, pokud budou příjmy stejné, nebude
problém a částka se najde v rozpočtu na 2016. Pan Vavřička říká, že FK Hořovicko má
výborné výsledky a plochu budou moci využívat i ostatní, s tím souhlasil i pan Červený,
že je potřeba podporovat děti a mládež. Pak se diskutovalo o nájmu, dlouhodobém
pronájmu, musí být udržitelnost projektu (10 let) – starosta konstatuje, že provozní věci
se ještě musí doladit a paní Wachtlová by chtěla již některé podmínky alespoň rozjednat
(správu areálu, podnájem sportoviště) a na to pan Bureš navrhl, abychom se učili
v některých městech, kde už tato spolupráce dobře funguje. Pan starosta uvedl jako vzor
třeba nedaleký Králův Dvůr.
Hlasováno: 17 : 0 : 0
C/ 5. rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření bylo vzato na vědomí: 17 : 0 : 0
D/ Prodej nemovitostí
Úvodem promluvila paní Wachtlová, poté pan MVDr. Tink uvedl svoji prezentaci
a přiblížil všem přítomným, o které pozemky má zájem a také podobu jeho investičního
záměru.
17:25 hod. přišel pan Slaboch a bylo 18 zastupitelů
Pan Tink představil svůj projekt, který je příkladem, jak pěkně zacházet s veřejným
prostorem. Pan Vaculík řekl, že záměr je krásný, secesní budova zůstane zachována,
vznikne zde kultivovaná obytná zóna, vyskytly se dotazy na parkování – vznik veřejného
nebo vyhrazeného parkoviště – nedostatek parkovacích míst, na to zda je technicky
možné vybudovat zde parkoviště, pan Mraček má obavu z už takového nedostatku
parkovacích míst a ještě vzniknou nové byty – kde budou všichni parkovat. Pan Vaculík –
pokud se podaří vybudovat podchod, vznikne u vlakového nádraží parkoviště, tím by
se mělo ulevit parkování v této lokalitě.
Paní Wachtlová upozornila zastupitele, že prodejem těchto pozemků bude znemožněn
přístup na sousední pozemek, který vlastní několik majitelů (v současné době
nekomunikují) – je potřeba řešit buď věcným břemenem, nebo oddělením části
pozemků a poté je teprve prodávat. Nastala shoda, že se nejprve vyřeší problémy, které
by prodejem vznikly, tudíž starosta navrhl bod stáhnout z programu dnešního
zastupitelstva a nejprve dořešit. Pan Vlček ještě podotkl, že se jedná o pozemek, který
město vůbec nevyužívá a ani nemá žádný záměr využití do budoucna.
Hlasováno: schváleno stažení bodu z programu: 18 : 0 : 0
Diskuse
Starosta otevřel diskusi pozváním všech přítomných na Městský ples, který se koná
13.2. 2016 od 20 hodin ve Společenském domě v Hořovicích.
Přihlásil se pan Karban s výtkou, že nikdo neupozornil předsedy výborů zastupitelstva,
že mají podat návrh na odměnu členů výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy
zastupitelstva, a navrhl, aby MěÚ vypracoval vnitřní směrnici pro vyplácení těchto
odměn.
Pan starosta vysvětlil jednoduchý postup (nemusí být směrnice) – výbory jsou orgány
zastupitelstva, jejich předsedové (zastupitelé) navrhnou výši odměny a zastupitelstvo je

schválí. Pan Karban navrhuje do příštího programu zařadit bod „odměny členům
kontrolního výboru – nezastupitelům“, což bylo přijato.
Pan Bakule ještě upozornil na skutečnost, že sál Klubu Labe nebyl s dostatečným
předstihem vytopen, bylo zde chladno a dámy zastupitelky musely sedět v kabátech,
a také poukazoval na brzký čas začátku jednání zastupitelstva – v 16 hodin, rozpoutala
se diskuse o tom, jak je to v jiných městech a kdy by to každému vyhovovalo. Optimální
prý je 17 hodina.
Pan Karban upozornil na rozpor ve vydaném Nařízení města č.2/2015 ohledně
parkování v proluce v Pražské ulici, (v nařízení je pouze dlouhodobé stání, fakticky
se zde dá zaparkovat i krátkodobě). Starosta vysvětlil, že po vyhodnocení dalších
připomínek bude příslušné nařízení města aktualizováno. Pan Červený si opakovaně
stěžoval na špatné parkování ve Višňovce, pan Švamberk na protizákonnost chování
řidičů, nerespektování předpisů – má hlídat městská policie, pan starosta řídí městskou
policii, a proto se v případě nedostatečného řešení přestupků nebo jakýchkoli
pochybností je možné obracet na něho.
Pan Pelikán se ptá, jestli se řeší propadlé kanály v Tyršově ulici – řeší se jako reklamace
v rámci záruky. Uliční vpusti neodtékají při velkém dešti, měla by řešit KSÚS, ale
Ing. Šnajdr slíbil, že to město vyřídí.
Ještě vznesl dotaz pan Karban na neschválení radou Dodatku smlouvy s AVE – paní
Wachtlová vysvětlila, že v Dodatku do roku 2023 vypracovaném AVE našla změny, které
by pro město byly krajně nevýhodné. Chceme vyjednat podmínky, které nás nebudou
znevýhodňovat.
Pan Rissel se ptal na Farní Centrum, na úpravu Víseckého náměstí, pan Vaculík
odpovídá, že je i ze strany města požadavek upravit v souvislosti s FC Vísecké náměstí,
Studie byla připomínkována, měl by být průchod kolem Klubu Labe.
Pan Karban se ptá, co konkrétního se udělalo za rok působení zastupitelstva ve věci
obchvatu města, starosta odpovídá, že je to krajská záležitost, v blízké době se bude
účastnit jednání týkajícího se této záležitosti, vázne vyjednávání s vlastníky nemovitostí
– chceme obchvat vybudovat, je to jedna z našich priorit.
V 18:35 hod. pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání bylo ukončeno.

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 1/2016
ze dne 14. ledna 2016
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 84, odst. 1
schvaluje
podání žádosti o dotaci z programu MŠMT - Státní podpora sportu pro rok
2016 Program 133510 na akci nazvanou "Sportovní hala v Hořovicích".
B
podle § 84, odst. 1
bere na vědomí
podání žádosti FK Hořovicko o dotaci z programu MŠMT - Státní podpora sportu
pro rok 2016 Program 133510 na akci nazvanou "Rekonstrukce víceúčelového hřiště
v Hořovicích“ a zároveň se zavazuje k finanční spoluúčasti města Hořovice na realizaci
tohoto projektu ve výši minimálně 20 % z celkových uznatelných nákladů
a dofinancování případných neuznatelných nákladů.
C
podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
5. rozpočtové opatření na rok 2015

Mgr. Jiří Vavřička, Karel Pelikán

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 2
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 14. dubna 2016 v Klubu Labe
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ondřej Vaculík
Jana Šrámková
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Jiří Vavřička
Mgr. Zdeňka Ulčová
PhDr. Jiří Vlček
Mgr. Petr Bakule
Karel Dudák
Karel Červený
MUDr. Marta Jedličková
Ing. Petr Karban
Mgr. Martin Komínek
Karel Pelikán
Ing. Jan Skopeček
Jan Slaboch, Dis.
MDDr. Antonín Spal
Jarmila Gruntová
MUDr. Richard Švamberk
Miroslav Veverka
Ing. Ladislav Žalud
Program:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
2. 1. rozpočtové opatření na rok 2016
3. Prodej nemovitostí část pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska
o výměře 38 m2, pozemek parcelní č. 1672 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2,
pozemek parcelní č. 1671/2 v k. ú. Hořovice o výměře 258 m2,
4. Budoucí prodej nemovitosti, část pozemku par. č. 487 v k. ú. Hořovice
o výměře cca 20 m2
5. Nabytí nemovitostí - bezúplatný převod pozemků parcelní č. 359/14 a č. 372/2
v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České republiky – ÚZSVM Praha do vlastnictví
města Hořovice
6. Směna nemovitostí: pozemky parcelní č. 47/4, 47/9, 47/12, 66/3, 66/6, 66/13,
895/7 a 921/1 o celkové výměře 1.183 m2 v k. ú. Velká Víska za pozemky
parcelní č. 50/1, 50/3, 55/2, 55/3 a 65/1 o celkové výměře 822 m2v k. ú. Velká
Víska
7. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
8. Odměny členům zastupitelstva
9. Rozdělení dotací neziskovým organizacím v oblasti poskytování sociálních
a návazných služeb z rozpočtu města

10. Rozdělení dotací sportovním, zájmovým a společenským organizacím z rozpočtu

města

11. Veřejné projednání investičního záměru rekonstrukce uličních chodníků
12. Diskuse, závěr

Jednání zahájil a řídil starosta města.
Na začátku jednání bylo přítomno 20 zastupitelů.
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
Ověřovatelkami byly jednomyslně zvoleny Mgr. Zdeňka Ulčová a Jarmila Gruntová.
Návrhová komise ve složení PhDr. Jiří Vlček, Karel Pelikán a Mgr. Petr Bakule byla také
zvolena jednomyslně.
Ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva – starosta informoval, že po drobném
doplnění ověřovatele K. Pelikána byl zápis ověřen a úkoly jsou splněny nebo průběžně
plněny.
Poté přišel MUDr. Richard Švamberk a bylo celkem 21 zastupitelů.
Starosta oznámil, že na poslední chvíli byl stažen bod programu – prodej pozemku
parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice. Pro tuto změnu programu bylo hlasováno
s výsledkem: 20 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
Další změnou je doplnění bodu programu č. 9 – odměny členům výboru, kteří nejsou
členy zastupitelstva. Pro toto doplnění programu bylo hlasováno jednomyslně.
Dále dal starosta hlasovat o programu jako celku s výsledkem jednomyslně pro.
1. rozpočtové opatření na rok 2016
J. Skopeček měl připomínku k položce rozpočtu za opravu budovy gymnázia, kde by
se současně mělo navýšit nájemného provozovateli gymnázia Středočeskému kraji.
Starosta odpověděl, že s tím nemá problém, opravy budovy jsou dostatečný důvod
ke zvýšení nájemného a vyzval kolegu Skopečka, aby ho podpořil při hlasování
zastupitelstva kraje v této věci. Dále se pan Skopeček zeptal na investice
ve Společenském domě, má za to, že by se tato nemovitost měla prodat, protože zatěžuje
městský rozpočet. Starosta odpověděl, že je Společenský dům pronajatý panu
Hasmanovi. Sice se provoz oživil akcemi, které zde nájemce pořádá, ale má špatný
způsob placení nájmu a není vyloučeno, že bude muset být nájem ukončen. Nájemce
chtěl snížení nájemného až o 75 %, což ale není možné. Vedení města chce, aby nájemní
vztah pokračoval, ale ne na úkor městského rozpočtu. Dále se pan Skopeček zeptal
na částky ve výdajích na sociální oblast. Paní Kebrlová odpověděla, že částka 1 mil. Kč
byla už ve schváleném rozpočtu na rok 2016, nyní mají zastupitelé ke schválení
rozdělení dotací na jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Pan Karban měl
připomínku, že takto sestavený rozpočet je dost napjatý, na sportovní halu je v rozpočtu
jenom 7 mil. Kč a doplatek města bude jistě vyšší. Dále se pan Karban zeptal, proč je
v rozpočtu dotace na nízkoprahové zařízení pro děti 120 tisíc Kč, když bude jeho činnost
ve městě končit. Starosta odpověděl, že má rada v úmyslu nízkoprahové zařízení
ve městě udržet a nízkoprah zatím funguje, proto přidělená dotace zatím v rozpočtu
zůstane. Ve věci sportovní haly čekáme na rozhodnutí Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy, zda dostaneme dotaci a v jaké výši. Pokud bude potřeba navýšit
příspěvek města na tuto investici, zvážíme priority dalších akcí a případně si vezmeme
úvěr. Sám starosta řekl, že jednal např. s Českou spořitelnou a výše úroků je v současné
době velmi výhodná. Pan Bakule se zeptal, zda není potřeba dělat výběrové řízení
na úvěr pro město. Starosta odpověděl, že na úvěr ne, ale na výši úroků, která bude

určitě do 2 mil. Kč – tedy zakázka malého rozsahu. Stačí tedy poptávkové řízení. Pan
Skopeček řekl, že je proti zadlužování města i odloženému splátkování na další volební
období. Je možné jednat o úvěrování přímo od dodavatele stavby, protože jinak nás
účetnictví dožene. Starosta řekl, že nechce město zadlužovat zbytečně a i tzv. faktoring
už zvažoval. Dále pan Skopeček připomínkoval 60 tisíc Kč ve výdajích za bankovní
poplatky. Starosta oponoval, že už toto připomínkovala paní Wachtlová na radě a paní
Šumerová zjišťovala výši poplatků s tím, že toto je nejlepší výsledek. Pan Skopeček řekl,
že by v bance řekl, že přechází k jinému peněžnímu ústavu a jistě se situace změní.
Starosta řekl, že není problém udělat poptávkové řízení v této záležitosti. Dále se pan
Skopeček zeptal na částku za pěstounskou péči, proč nebyla už ve schvalovaném
rozpočtu na tento rok. Paní Kebrlová odpověděla, že jsme na začátku roku neznali výši
této částky. Jsou to peníze, které přijdou městu na účet a jsou dále vypláceny pěstounům.
Paní Šumerová řekla, že stejná situace je s částkou za veřejně prospěšné práce, kterou
dostaneme na účet od Úřadu práce a dále vyplácíme za odpracované veřejně prospěšné
práce. Pan Karban se zeptal, proč není v rozpočtu připravena částka 4 mil. Kč
na ukončení spolupráce s Městskou akciovou společností. Starosta odpověděl, že v této
věci s Ing. Marešem už jednal a město chce ukázat MAS lepší a výhodnější developerský
projekt, než ten nabízený Ing. Marešem. Paní Wachtlová řekla, že město má několik
možností, jak s pozemky naložit. Developer může pozemek zasíťovat a rozparcelovat
a přitom dát městu víc než MAS. Dále může město zasíťovat pozemky a pak je prodat.
Nebo může město pozemky prodat a vlastník si je zasíťuje. Pan Karban řekl, že je to
stejná situace jako současná spolupráce s MAS. Paní Wachtlová řekla, že nyní si MAS
zařizuje zasíťování pozemků sama a město to nemůže ovlivnit. Pan Bakule řekl, že každá
jiná varianta bude lepší než výnosy ze smlouvy s MAS. Zisk z MAS by měl přijít
do městského rozpočtu formou dividend, ale víme, jak jsou dividendy vypláceny.
Poté bylo hlasováno pro 1. rozpočtové opatření s výsledkem jednomyslně pro.
Poté odešla Jana Šrámková, celkem bylo 20 zastupitelů.
Prodej nemovitostí část pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska o výměře
38 m2
Paní Wachtlová uvedla, že je to stejná situace jako na minulém jednání zastupitelstva,
pozemek bude využíván jako předzahrádka.
Na návrh pana Karbana se zastupitelé dohodli, aby v případě prodeje nemovitosti města
byl vždy pořízen znalecký posudek o ceně obvyklé.
Poté bylo hlasováno pro prodej nemovitosti s výsledkem: 18 pro, 0 proti a 2 se zdrželi.
Odešel Jan Skopeček a bylo celkem 19 zastupitelů.
Nesouhlas s prodejem pozemku parcelní č. 1671/2 v k. ú. Hořovice o výměře
258 m2
Místostarosta řekl, že si město tento pozemek ponechá a z výtěžku parkovného ve městě
bude v tomto místě realizovat parkoviště. Pan Karban řekl, že je dobře, že přibude
parkovišť ve městě.
Pro nesouhlas s prodejem výše uvedeného pozemku hlasovali zastupitelé jednomyslně.
Budoucí prodej nemovitosti, část pozemku par. č. 487 v k. ú. Hořovice o výměře
cca 20 m2
Pan Červený řekl, že je u této nemovitosti nákladní rampa, tudíž není potřeba prodávat
další pozemek. Starosta řekl, že bytové družstvo je solidní partner, tedy není důvod jim

nevyhovět. Pan Karban řekl, že tento pozemek je téměř součást náměstí, proto chtějí
zastupitelé vědět, co přesně by tam mělo být umístěno.
Pro budoucí prodej bylo hlasováno s výsledkem: 13 pro, 3 proti a 3 se zdrželi.
Nabytí nemovitostí - bezúplatný převod pozemků parcelní č. 359/14 a č. 372/2
v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České republiky – ÚZSVM Praha do vlastnictví
města Hořovice
Pro nabytí nemovitosti bylo hlasováno jednomyslně.
Směna nemovitostí: pozemky parcelní č. 47/4, 47/9, 47/12, 66/3, 66/6, 66/13,
895/7 a 921/1 o celkové výměře 1.183 m2 v k. ú. Velká Víska za pozemky parcelní
č. 50/1, 50/3, 55/2, 55/3 a 65/1 o celkové výměře 822 m2v k. ú. Velká Víska
Paní Wachtlová uvedla, že jde o směnu pozemků, které jsou součástí zámeckého parku
za pozemky, které jsou součástí komunikace a město je potřebuje opravovat
s doplatkem 9 tisíc Kč ve prospěch ČR – Národního památkového ústavu Praha.
Pro směnu hlasováno jednomyslně.
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Paní Wachtlová uvedla, že město má platnou vyhlášku o odpadech, ale změnil se zákon
o místních poplatcích a to vyvolalo změnu obecně závazné vyhlášky.
Pro znění vyhlášky bylo hlasováno jednomyslně.
Odměny členům zastupitelstva
Starosta uvedl, že rozpočet na rok 2016 nepočítal s navýšením odměn a proto rada
navrhuje ponechat odměny zastupitelům ve stávající výši.
Pro návrh bylo hlasováno s výsledkem: 18 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
Odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli. Návrh
rady je 4.500 Kč na každý výbor s tím, že předsedové výborů rozdělí částku podle
aktivity každého člena. Paní Gruntová řekla, že bude odměny rozdělovat podle účasti
členů na schůzích finančního výboru. Pan Karban navrhl částku 5.000 Kč na každý výbor.
Dále pan Karban řekl, že když některý člen výboru nepracuje, tak by měl předseda
navrhnout výměnu člena výboru. Pan Žalud řekl, že člena výboru a současně zastupitele
předseda nepotrestá tím, že mu odměnu nedá, protože se na něj stejně nevztahuje.
Starosta řekl, že členové výborů dělají svoji práci jako poslání, nikoliv pro peníze. Pan
Bakule navrhl způsob odměňování členů výborů, kdy by člen výboru dostával za účast
na schůzi 250 Kč, s tím, že maximální částka za rok bude činit 2.000 Kč. Pan Karban
podporuje tento návrh. Do konce dubna by byla odměna 5.000 Kč na výbor a od května
pak bude platit způsob odměňování, navržený p. Bakulem.
Pro návrh odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli,
v celkové výši pro každý výbor 5.000 Kč a současně ukládá předsedům výborů přidělit
konkrétní částky. Tento režim bude platit do 30. 4. 2016. Pro tento návrh bylo hlasováno
jednomyslně.
Odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva
města Hořovice, za práci ve výborech ve výši 250 Kč za každou osobní účast na jednání
výboru, vyplácenou 1x ročně, a to do maximální výše 2.000 Kč za rok, s účinností
od 1. 5. 2016. Pro tento návrh bylo hlasováno jednomyslně.

Odešel p. Žalud, bylo 18 zastupitelů.
Rozdělení dotací neziskovým organizacím v oblasti poskytování sociálních
a návazných služeb z rozpočtu města Pan Vlček uvedl, jak komise rozdělila dotace
jednotlivým poskytovatelům sociálních a návazných služeb a rada tento návrh
podpořila.
Pro rozdělení dotací bylo hlasováno s výsledkem: 17 pro 0 proti a 1 se zdržel.
Rozdělení dotací sportovním, zájmovým a společenským organizacím z rozpočtu
města
Starosta uvedl, že částka k rozdělení ve schváleném rozpočtu na tento rok byla 2 mil
300 tisíc Kč, komise navrhla rozdělit částku 2 mil. a 64 tisíc Kč, tedy v rezervě zbývá
236 tisíc Kč pro dosud nepředvídatelné případy, např. postupy v soutěžích atd. Pan
Pelikán řekl, že kynologové zapomněli již asi třetí rok za sebou požádat o dotaci. Mají
tedy nárok si požádat? Starosta odpověděl, že požádat si mohou, otázka je, jestli jim rada
vyhoví. Místostarosta řekl, že jistě bylo víc organizací, které si zapomněly požádat, je
tedy otázka principu, zda budou žadatelé po termínu dostávat dotace. Starosta řekl,
že chce město naopak zkrátit termín pro podávání žádostí o dotaci a současně
vyúčtování minulého roku z toho důvodu, aby mohlo zastupitelstvo rozhodovat o těchto
dotacích již na svém prvním jednání, které bývá zpravidla v březnu. Pan Vavřička řekl,
že chce rada upravit kritéria přidělování dotací, kdy si jeden žadatel může žádat pouze
z jedné kapitoly (buď na sociální služby nebo na sportovní a společenské organizace).
Dále jeden žadatel, který je členem některé organizace, může dostat dotaci pouze
přes organizaci (např. Sokol, Spartak, atd.) a už si nemůže žádat sám za sebe. Pan Karban
se zeptal, jestli tedy oddíl stolního tenisu nedostává dotace proto, že je součástí Sokola.
Pan Vavřička odpověděl, že je to tak. Pan Mraček se zeptal, jakým způsobem
se vyúčtovává dotace z minulého roku, zda za každý měsíc. Paní Šumerová řekla,
že jednorázově po ukončení kalendářního roku. Pro rozdělení dotací bylo hlasováno
jednomyslně.
Veřejné projednání investičního záměru rekonstrukce uličních chodníků
Starosta uvedl veřejné projednání investičního záměru rekonstrukce uličních chodníků
v konkrétních ulicích, kdy veřejné projednání bude sloužit pro podání připomínek
občanů k projektové dokumentaci a tyto budou následně předány zpracovateli
projektové dokumentace. Starosta dále uvedl, že jednou z podmínek dotačního titulu
IROP, je splnění konkrétní průjezdnosti aut v daných lokalitách tj., že v dané ulici musí
projet např. minimálně 5000 aut denně.. Architekt Robert Gavelčík společně
s Ing. Gruntem představili projekt rekonstrukce chodníků. Pan Komínek se zeptal, zda
nebude mít nový chodník v Příbramské ulici vliv na udržitelnost nově vybudovaného
přechodu v této lokalitě. Ing. Šnajdr reagoval, že taková situace se musí jenom nahlásit
na IROP. Pan Mraček se zeptal, zda se budou měnit i inženýrské sítě. Starosta odpověděl,
že ano, technický odbor komunikuje se správci sítí a ČEZ bude některé sítě měnit. Pan
Karban měl dotaz, zda nejde zahrnout také chodník v ulici U Nemocnice. Starosta
odpověděl, že ne, ale město má příslib od vedení nemocnice, že parkoviště vybuduje
během léta a pak budou upraveny chodníky. Pan Švamberk se zeptal, kdy se budou
rekonstruovat chodníky na Západním sídlišti. Starosta řekl, že vzniká pasport chodníků
ve městě a pak se vyhodnotí priority. Místostarosta řekl, že je zpracovaný pasport
komunikací, protože se dříve dávala přednost stavu vozovek ve městě. Nyní se snažíme
věnovat slabším účastníkům silničního provozu, tedy chodcům a cyklistům. Pan Veverka

doplnil, že na Západním sídlišti někde chodníky úplně chybí a také v dolní části Větrné
ulice. Naopak jsou místa s širokým chodníkem, kde nikdo nechodí, např. v Dolní ulici.
Zastupitelé vzali na vědomí projednání rekonstrukce chodníků jednomyslně.
Odešla paní Jedličková, zůstalo 17 zastupitelů.
Diskuse
Pan Bakule byl dotčen tím, že v minulém zápisu ze zastupitelstva nebylo výslovně
napsáno, že prodej pozemku ve Fügnerově ulici zastupitelstvo stahuje z programu
na základě jeho návrhu. Starosta se podivil, proč tedy nepodal námitku na začátku
tohoto jednání zastupitelstva, když se řešilo ověření minulého zápisu. Pan Bakule má
za to, že by bylo lepší, kdyby se pořizovaly audio nahrávky, které se umístí na web,
protože zápis je podle něho nedostačující. Starosta řekl, že zastupitelstvo zrevokovalo
usnesení o nahrávání svých jednání a tím pro něj tato záležitost skončila. Místostarosta
řekl, že psaní zápisu je určitá redakční práce, přesný přepis toho, jak dnes rokujeme, by
bylo zaznamenáno třeba na 40 stránkách a to by nikdo nechtěl číst. Zápis dává přehled
toho, co podstatného se děje, zaznamenává důležité názory, které ovlivnily hlasování.
Paní Wachtlová řekla, že dle § 95, odst. 1 zákona o obcích, má být v zápisu uveden počet
členů zastupitelstva, pořad jednání, hlasování, průběh jednání a usnesení. Lidé často
řeknou, že jejich otázka nebyla v zápisu zaznamenána. Paní Šestáková se zeptala, jestli si
zastupitel může jednání nahrát. Starosta odpověděl, že ano, ale jen pro vlastní potřebu.
Pan Pelikán měl připomínku, aby městská policie častěji zasahovala kolem kiosku
na autobusovém nádraží. Bylo by dobře ukončit nájemní vztah se současným
provozovatelem. Nájemce obchodu nelikviduje odpad ze svého podnikání a veškerý
plast, papíry i směsný odpad hází do kontejnerů v okolí. Místostarosta řekl, že se uvažuje
o ukončení tohoto nájmu. Pan Bakule oznámil, že ukončil své členství v ČSSD, nyní je
nezávislý a spolupracuje s hnutím STAN. K tomu dodal místostarosta, že to neznamená,
že by byl pan Bakule členem Hnutí nezávislých.
Poté starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání zastupitelstva.

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 2 / 2016
ze dne 14. dubna 2016
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
B
podle § 85 písm. a)
schvaluje

Prodej nemovitostí
část pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 38 m2 (ul.
Na Okraji) manželům Janě a Jiřímu Zámkovým, Hořovice, Na Okraji 1600, za účelem
zřízení předzahrádky, za kupní cenu 1.000,- Kč/ m2. Přesná výměra bude známa
po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku.
C
podle § 85 písm. a)
neschvaluje
prodej pozemku parcelní č. 1671/2 v k. ú. Hořovice o výměře 258 m2 ( ul.
Fügnerova) společnosti Fügnerova Real, s. r. o., se sídlem Hořovice, Fügnerova 389 ani
společnosti Cymedica Engineering, s. r. o, se sídlem Hořovice, Pod Nádražím 308.
D
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Budoucí prodej nemovitosti- část pozemku parcelní č. 487 v k. ú. Hořovice
o výměře cca 20 m2 (ul. Anýžova) Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Beroun,
za účelem vybudování vstupu do suterénních nebytových prostor domu č. p. 95, za kupní
cenu 1 000 Kč / m2
E
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Nabytí nemovitostí - bezúplatný převod pozemků parcelní č. 359/14 a č. 372/2
v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České republiky – ÚZSVM Praha do vlastnictví
města Hořovice
F
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Směnu nemovitostí - pozemky parcelní č. 47/4, 47/9, 47/12, 66/3, 66/6, 66/13,
895/7 a 921/1 o celkové výměře 1.183 m2 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví ČR

s právem hospodaření pro Národní památkový ústav Praha za pozemky parcelní
č. 50/1, 50/3, 55/2, 55/3 a 65/1 o celkové výměře 822 m2v k. ú. Velká Víska
ve vlastnictví města Hořovice s doplatkem 9.000,- Kč ve prospěch ČR – Národního
památkového ústavu Praha
G
podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
dle přílohy originálu zápisu.
H
Zastupitelstvo se seznámilo s Nařízením vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto nařízení je zvýšen maximální možný limit
odměn členům zastupitelstev. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2016 nepočítal
s navýšením těchto odměn, zastupitelstvo schvaluje ponechat odměny v dosavadní výši.
CH
podle § 84, odst. 2, písm. u)
schvaluje
odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli, v celkové
výši pro každý výbor 5.000 Kč a současně ukládá předsedům výborů přidělit konkrétní
částky. Tento režim bude platit do 30. 4. 2016.
I
podle § 84, odst. 2, písm. u)
schvaluje
odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva
města Hořovice, za práci ve výborech ve výši 250 Kč za každou osobní účast na jednání
výboru, vyplácenou 1x ročně, a to do maximální výše 2.000 Kč za rok, s účinností
od 1. 5. 2016.
J
podle § 85, písm. c)
schvaluje
rozdělení dotací organizacím, které podaly na základě vyhlášených výběrových řízení
žádost a splnily podmínky dle „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu města
Hořovice – sociální oblast“. Zároveň schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy dle
přiloženého vzoru.
K
podle § 85 písm. c)
schvaluje
poskytnutí dotací nad 50 000 Kč organizacím SVČ Domeček, TJ Spartak, Sokolu, FK
Hořovicko, Red Dragons, HC Cvočkaři, Jezdecké stáji Opatrný, Českému rybářskému
svazu a Petru Koukalovi, zároveň schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy dle
přiloženého vzoru

L
bere na vědomí
veřejné projednání investičního záměru rekonstrukce uličních chodníků v těchto
ulicích: Valdecká – úsek od autobusového nádraží až k Palackého náměstí, Palackého
náměstí, Pražská – úsek od Palackého náměstí až k autobusové zastávce u sídliště
Na Okraji, Příbramská – úsek od křižovatky s ulicí Pražská až ke křižovatce s ulicí
Milinovského, Vrbnovská – úsek od křižovatky s ulicí Hradební až ke křižovatce
U Sv. Jana, Višňová – uliční chodníky v lokalitě sídliště, Hradební – uliční chodník podél
zámecké zdi.
Mgr. Zdeňka Ulčová, Jarmila Gruntová

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 3
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 22. června 2016 v Klubu Labe
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ondřej Vaculík
Jana Šrámková
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Jiří Vavřička
Mgr. Zdeňka Ulčová
Mgr. Petr Bakule
Karel Dudák
Karel Červený
MUDr. Marta Jedličková
Ing. Petr Karban
Mgr. Martin Komínek
Karel Pelikán
Ing. Jan Skopeček
Jan Slaboch, Dis.
MDDr. Antonín Spal
MUDr. Richard Švamberk
Miroslav Veverka
Ing. Ladislav Žalud
Omluveni: Jarmila Gruntová a PhDr. Jiří Vlček
Program:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
2. Účetní závěrka města Hořovice sestavená k 31. 12. 2015
3. Závěrečný účet města Hořovice za r. 2015
4. 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
5. Prodej nemovitostí - pozemku p. č. 25 o výměře 633 m2 s budovou č. p. 1138,
část pozemku parcelní č. 26 o výměře 618 m2, část pozemku parcelní č. 27 / 1 o
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Jednání zahájil a řídil starosta města.
Na začátku jednání bylo přítomno 17 zastupitelů.
Starosta informoval, že schůze zastupitelstva byla řádně svolána a zveřejněna.
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
Ověřovateli byli jednomyslně zvoleni Karel Dudák a Miroslav Veverka.
Návrhová komise ve složení Renata Wachtlová, Jan Skopeček a Antonín Spal, byla také
zvolena jednomyslně.
Starosta konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně ověřen
a úkoly byly splněny, či jsou průběžně plněny. Dále starosta řekl, že na návrh zastupitele
Jiřího Vavřičky navrhuje doplnit program o bod jednání – dotace pro FK Hořovicko.
Pro takové doplnění programu bylo hlasováno s výsledkem: 16/0/1.
Doplněný program jako celek byl schválen s výsledkem: 16/0/1.
Účetní závěrka města Hořovice sestavená k 31. 12. 2015
Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku města s konstatováním, že účetně
skončilo město loňský rok se ziskem 21 mil. Kč.
Pan Karban se zeptal, proč nejsou opět vykázány v příjmech dividendy z Městské
akciové společnosti. Starosta vysvětlil, že MAS vykázala dividendy, ovšem byly
započteny proti dluhu, který má město u MAS ve výši cca 750 tisíc. Dále město dluží MAS
zbývající 4 mil. ze smlouvy o výstavbě z pozemku u nemocnice. Dále se pan Karban
zeptal, proč nebyla vyčerpána celá částka v rozpočtu určená na údržbu komunikací.
Starosta vysvětlil, že byla mírná zima, tudíž se ušetřilo za zimní údržbu a zřejmě bylo
i méně výtluků. Pan Karban je toho názoru, že je ve městě dostatek neopravených
výtluků. Místostarosta doplnil, že menší čerpání kapitoly na údržbu komunikací je dáno
větším podílem práce Technických služeb města, které oproti firmě AVE dělají podobné
práce levněji, protože fakturují pouze spotřebovaný materiál, protože mají zaměstnance
najaté z Úřadu práce.
Pro účetní závěrku bylo hlasováno jednomyslně.
Závěrečný účet města Hořovice za r. 2015
Pan Skopeček řekl, že v porovnání se závěrečným účtem za r. 2013 není tento příliš
optimální, protože jsou zde vysoké částky za běžné výdaje. Dále řekl, že není šťastný
vývoj koncepce odpadového hospodářství kraje, který neblaze postihne rozpočet obce.
V 18.30 hod přišel pan Švamberk a bylo 18 zastupitelů.
Starosta řekl, že jako ekonom také podporuje spíše investiční výdaje. Paní Šumerová
dodala, že běžné výdaje proti roku 2013 výrazně narostly díky městské policii.
Pro závěrečný účet města na minulý rok bylo hlasováno s výsledkem: 17/0/1.
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
Starosta konstatoval, že v je rozpočtovém opatření zahrnuta dotace na letní provoz
zimního stadionu. Pan Pelikán se zeptal, proč nejsou v rozpočtovém opatření zahrnuty
4 mil. Kč pro MAS. Starosta odpověděl, že se město zatím nerozhodlo, kdo bude stavět
na území u nemocnice. Pan Karban se zeptal, kdy bude vypovězena smlouva s MAS.
Starosta odpověděl, že to bude ve chvíli, kdy město najde jiné řešení této zástavby a vrátí
4 mil. Kč MAS. Starosta řekl, že je přesvědčen, že to bude v letošním roce. Místostarosta
řekl, že na ukončení této smlouvy o výstavbě dohodou má zájem celá rada. Pan Karban
chtěl slyšet názor ostatních radních. Starosta řekl, že Ing. Mareš vlastně půjčil městu

8 milionů Kč (4 mil. Kč mu město již vrátilo) a nenárokoval úroky, které nárokovat mohl.
Paní Wachtlová řekla, že situace se dvěma smlouvami ze stejného data je nešťastná. Ona
sama je pro, aby byla smlouva co nejdříve ukončena. Pan Bakule si myslí, že každá další
nabídka bude mnohem výhodnější, než nabídka MAS. Pan Vavřička se vyjádřil, že jako
radní je pro, aby byla smlouva s MAS ukončena co nejdříve. Pan Karban konstatoval,
že když jde o ukončení smlouvy celé radě, měla by být tato smlouva ukončena co
nejdříve. Starosta zopakoval, že by tato záležitost měla být vyřešena do konce roku.
Pro 2. rozpočtové opatření bylo hlasováno jednomyslně.
Přišel pan Slaboch, bylo tedy celkem 19 zastupitelů.
Prodej nemovitostí - pozemku p. č. 25 o výměře 633 m2 s budovou č. p. 1138, část
pozemku parcelní č. 26 o výměře 618 m2, část pozemku parcelní č. 27 / 1 o výměře
444 m2 vše v k. ú. Velká Víska (obálkovou metodou)
Pan Karban se zeptal, zda je právně platný prodej nemovitostí, když byl vyvěšen
souběžně dvakrát a pokaždé s jinými podmínkami prodeje. Paní Wachtlová řekla,
že podle zákona je neplatný úkon, pokud nebyl vyvěšen vůbec nebo byla velká časová
prodleva mezi vyvěšením a samotným schválením prodeje. Paní Wachtlová
se nedomnívá, že dvojí vyvěšení způsobilo neplatnost prodeje. Na úřední desce již byl
vyvěšen záměr s novými podmínkami schválenými radou a na elektronické úřední desce
ještě chvíli visel záměr s původními podmínkami prodeje. Poté byla otevřena jediná
obálka s nabídkou od firmy LogSyst CZ, s. r. o., která nabízí odkoupení nemovitosti
od města. V písemné nabídce však chce tato firma odkoupit za cenu 3.600.000 Kč
pozemek č. 25 o výměře 633 m2, pozemek č. 26 o výměře 751 m2, budovu č. p. 1138 a
pozemek č. 27/1 o výměře 840 m2. Protože se nabízené a poptávané výměry pozemků
liší (o více než 500 m2), zastupitelé hlasovali o stažení prodeje výše zmíněných
nemovitostí z programu jednání. Výsledek hlasování jednomyslně pro.
Odešla paní Šrámková, bylo celkem 18 zastupitelů.
Prodej nemovitostí - pozemku p. č. 1878 v k. ú. Hořovice o výměře 802 m2
Paní Wachtlová uvedla, že jde o pozemek v ulici Pod Nádražím. Pozemek navazuje
na zahradu paní Chlustinové. Pan Bakule řekl, že zájemce píše, že je ochoten zaplatit
necelých 100 tisíc Kč. Pan Skopeček se zeptal, proč město nechalo vypracovat druhý
znalecký posudek, když se obvykle dělá jenom jeden. Paní Wachtlová řekla, že to bylo
rozhodnutí rady, protože první posudek mluvil o částce 50 tisíc za 800 m2, což rada
vyhodnotila jako neobvykle nízkou cenu a vyžádala si druhý znalecký posudek. Paní
Wachtlová řekla, že takový rozdíl ovšem nečekala. Pan Skopeček se zeptal, jestli není
třeba nechat udělat další znalecký posudek. Pan starosta odpověděl, že by se opět
zvýšily běžné výdaje. Pan Karban řekl, že ukázal oba znalecké posudky dalšímu
soudnímu znalci a ten řekl, že druhý posudek s cenou 430 tisíc je v pořádku a je to
obvyklá cena. Posudek, podle nějž znalec určil cenu 50 tisíc Kč za 800 m2, podle něj
rozhodně v pořádku není. Pan Bakule navrhnul tento materiál stáhnout z programu
jednání, protože prodat pozemek za 50 tisíc Kč by mohlo být důvodem k trestnímu
oznámení na zastupitele pro špatné hospodaření s majetkem. Cena 430 tisíc je zřejmě
přiměřená, ale paní Chlustinová nabízí maximálně necelých 100 tisíc Kč za tuto parcelu.
Zastupitelé tedy předpokládají, že za cenu 430 tisíc Kč tento pozemek nekoupí.
Pro stažení materiálu z programu jednání bylo hlasováno s výsledkem: 16/0/2.

Prodej nemovitostí – pozemku p. č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2
Materiál předložila zastupitelstvu opět paní Wachtlová. Pan Karban si myslí, že by si
město mělo tento pozemek ponechat. Pan místostarosta řekl, že po zkušenostech
s opravami komunikací opravdu někdy město musí vykupovat okolní pozemky, které
třeba dříve samo prodalo. Pan Bakule řekl, že ho mrzí, že město prodalo nemocnici
pozemek pro parkoviště, které se dodnes nezačalo budovat. Podle něj mělo město
vybudovat parkoviště samo. Starosta řekl, že přípravné práce na parkovišti už
nemocnice zahájila a v září by mělo být hotové. Pan Žalud řekl, že podporuje názor
neprodávat pozemek a vybudovat parkoviště ve vlastní režii. Pan Skopeček řekl,
že nabídky kultivovat část veřejného prostranství nepřicházejí každý den. Pan
místostarosta řekl, že souhlasí s panem Skopečkem. Pan Mraček si myslí, že je to
strategický pozemek a město by zde mělo vybudovat záchytné parkoviště. Starosta řekl,
že město vybuduje parkoviště na vedlejších pozemcích.
Pro prodej výše uvedeného pozemku bylo hlasováno s výsledkem: 12/4/2.
Nabytí nemovitostí - pozemku p. č. 92/15 v k. ú. Velká Víska a pozemku p. č. 678/3
a č. 831/23 v k. ú. Velká Víska
Paní Wachtlová uvedla, že se jedná o pozemky, které jsou součástí Rpetské ulice, a proto
je třeba provést majetkoprávní vypořádání, tj. převést tyto pozemky do majetku města.
Paní Jedličková oznámila, že v této věci nebude hlasovat.
Hlasování pro nabytí výše uvedených pozemků proběhlo s výsledkem: 17/0/0.
Aktualizovaná zřizovací listina příspěvkové organizace MKC Hořovice
Starosta uvedl, že je uzavřena smlouva o zřízení Muzea Hořovicka mezi městem
Hořovice, Středočeským krajem a Muzeem Českého Krasu Beroun. Hořovické muzeum
bude provozováno v režii krajské příspěvkové organizace Muzeem Českého Krasu
Beroun a město Hořovice zabezpečuje stavební úpravy těchto prostor. Zastupitelé tedy
schvalují, že MKC nebude provozovat muzeum. Výsledek hlasování: 18/0/0.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci a znění veřejnoprávní smlouvy MAS
Karlštejnsko
Starosta vyzval přítomného ředitele MAS Karlštejnsko Radomíra Hanačíka, aby vysvětlil
okolnosti projektu. Pan Hanačík řekl, že projekt místních akčních plánů běží už
od podzimu roku 2015. Jedná se o zmapování základních škol a mateřských škol,
výsledek projektu hodnotí Ministerstvo pro místní rozvoj. Schvalovací proces dotace
trvá dlouho, proto potřebuje MAS Karlštejnsko půjčku. V regionu bude vytvořen
dokument dříve, než přijdou dotace z MMR. V srpnu bude vyhlášena výzva a bez
potřebných financí by nebyly připraveny žádosti. Pan Karban se zeptal, proč město
nepožaduje úroky z půjčky ani jakékoliv záruky. Starosta se zeptal pana Hanačíka, zda
v některých městech platí úroky. Pan Hanačík řekl, že ne, např. v městě Beroun nedošlo
k uzavření partnerství. Garantem projektu je Ing. Kubíčková, která pracuje na Krajském
úřadu Středočeského kraje a je z Hořovic.
Pro poskytnutí návratné finanční výpomoci a znění veřejnoprávní smlouvy MAS
Karlštejnsko bylo hlasováno s výsledkem: 16/0/2.
Schválení dotace a znění veřejnoprávní smlouvy
Pan Vavřička uvedl, že se jedná o letní provoz zimního stadionu, kdy mládež Hořovic
bude využívat herní plochu bezplatně (bez sprch a zázemí). V nafukovací hale byl
vybudován povrch na letní sporty. Pan Skopeček řekl, že se dá v létě sportovat i jinde

než v nafukovací hale. Starosta řekl, že je to lepší varianta, než když nafukovací hala
slouží 5 měsíců v roce a zbytek času stojí nadarmo. Pan Karban se zeptal na podíl
financování letního povrchu. Pan Vavřička odpověděl, že pořízení stálo 700 tisíc pana
Jíchu a 300 tisíc by mělo poskytnout město Hořovice s tím, že výhoda vstupného zdarma
pro hořovickou mládež bude zachována i v dalších letech provozu. Podle pana Vavřičky
je příspěvek 300 tisíc Kč dobrý počin. Až se bude stavět sportovní hala, budou chybět
prostory a budeme rádi, že můžeme využít zimní stadion. Pan Komínek řekl, že je třeba
porovnat dřívější stav, kdy zimní stadion fungoval 2 nebo 3 měsíce v roce a provoz stál
téměř milion korun a dnes stojí město 500 tisíc a areál vypadá úplně jinak a funguje celý
rok.
Pro dotaci na letní provoz zimního stadionu bylo hlasováno jednomyslně.
Ukončení členství v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy
Paní Wachtlová uvedla, že město bylo členem Regionální rozvojové agentury Střední
Čechy od roku 2001. V r. 2009 město zjistilo, že služby agentury nevyužívá a přestalo
platit členské příspěvky a tím mělo podle stanov dojít k vyloučení města Hořovice z této
agentury. Pan Karban se zeptal, jaký je dluh města na nezaplacených členských
příspěvcích. Paní Wachtlová řekla, že některé roky jsou již promlčeny a aktuální výše
dluhu je cca 50 tisíc Kč. Pan Dudák řekl, že pokud město nebylo spokojeno se službami
agentury, mělo by se s ní soudit.
Odešel pan Bakule, bylo 17 zastupitelů.
Hlasování pro Ukončení členství v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy bylo
jednomyslně pro.
Odešel pan Karban a bylo 16 zastupitelů.
Schválení dotace neziskové organizaci Farní charita Starý Knín na poskytování
sociální služby - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež včetně smlouvy
Pan Skopeček se zeptal, zda mohou zastupitelé dostat výroční zprávy od poskytovatelů
sociálních služeb působících v našem městě. Paní Kebrlová odpověděla, že do července
předloží vyúčtování dotací poskytovatelů sociálních služeb odbor sociálních věcí
a zdravotnictví městské radě a poté může být zasláno i všem zastupitelům. Pro schválení
dotace neziskové organizaci Farní charita Starý Knín na poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež včetně smlouvy bylo hlasováno s výsledkem:
16/0/0.
Přišel pan Karban a pan Bakule a bylo 18 zastupitelů.
Schválení spolupráce s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor
pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“
Paní Kebrlová vysvětlila, že se jedná o děti, které nikdy na táboře nebyly, protože jejich
rodiče nemají dostatek financí. Sociální odbor pracuje s těmito rodinami, dělají
např. výtvarný kroužek pro děti a snaží se na děti působit jinak, než co vidí ve svých
rodinách.
Pro schválení spolupráce s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor
pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“ bylo hlasováno jednomyslně.
Dotace ve výši 150.000 Kč organizaci FK Hořovicko na základě veřejnoprávní
smlouvy sestavené dle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města

č. 2/2016 dne 14. 4. 2016 Pan Vavřička řekl, že fotbalový klub FK Hořovicko postoupil
do 3. ligy. Rozpočet takového družstva se reálně pohybuje kolem 2 mil. 800 tisíc Kč
na přípravu a soutěž dospělého týmu a přípravky. Město nyní podporuje FK Hořovicko
500 tisíci Kč za rok na činnost a dále 90 tisíci Kč měsíčně na správu areálu. Starosta
gratuloval FK Hořovicko k postupu do 3. ligy a řekl, že město by se mělo postarat
o náhradní hřiště. Pan Bureš řekl, že děkuje městu za podporu a informoval zastupitele,
že oslovuje další sponzory. Pan Vavřička řekl, že by se měla na příštím jednání
zastupitelstva řešit správa hořovických sportovišť.
Pro dotaci FK Hořovicko bylo hlasováno jednomyslně.
Odešla paní Jedličková a bylo 17 zastupitelů.
Diskuse
Starosta řekl, že na příštím zastupitelstvu se budou promítat obrazové materiály
projektorem. Pan Červený měl připomínku k měření rychlosti ve městě. Starosta řekl,
že je pravda, že se měří hlavně na výpadovkách, tedy na Masarykově a Tyršově ulici atd.
Pan Karban řekl, že by měla rada města do konce roku vyřešit ukončení Smlouvy
o výstavbě s MAS na pozemky u nemocnice. Zastupitelé tedy hlasovali
o návrhu: Zastupitelé pověřují radu města Hořovice k přípravě ukončení Smlouvy
o spolupráci uzavřené s Městskou akciovou společností Hořovice, a. s. dne 29. 9.
2010 ve znění pozdějších dodatků, a to do 31. 12. 2016. Výsledek hlasování byl:
8/0/9. Návrh tedy nebyl schválen. Pan Pelikán se zeptal, kdy bude ukončen nájemní
vztah s provozovatelem prodejny na autobusovém nádraží. Řekl, že v okolí této prodejny
jsou neustále podnapilí lidé a není příjemné chodit kolem. Místostarosta řekl, že městská
policie více hlídá tuto lokalitu. Pokud se podaří vystavět novou odbavovací halu
na autobusovém nádraží, bude tato provizorní budova zbořena. Ovšem po minulém
zastupitelstvu, kdy se o této záležitosti diskutovalo, se ozvala spousta obyvatel z této
lokality, kterým by obchod s potravinami chyběl, protože jsou starší a dělá jim potíže
chodit nakupovat až na náměstí či do obchodní zóny u potoka. Pan Mraček se zeptal
na Strategický plán města, proč nefunguje projektový tým. Pan tajemník Hasman řekl,
že je pravda, že se komise od jeho zvolení do funkce ještě nesešla, ale Strategický plán je
plněn. Město žádá o dotace, které byly uvedeny v plánu. Pan místostarosta řekl, že si
s panem Mračkem nerozumí v prioritách, pan Mraček je ctitel mechanismu
a místostarosta je ctitel organismu. Každý to tedy bere jinak. Pan Ludvík se zeptal, proč
se neplní usnesení zastupitelstva o nahrávání jednání. Má za to, že když má město tolik
prostředků na monitorování občanů, jistě může nahrávat i svá jednání. Starosta je rád,
že město má kamery pořízené z dotace, protože pomáhají dopadnout pachatele
přestupků i trestných činů. Pan Ludvík řekl, že ulice Komenského je tak široká, že by zde
mohla být šikmá stání aut. I z budovy kina by šlo vybudovat parkoviště. Na Žižkově teď
parkují zaměstnanci Komerční banky i Jednoty, a pokud obyvatelé zavolají městskou
policii, ta řeší jen část problému. Pan Bakule řekl, že město mělo vybudovat parkoviště
u nemocnice na vlastní náklady a vybírat tam parkovné. Pan Veverka řekl, že vandalové
vytrhli značku na autobusové zastávce před radnicí z betonu, dále utrhli vývěsku
a škodili i na cyklostezce. Pan Paťava řekl, že po všech stížnostech chce poděkovat, že má
za domem posekaný příkop – sice po devíti letech, ale je za to rád. Dále chce poděkovat
městské policii, že rychle zakročila proti podomním prodejcům v lokalitě nad školkou.
Dále se zeptal na osud městské skládky, protože se dočetl v usnesení rady o volné
kapacitě jen na 22 měsíců. Starosta odpověděl, že nájem skládky bude řešen dodatkem
ke smlouvě s firmou AVE a svoz odpadu a rekultivace bude ve veřejné soutěži. Pan

Červený se zeptal na sběrný dvůr. Starosta odpověděl, že zpracovatel projektu udělal
chybu a bude zdarma žádat znovu na rok 2017 o dotaci pro město. Pan Švamberk
se zeptal, zda se bude na veřejném projednání o zeleni na Západním sídlišti dne 27. 6.
2016 řešit také rozšíření parkovacích míst v této lokalitě. Myslí si, že by se mělo řešit
parkování i zeleň současně. Místostarosta odpověděl, že bude určeno rozhraní mezi
zelení a komunikací. Pan Švamberk řekl, že v jiných městech je zvykem parkovat
na odstavném parkovišti a do centra jet městskou dopravou. V Hořovicích je bohužel
zvykem parkovat přímo před domem. Pan Ludvík se zeptal na přechod u Společenského
domu a v Pražské ulici u domova důchodců. Starosta odpověděl, že přechody se řeší,
v Příbramské ulici už je hotový, v ulici 9. května se bude realizovat a u Společenského
domu zatím není převeden pozemek na město.
Ve 21:45 hodin starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání
zastupitelstva.

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2016
ze dne 22. června 2016
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
účetní závěrku města Hořovice sestavenou k 31. 12. 2015
B
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
závěrečný účet města Hořovice za r. 2015 bez výhrad
C
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
D
podle § 85 písm. a)
schvaluje
prodej nemovitostí - pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře
554 m2 (ul. Fügnerova) společnosti Cymedica Holding, s. r. o., za účelem vybudování
veřejného parkoviště, za kupní cenu 554.000 Kč (1.000 Kč/m2 )
E
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Nabytí nemovitostí a) pozemku parcelní č. 92/15 v k. ú. Velká Víska (ul. Rpetská)
z vlastnictví manželů Jedličkových do vlastnictví města Hořovice za kupní cenu 2.850,Kč
b) pozemky parcelní č. 678/3 a č. 831/23 v k. ú. Velká Víska (ul.
Rpetská) z vlastnictví Sdružení pro přípravu výstavby Velká Víska do vlastnictví města
Hořovice za kupní cenu 28.800,- Kč.
F
podle § 84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace MKC Hořovice.

Znění zřizovací listiny je v příloze originálu zápisu.
G
podle § 85 písm. c)
schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci a znění veřejnoprávní smlouvy
Návratná finanční výpomoc ve výši 680.000 Kč MAS Karlštejnsko, z. ú., IČ: 226 86 001,
se sídlem Všeradice 100, k financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na ORP Hořovice. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.
H
podle § 85 písm. c)
schvaluje
poskytnutí dotace a znění veřejnoprávní smlouvy
Dotace ve výši 300.000 Kč společnosti Zimní stadion Hořovice, s. r. o., IČ: 242 69
662, se sídlem Ke Stadionu 147/2, Hořovice na letní provoz zimního stadionu
v Hořovicích. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.
CH
podle § 84 odst. 2 písm. e)
schvaluje
Ukončení členství v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy
I
podle § 85, písm. c)
schvaluje
poskytnutí dotace a znění veřejnoprávní smlouvy
Přidělení dotace ve výši 150.000 Kč organizaci Farní charita Starý Knín, která bude od 1.
7. 2016 poskytovat sociální službu – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v Hořovicích. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.
J
podle § 84 odst. 2 písm. p)
schvaluje
spolupráci s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin“. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.
K
podle § 85, písm. c)
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč organizaci FK Hořovicko na základě veřejnoprávní
smlouvy sestavené dle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 2/2016 dne
14. 4. 2016.
Karel Dudák, Miroslav Veverka

Dr. Ing. Jiří Peřina

ZÁPIS č. 4
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 21. září 2016 v Klubu Labe
Přítomni:
Dr. Ing Jiří Peřina
Ondřej Vaculík
Jana Šrámková
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Jiří Vavřička
Mgr. Zdeňka Ulčová
PhDr. Jiří Vlček
Mgr. Petr Bakule
Karel Dudák
MUDr. Marta Jedličková
Mgr. Martin Komínek
Karel Pelikán
Ing. Jan Skopeček
Jan Slaboch, Dis.
Karel Červený
MDDr. Antonín Spal
Jarmila Gruntová
MUDr. Richard Švamberk
Ing. Ladislav Žalud
Omluveni: Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka
1. ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání
záležitostí obecního charakteru.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva
města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání
16 členů zastupitelstva z celkového počtu 21členů, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).
Chybí: Ing. Jan Skopeček, MUDr. Richard Švamberk, Jan Slaboch, Dis., patrně přijdou
později.
Omluveni jsou: Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka
Dnešní program:
Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
Schválení spoluúčasti na akci „Sportovní hala v Hořovicích“ z rozpočtu města
Návrh 3. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2016
Vyúčtování přidělených dotací z finančních prostředků města – sociální oblast
za rok 2015
Prodej nemovitostí – pozemku p. č. 25 s budovou č. p. 1138, části pozemku
p. č. 26 a části pozemku p. č. 27/1 vše v k. ú. Velká Víska (obálkovou metodou)
Nesouhlas s prodejem, výkupem či směnou nemovitostí v k. ú. Velká Víska
Aktualizovaná zřizovací listina příspěvkové organizace Domov Na Výsluní
Hořovice
Diskuse, usnesení a závěr

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELU ZÁPISU
Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: paní Jarmilu Gruntovou a pana Karla Dudáka
Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města jednomyslně zvoleni.
1 b) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen panem Karlem
Dudákem a panem Miroslavem Veverkou
Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky,
a tím je pokládán zápis za schválený.
1 c) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Předseda: PhDr. Jiří Vlček
Členové: pan Karel Pelikán, MUDr. Marta Jedličková
Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o návrhu.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.
V 18:10 hodin přišel Ing. Jiří Skopeček, celkem 17 zastupitelů
1 d) SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Má někdo z přítomných členů zastupitelstva města k navrženému programu
pozměňující návrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o dnešním programu.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Program byl jednomyslně schválen.
Další bod přednesl starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina
2) SCHVÁLENÍ SPOLUÚČASTI NA AKCI „Sportovní hala v Hořovicích“ z rozpočtu
města
Starosta otevřel diskusi.
První dotaz měl Ing. Jan Skopeček ke schválení spoluúčasti na akci „Sportovní hala
v Hořovicích“ z rozpočtu města. Jaké bude zatížení rozpočtu města? Starosta uvedl,
že dotace je z MŠMT. Také vysvětlil financování této akce a postupné rozpuštění

financí v jednotlivých letech z rozpočtu města. Pan Ing. Jan Skopeček se zeptal, zda
nebude využit kontokorent. Starosta odpověděl, že financování sportovní haly je
zajištěno, a že kontokorent využit na tuto akci nebude.
Další dotaz ohledně financování měl pan Mgr. Petr Bakule, který se zeptal na plán
finančního plnění. Starosta odpověděl, že se postupuje podle uzavřené smlouvy.
Financování bude postupné. Oba se shodli na tom, že by měli být k nahlédnutí
podrobnější materiály, smlouvy, dodatky a vůbec nahlédnutí do řešení toku investic
CASH FLOW. Oba se shodli na tom, že mají obavu o financování této akce. Starosta
řekl, že stavba je řádně kontrolována důsledným stavebním dozorem, aby
nedocházelo k výjimkám. Toto vysvětlil i místostarosta Ondřej Vaculík a pan Karel
Pelikán, členové stavebního dozoru. Starosta opět vysvětlil financování a kontrolu,
s tím, že pokud nebude schválen tento bod programu, bude dotace vážně ohrožena.
Byl by to pak následně velký problém. Chceme, aby z města Hořovice bylo hezké
město k žití, proto se snažíme hodně investovat s využitím dotací. O slovo se opět
přihlásili pan Mgr. Petr Bakule a Ing. Jan Skopeček, proti projektu nemají vůbec
žádné námitky, spíše naopak, ale stále mají obavu o financování projektu. Slovo
minimálně ve výši spoluúčasti z rozpočtu města pro ně znamená riziko. Následně
se o slovo přihlásil Mgr. Jiří Vavřička, opět vysvětlil podmínky dotace. Z tohoto
důvodu požádal ostatní zastupitele o schválení.
V 18:35 hodin přišel MUDr. Švamberk, zastupitelů je celkem 18.
O slovo se přihlásil místostarosta Ondřej Vaculík, který opět vysvětlil a popsal
činnost stavebního dozoru, důsledné kontroly a požádal ostatní zastupitele
o schválení.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina řekl, že tady nyní neschvalujeme žádné vícepráce, ale
spoluúčast pro přidělení dotace. Z tohoto důvodu požádal ostatní zastupitele
o schválení.
Ing. Jan Skopeček se přihlásil o slovo, a řekl, že za těchto podmínek se zdrží
hlasování. Poté se přihlásil ke slovu pan Mgr. Petr Bakule, který řekl, že tento bod
programu pro něj znamená riziko, a také se zdrží hlasování.
O slovo se přihlásil pan tajemník Bc. Michal Hasman a řekl, že opravdu pokud nebude
tento bod schválen, tak nedostaneme dotaci. To samé řekl i PhDr. Jiří Vlček, a žádal
ostatní zastupitele o schválení. Pan Ing. Ladislav Žalud řekl, že s tím rozhodně
problém nemá. Pan Karel Pelikán ještě vysvětlil jednou situaci
a důslednost stavebního dozoru.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina se zeptal, jestli má někdo ještě něco do diskuse. Nikdo.
Končím diskusi k tomuto bodu.
Prosím předsedu návrhové komise pana PhDr. Jiřího Vlčka o přečtení bodu A,
usnesení podle § 84 odst. 2, písm. x), schvaluje spoluúčast na akci „Sportovní
hala v Hořovicích“ ve výši minimálně 21.168.438,- Kč z rozpočtu města.
Dávám hlasovat o návrhu.
Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 2, hlasování se zdržel: Ing. Jan Skopeček,
Mgr. Petr Bakule
Návrh byl schválen.
3) NÁVRH 3. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ MĚSTA HOŘOVICE NA ROK 2016
Starosta otevřel diskusi.
Přihlásil se ke slovu Ing. Jan Skopeček, otevřel diskusi ohledně Měšťana, konkrétně
ohledně inzerce besedy ministra vnitra pana Chovance. Tato inzerce by neměla být
v Měšťanovi, jsou to noviny města, a tento inzerát byla propagace strany ČSSD.

K tomuto názoru se přidal i pan Mgr. Petr Bakule a řekl, že by se takto inzerovat
nemělo.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina, vysvětlil, že toto není žádná inzerce strany ČSSD, ale že je
to informace pro občany města, o tom, že se koná beseda s ministrem vnitra.
V 18:56 hodin přišel pan Jan Slaboch, Dis., zastupitelů je celkem 19
Do diskuse se přihlásil Ing. Ladislav Žalud a požádal, aby se dodržoval program,
a vrátili jsme se k bodu 2, schvalování 3. rozpočtového opatření.
V 19:02 odešel zastupitel Mgr. Petr Bakule, zastupitelů je celkem 18
Ing. Jan Skopeček řekl, že se vrátíme k rozpočtu, a zeptal se na odpadové
hospodářství, konkrétně na položky v rozpočtu. Co je to BIO odpad a jeho třídění.
Problematiku vysvětlila paní Šumerová, vedoucí finančního odboru a školství.
Pan místostarosta Ondřej Vaculík se přidal k vysvětlení a problematice třídění
odpadu. Měla by se zvýšit frekvence vývozu tříděného odpadu. Konstatovalo se,
že lidé více třídí odpad, což je velmi pozitivní.
Ing. Jan Skopeček se dále zeptal na příspěvky do sportu.
Pan starosta Dr. Ing. Jiří Peřina vyjmenoval některé příspěvky z poslední doby:
příspěvek pro FK Hořovice na úpravu hřiště, příspěvek na motokáry nebo příspěvek
Petru Koukalovi.
Další dotaz vznesl pan Karel Červený, proč se investuje právě teď do projektu
„Revitalizace rybníka Valcverk“.
Odpověděl mu Ing. Grunt, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí.
Jedná se o projekt, na základě kterého budeme žádat o dotaci. Spěchá to, protože
na základě průzkumu bylo zjištěno, že hráz rybníka je poškozená a musí se co
nejdříve udělat oprava. Projekt je náročný na vypracování.
Ing. Jan Skopeček ještě žádal o vysvětlení některých bodů nájemní smlouvy
Gymnázia. Vzhledem k navýšení nájmu. Vše vysvětlil PhDr. Jiří Vlček a pan starosta
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ing. Jan Skopeček se ještě zeptal na položku v rozpočtovém opatření - navýšení soc.
služby. Vše vysvětlila paní Šumerová a paní PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka
Domova Na Výsluní Hořovice. Navýšení souvisí s nárůstem mezd.
Starosta se zeptal, zda má ještě někdo něco do diskuse. Nikdo se do diskuse
nepřihlásil.
Přistoupíme ke schvalování. Prosím pana PhDr. Vlčka, předsedu návrhové komise,
aby přednesl návrh usnesení B, podle § 84, odst. 2, písm. b), zastupitelstvo města
Hořovice schvaluje 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016.
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
Bylo jednomyslně schváleno.
Nyní přejdeme ke schvalování dalšího bodu programu.
4) VYÚČTOVÁNÍ PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA
PRO SOCIÁLNÍ OBLAST ZA ROK 2015
Otevírám diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.
Nyní žádám předsedu návrhové komise, PhDr. Jiřího Vlčka, aby přednesl návrh
usnesení a schválení bodu C, podle § 85 písm. c), vyúčtování přidělených dotací
z finančních prostředků města pro sociální oblast za rok 2015.
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 17, proti: 0, zdržel se: 1, zdržela se paní Jarmila Gruntová
Bylo schváleno.

Přistoupíme k dalšímu bodu programu.
5) PRODEJ NEMOVITOSTÍ – POZEMKU p. č. 25 S BUDOVOU č. p. 1138, ČASTI
POZEMKU p. č. 26 A ČÁSTI POZEMKU p. č. 27/1 VŠE v k.ú. VELKÁ VÍSKA
(obálkovou metodou)
Otevírám diskusi.
Pan Ondřej Vaculík, místostarosta se přihlásil do diskuse a požádal zastupitele
o schválení. Nikdo jiný se už do diskuse nepřihlásil. Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina
požádal paní Mgr. Renatu Wachtlovou o úvodní slovo. Jedná se o budovu městské
knihovny v Hořovicích. O budovu knihovny projevili zájem dva kupci. Prodej
se uskuteční obálkovou metodou, zastupitelé vyberou nejvýhodnější nabídku. Paní
Mgr. Wachtlová přistoupila k otevření obálek. Znění jednotlivých nabídek přečetla:
1. Zájemce po otevření obálky nabídl za objekt cenu 3.845.000,- Kč, jako využití
objektu nabídl veřejné služby (provoz zdravotnických služeb – ambulance),
obchodní činnost, kancelářské prostory, v budoucnu případná nástavba jednoho
podlaží ke stejným účelům, případně k pronájmu bytů. Zároveň souhlasí se závazkem
ponechání městské knihovny v budově č. p. 1138 po dobu rekonstrukce náhradních
prostor.
2. Zájemce po otevření obálky nabídl za objekt cenu 3.700.100,- Kč, jako využití
nabídl výstavbu bytových jednotek, 1. NP by využil pro účely služeb (např.
zdravotnictví, vzdělávání, prodejna apod.). A zároveň souhlasí s ponecháním městské
knihovny v budově č. p. 1138 po dobu rekonstrukce náhradních prostor.
Nyní žádám předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přednesl návrh
usnesení D, podle § 85 písm. a) o schválení prodeje nemovitostí – pozemku
parcelní č. 25 o výměře 633 m2 s budovou č. p. 1138, části pozemku parcelní
č. 26 o výměře 618 m2, části pozemku parcelní č. 27/1 o výměře 444 m2 vše v k.
ú. Velká Víska (ul. Vrbnovská)
Jedná se o prodej obálkovou metodou.
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1, zdržel se pan Karel Červený
Zastupitelstvo schválilo prodej objektu městské knihovny v Hořovicích za cenu
3. 845. 000, - Kč. Za podmínek obálkové metody – nejvýhodnější nabídce při splnění
podmínek:
- úhrada kupní ceny včetně nákladů spojených s prodejem ve výši 100% v termínu
do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy na depozitní účet s tím, že po vkladu
do vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí by
z depozitního účtu byla uvolněna částka ve výši 75% z kupní ceny a do 30 dnů
po vyklizení budovy č. p. 1138 částka ve výši 25% z kupní ceny.
- zachování provozu městské knihovny v budově č. p. 1138 po koupi nemovitostí
po dobu rekonstrukce náhradních prostor.
Dalším bodem programu dnešního jednání je bod programu:
6) NESOUHLAS S PRODEJEM, VÝKUPEM ČI SMĚNOU NEMOVOTOSTÍ
V k. ú. VELKÁ VÍSKA
Otevírám diskusi.
O slovo se přihlásil Ing. Jan Skopeček, doporučil stažení z programu.
Mgr. Renata Wachtlová, ale se stažením nesouhlasí a prodej nedoporučuje. Do diskuse se
přihlásila žadatelka o pozemek paní Ing. Tereza Martonová s vysvětlením svého záměru,
ale paní Mgr. Renata Wachtlová vysvětlila, že město nemá zájem pozemek prodat,
vyměnit ani směnit.

Diskuse byla ukončena. Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl
Usnesení E, podle § 85 písm. a), aby zastupitelstvo neschválilo
1. prodej nemovitosti – pozemku p. č. 819/2 o výměře 548 m2 a pozemku
p. č. o výměře 434 m2, oba v k. ú. Velká Víska (sídliště Karla Sezimy) paní
Ing. Tereze Martonové.
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 6, zdrželi se: Mgr. Vavřička, Mgr. Zdeňka
Ulčová, Mgr. Komínek, Jan Slaboch, Dis. , Karel Červený, MDDr. Antonín Spal
Zastupitelstvo prodej neschválilo.
2. Výkup či směnu nemovitostí – pozemku p. č. 541/1 o výměře 1301 m2 v k. ú.
Velká Víska (v lokalitě pod Dražovkou mezi ulicemi Lesní a Pod Dražovkou).
Mgr. Wachtlová vysvětlila, že pozemek není vhodný ani k výkupu, ani ke směně. Město
nemá zájem tento pozemek prodat, vyměnit ani směnit.
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 18, proti: 0, zdržel se: 0
Zastupitelstvo neschválilo.
Přistoupíme k poslednímu bodu dnešního programu.
7) Schválení aktualizované zřizovací listiny příspěvkové organizace Domova
Na Výsluní Hořovice.
Otevírám diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.
Žádám předsedu výběrové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přednesl poslední
návrh usnesení F, podle § 84 odst.2, písm. d), zastupitelstvo schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní
Hořovice.
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno jednomyslně zastupitelstvem.
8) Diskuse, různé a závěr
Závěrečnou diskusi otevřel starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.
Mgr. Renata Wachtlová poukázala na špatné značení cyklotras. Dále se do diskuse
přihlásili občané - ohledně svozu odpadu a odstranění betonového torza v ulici Vísecká
a Komenského. Starosta odpověděl, že město vypsalo soutěž na svoz odpadu – záměrem
je zkvalitnění a zlevnění služeb. Dále byla připomínka na chybějící WC na autobusovém
nádraží - pokusíme se dohodnout s dopravcem slíbil pan místostarosta Ondřej Vaculík.
O slovo se přihlásil pan Karel Červený a navrhl, že by obchodní řetězce mohly přispívat
na MHD. Místostarosta Ondřej Vaculík řekl, že to není špatný nápad a pokusí
se s obchodními řetězci jednat.
Další dotaz byl na úpravu parku Panské zahrady – odpověděl místostarosta pan Ondřej
Vaculík, že výhledově se bude opravovat. Vzhledem k nákladům na tento záměr bude
potřeba využít vhodného dotačního titulu.
Ještě někdo do diskuse? Nikdo se nepřihlásil.
V 19. 55 hod. pan starosta Dr. Ing. Jiří Peřina poděkoval všem přítomným za účast
a jednání bylo ukončeno.
Karel Dudák, Jarmila Gruntová

Dr. Ing. Jiří Peřina

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2016
ze dne 21. září 2016
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 84 odst. 2, písm. x)
schvaluje
spoluúčast na akci „Sportovní hala v Hořovicích“ ve výši minimálně 21. 168.438,Kč z rozpočtu města
B
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
C
podle § 85 písm. c)
schvaluje
vyúčtování přidělených dotací z finančních prostředků města pro sociální oblast
za rok 2015
D
podle § 85 písm. a)
schvaluje
prodej nemovitostí - pozemku parcelní č. 25 o výměře 633 m2 s budovou
č. p. 1138, části pozemku parcelní č. 26 o výměře 618 m2, části pozemku parcelní
č. 27 / 1 o výměře 444 m2 vše v k. ú. Velká Víska (ul. Vrbnovská)
Jedná se o prodej obálkovou metodou.
Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce panu Tomášovi Křečkovi, bytem
Nerudova 196, Hořovice za kupní cenu 3.845.000 Kč, při splnění následujících
podmínek:
 úhrada kupní ceny včetně nákladů spojených s prodejem ve výši 100 %
v termínu do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy na depozitní účet s tím,
že po vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí
by z depozitního účtu byla uvolněna částka ve výši 75 % z kupní ceny
a do 30 dnů po vyklizení budovy č. p. 1138 částka ve výši 25 % z kupní ceny
 zachování provozu městské knihovny v budově č. p. 1138 po koupi nemovitostí
po dobu rekonstrukce náhradních prostor.
E
podle § 85 písm. a)
neschvaluje
1) prodej nemovitostí - pozemku parcelní č. 819/2 o výměře 548 m2
a pozemku parcelní č. 820/1 o výměře 434 m2, oba v k. ú. Velká Víska (sídliště
Karla Sezimy) paní Ing. Tereze Martonové, bytem Janovská 374, Praha 10

2) výkup či směnu nemovitostí - pozemku parcelní č. 541/1 o výměře 1301 m2 v k.
ú. Velká Víska (v lokalitě pod Dražovkou mezi ulicemi Lesní a Pod Dražovkou)
od spoluvlastníků Jany Kopecké, bytem Sládkovičova 1243, Praha 4 a Petra Kopeckého,
bytem Mexická 691, Praha 10
F
podle § 84 odst.2, písm. d)
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní
Hořovice
Znění zřizovací listiny je v příloze originálu zápisu.

Karel Dudák, Jarmila Gruntová

Dr. Ing. Jiří Peřina

ZÁPIS č. 5
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 15. prosince 2016 v Klubu Labe
Přítomni:
Dr. Ing Jiří Peřina
Ondřej Vaculík
Jana Šrámková
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Jiří Vavřička
Mgr. Zdeňka Ulčová
PhDr. Jiří Vlček
Mgr. Petr Bakule
Karel Dudák
Mgr. Martin Komínek
Ing. Jan Skopeček
Jan Slaboch, Dis.
Karel Červený
MDDr. Antonín Spal
Jarmila Gruntová
Ing. Ladislav Žalud
Ing. Petr Karban
Miroslav Veverka
Omluveni: MUDr. Marta Jedličková, Karel Pelikán, MUDr. Richard Švamberk
ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané, dovolte mi, abych Vás přivítal
na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města
(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání
17 členů zastupitelstva z celkového počtu 21 členů, takže zastupitelstvo je usnášení
schopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).
Chybí: Mgr. Martin Komínek patrně přijde později.
Omluveni jsou: MUDr. Marta Jedličková, Karel Pelikán, MUDr. Richard Švamberk
Dnešní program:
Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení

programu

2. 4. a 5. rozpočtové opatření na rok 2016
3. Schválení rozpočtu města Hořovice na rok 2017

4. Podání žádosti o zřízení kontokorentního úvěru v roce 2017 do výše

5. mil. Kč.

5. Majetkoprávní úkony:

6.
7.
8.
9.

A) Prodej nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
1) část pozemku parcelní č. 745/1 v k. ú. Hořovice o výměře 56 m2
pozemek parcelní č. 747/2 v k. ú. Hořovice o výměře 19 m2 (Husovo náměstí)
2) část pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska o výměře 19 m2
(ul. Komenského)
3) část pozemku parcelní č. 66/23 v k. ú. Velká Víska o výměře 186 m2
(ul. K Nemocnici)
4) pozemek parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2
(ul. Fügnerova)
B) Nesouhlas s prodejem nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. pozemek parcelní č. 611/1 o výměře 78 m2, pozemek
parcelní č. 612 o výměře 316 m2 oba v k. ú. Hořovice (ul. Valdecká)
C) Nabytí nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
1) pozemek parcelní č. 678/11 v k. ú. Velká Víska o výměře 192 m2 (ul.
Rpetská)
2) pozemek parcelní č. 359/7 v k. ú. Velká Víska o výměře 94 m2 (ul.
Vrchlického)
D) Nesouhlas s nabytím nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. pozemek parcelní č. 903/8 v k. ú. Velká Víska (část koryta
Žákova náhonu včetně břehových porostů) o délce 570 m
Schválení akčního plánu 2017 – 2018
Záměr pořízení regulačních plánů (RP) nazvaných dle lokalit – RP
RP Hvozdecká, RP Západní sídliště, RP Velká Víska a RP Žižkov
Schválení účasti města v Destinační společnosti Brdy, z.s.
Diskuse, usnesení a závěr

BOD 1
1a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: paní Jarmilu Gruntovou a pana Ondřeje
Vaculíka
Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města jednomyslně zvoleni.
1b) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen paní Jarmilou
Gruntovou a panem Karlem Dudákem. Zastupitelé měli možnost nahlédnout
do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je pokládán zápis za schválený.
1c) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Předseda: PhDr. Jiří Vlček
Členové: paní Mgr. Zdeňka Ulčová a pan Ing. Petr Karban
Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o návrhu.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.
1d) SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Má někdo z přítomných členů zastupitelstva města k navrženému programu
pozměňující návrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o dnešním programu.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Program byl jednomyslně schválen.
V 18 hodin 14 minut přišel pan Mgr. Komínek počet zastupitelů je 18.
Další bod přednesl starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina
BOD 2 – Rozpočtové opatření
2a) 4. rozpočtové opatření na rok 2016 na vědomí
a
2b) 5. Rozpočtové opatření na rok 2016 schválení
Otevírám diskuzi k bodu A): Nikdo?
Otevírám diskuzi k bodu B): Nikdo?
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
4. a 5 rozpočtové opatření bylo jednomyslně schváleno.
Dalším bodem dnešního jednání je:
BOD 3 – Schválení rozpočtu v „paragrafovém znění“ města Hořovice na rok
2017
Otevírám diskuzi.
O slovo se přihlásil Ing. Petr Karban, který chtěl vysvětlit příjmy od Městské a.s.,
podrobné vysvětlení podala vedoucí finančního oddělení paní Šumerová, tyto příjmy
jsou na základě smluv, které byly již uzavřené v předchozích letech. Jsou to finanční
operace zápočtem a tyto finanční operace v rozpočtu neprobíhají. Dále situaci kolem
Městské a.s. vysvětlil podrobněji starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina. Dále se o slovo
přihlásil Ing. Jan Skopeček, který požaduje, aby předkládané materiály byly
podrobnější. Později se ukázalo, že jsou dostačující.
Dr. Ing. Jiří Peřina dále řekl, že rozpočet je schodkový, s tím že schodek bude
dorovnán kontokorentním úvěrem. Rozpočet byl projednán finančním výborem
a doporučen ke schválení. Starosta řekl, že letošní rozpočet je dobře ekonomicky
sestaven. V roce 2015 nebyl kontokorent využit vůbec, v roce 2016 využit jen
na velmi krátkou dobu.
Vše je také závislé na počtu schválených dotací, proto se musí počítat se zapojením
kontokorentu. Ing. Karban řekl, že mu chybí jakýsi přehled projektů, které projekty
jsou zrealizované, které právě probíhají a které budou realizované, a které leží tzv. „v
šuplíku“. Starosta vysvětlil, že tyto projekty se musí zpracovávat, protože
bez vypracovaných projektů nelze žádat o dotace. Proto některé tzv. „leží v šuplíku“,
a čekají až bude vypsaný vhodný dotační titul. Pan místostarosta Ondřej Vaculík
a místostarostka Jana Šrámková se zapojili do diskuze a vysvětlili, že projekty
se musí vždy připravit předem, aby se mohly zrealizovat a žádat o dotace. Ing. Petr
Karban uvedl, že např. projekt „ Revitalizace Západní sídliště“, se neuskutečnil.

Starosta i místostarosta odpověděli, že to rozhodně není „mrtvý projekt“, ale že bylo
respektováno rozhodnutí občanů.
O slovo se přihlásil Ing. Skopeček, který řekl, že je špatné projekty nemít, ale že je
i špatné, aby projekty ležely dlouho v šuplíku, protože tzv. „stárnou“. Pravda je někde
mezi. Dále se poukazovalo na projekt ohledně budovy autobusového nádraží.
Starosta vysvětlil, že dotace přinášejí peníze, aby město neplatilo 100%, proto byl
vypracován projekt na zvelebení zázemí na autobusovém nádraží. Týká se to hlavně
vybudování toalet pro občany, které tam v současné době právě chybí.
Mgr. Bakule řekl, že je dobré mít tyto projekty, ale že si myslí, že některé by to
potřebovaly více. Například silnice, chodníky v našem městě. Dále městské lázně
apod. Je potřeba městský majetek zhodnocovat, ale upřednostňovat projekty, které
to právě potřebují. Proto se snažme hledat dotace systémově, aby dlouho neležely
projekty „v šuplíku“.
Dále se ptal ohledně rozpočtu Ing. Skopeček na nárůst položky, týkající se městské
policie. Starosta vysvětlil, že tento nárůst je hlavně způsoben tarifním nárůstem
mezd, vznikl nepřetržitý provoz kamerového systému. Starosta města sdělil,
že bezpečnostní situace v našem městě se díky kamerovému systému výrazně
zlepšila.
Starosta se zeptal, zda má ještě někdo něco do diskuze ohledně rozpočtu. Nikdo?
Dávám hlasovat.
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 2
Rozpočet města na rok 2017 byl schválen.
V 19 hodin 20 minut odešla Mgr. Renata Wachtlová. Počet zastupitelů 17.
BOD 4 - Dalším bodem je schválení kontokorentního úvěru na rok
2017 do výše 5 mil. Kč.
Otevírám diskuzi.
V diskuzi starosta města vysvětlil podrobnosti k tomuto bodu. Do diskuze se pak
už nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 jednomyslně schváleno
Starosta přešel k dalšímu bodu jednání.
BOD 5 – Majetkoprávní úkony:
5A) Prodej nemovitostí
5A.1) části pozemku parcelní č. 745/1 v k. ú. Hořovice o výměře 56 m2
a pozemku parcelní č. 747/2 v k. ú. Hořovice o výměře 19 (Husovo
náměstí) manželům JUDr. Jaroslavu a PhDr. Ivaně Ortmanovým, bytem Hořovice,
Husovo nám. 65/2 a Vilová 1091/5, za účelem sjednocení majetku a parkování
osobního automobilu (část pozemku p. č. 745/1) a z důvodu přístupu k domu
č. p. 65 a umožnění oprav domu č. p. 65 v Hořovicích (pozemek p. č. 747/2) za kupní
cenu 51.000,- Kč
Otevírám diskuzi. Nikdo?
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Dávám hlasovat.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 jednomyslně schváleno
5A.2) části pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska o výměře 19 m2
(ul. Komenského)
manželům Hedvice a Milošovi Koželuhovým, bytem Hořovice, Lesní 1144, za účelem
majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 11.000,- Kč
Otevírám diskuzi. Nikdo?
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 jednomyslně schváleno
5A.3) části pozemku parcelní č. 66/23 v k. ú. Velká Víska o výměře 186 m2 (ul.
K nemocnici) společnosti NH Hospital, a. s., za účelem výstavby nových ambulancí,
za kupní cenu 44. 000,- Kč.
Otevírám diskuzi.
O slovo se přihlásil Ing. Karban s dotazem, proč se prodává jen část pozemku.
Starosta města vysvětlil, proč tomu tak je, město část pozemku bude
v budoucnu potřebovat.
Zastupitel pan Karel Červený se domnívá, že pozemek by se neměl prodávat,
dokud nebude vybudováno parkoviště před nemocnicí. Diskuze ukončena.
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 15, proti 1, zdržel se 1
5A.4) Zastupitelstvo revokuje své usnesení č.3/2016 ze dne 22. 6. 2016 v části
týkající se prodeje pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře
554 m2 tak, že je ruší.
Pozemku parcelní č. 1672/1 v k.ú. Hořovice o výměře 554 m2(ul Fügnerova)
Společnosti Cymedica Engineering, s.r.o., za účelem vybudování veřejného
parkoviště a chodníku, za kupní cenu 252.000,- Kč.
Otevírám diskuzi.
Mgr. Petr Bakule se přihlásil o slovo, a řekl, že by se měla uvádět v materiálech
pro lepší orientaci cena za m2 než cena celková (prodejní).
Tento materiál se již opakuje, byl přepracován znalecký posudek, měla by být
nejprve provedena revokace původního usnesení zastupitelstva a pak následně
hlasovat o prodeji. Na základě této připomínky se zastupitelé dohodli, že bude
provedena revokace usnesení č. 3/2016 ze dne 22.6. 2016.
Ing. Karban řekl, že by se tohoto pozemku město nemělo zbavovat, s tím souhlasil
i pan Karel Červený. Konec diskuze.
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 11, proti 6, zdržel se 0 schváleno
5B) Neschvaluje prodej nemovitostí:
pozemku parcelní č. 611/1 o výměře 78 m2 a pozemku parcelní č. 612
o výměře 316 m2 v k. ú. Hořovice (ul. Valdecká)
Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Dobříš
Otevírám diskuzi.
Ing. Karban se zeptal, proč se tento materiál dává do zastupitelstva?

JUDr. Maříková vysvětlila, že nakládání s majetkem města je
na zastupitelstvu.
Ing. Jan Skopeček dodal, že to tak musí být. Rada doporučuje, zastupitelstvo
schvaluje. Diskuze ukončena.
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1
Dalším bodem jednání je:
5C.1) pozemku parcelní č. 678/11 v k. ú. Velká Víska o výměře 192 m2 (ul.
Rpetská) z vlastnictví pana IVO Kulíka, bytem Rpetská 1030, Hořovice, do vlastnictví
města Hořovice, za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 38. 400,- Kč.
Otevírám diskuzi. Nikdo?
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 jednomyslně schváleno
Další bod jednání:
5C.2) Bezúplatný převod nemovitosti – pozemku parcelní č. 359/7 v k. ú. Velká
Víska o výměře 94 m2 (ul. Vrchlického) z vlastnictví České republiky – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha do vlastnictví města Hořovice
za účelem majetkoprávního vypořádání.
Otevírám diskuzi. Nikdo.
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 jednomyslně schváleno
Další bod.
5D) Neschvaluje nabytí nemovitosti:
pozemku parcelní č.903/8 v k. ú. Velká Víska (část koryta Žákova náhonu
včetně břehových porostů o délce 570 m) z vlastnictví české republiky –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, za kupní cenu
126.000,- Kč.
Otevírám diskuzi. Nikdo.
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1
Dalším bodem dnešního jednání je:
BOD 6 - Schválení akčního plánu na dvouleté období 2017 – 2018
akční plán představil tajemník Bc. Michal Hasman, MPA.
Otevírám diskuzi.
Ing. Jan Skopeček řekl, že akční plán slouží pro zpracování budoucích
projektů a podávání žádostí o dotace. Schvalování akčního plánu je
víceméně formalitou. O slovo se přihlásil z řad občanů Ing. Mraček, chtěl
vysvětlit kdo vybírá projekty pro strategický plán. Tajemník vysvětlil, že to
vybírá strategická komise, která naposledy zasedala 8. 9. 2016 a byl pořízen

zápis z tohoto jednání. Dále řekl, že v akčním plánu není řešena dopravní
situace města.
Diskuze je ukončena.
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 3
Dalším bodem je:
BOD 7 - Záměr pořízení regulačního plánu Hvozdecká, regulačního plánu
Západní sídliště, regulačního plánu Velká Víska a regulačního plánu Žižkov.
Regulační plán představil vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí Ing. David
Grunt.
Regulační plán zpracovává architekt , stanoví jak bude vypadat zástavba v našem
městě a její regulace. Místostarosta Ondřej Vaculík je přesvědčen, že je to změna
k lepšímu.
Ing. Ladislav Žalud se zeptal, jestli se to bude týkat i původní zástavby. Zpětně to
nelze.
Regulační plán bude řešit budoucí zástavbu a její vzhled. Ing. Skopeček řekl, že by
spíše upřednostnil městského architekta než regulační plán. Pro město by to mělo
větší architektonický význam. Diskuze ukončena.
Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1
Ve 20 hodin 45 minut odešel pan Mgr. Jiří Vavřička zastupitelů celkem 16
Dalším bodem dnešního jednání je:
BOD 8 - Souhlas s účastí města Hořovice v Destinační Společnosti Brdy, z. s.
a schválení stanov tohoto spolku.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík seznámili s programem
této společnosti. Po podrobném prostudování bylo zjištěno, že je to pro město
Hořovice nevýhodné. Nechceme, aby se CHKO Brdy stalo územím pro komerční
využití.
Otevírám diskuzi:
Pan Karel Červený řekl, že si CHKO Brdy nenecháme zničit, a rozhodně bychom
se takových projektů neměli účastnit. Ing. Karban má také stejný názor. Konec
diskuze.
Dávám hlasovat.
Hlasování: pro 0, proti 15, zdržel se 1
Zastupitelé města nesouhlasí s účastí města Hořovice v Destinační společnosti Brdy,
z.s. a neschvaluje stanovy tohoto spolku.
Posledním bodem dnešního jednání je:
BOD 9 - diskuze pro zastupitele a občany, usnesení a závěr:
Ing. Žalud se zeptal, proč na minulém jednání přišel návrh pana Červeného, aby
obchodní řetězce přispívaly na dopravu tolik úsměvný. Místostarosta Ondřej Vaculík
řekl, že to vzal opravdu vážně a chce tento návrh i realizovat.

Ing. Karban poukázal na nedostatky v jízdních řádech. Spoje nejezdí, nenavazují
na ČD.
Společnost ARRIVA slíbila, že se budou snažit udělat nápravu.
Pan Karel Červený si také stěžoval na městskou dopravu, konkrétně na linku C9.
Řeší se to, ale ARRIVA nemá řidiče, je jich nedostatek.
Pan Karel Dudák se zeptal, kdy bude realizace sběrného dvora. Pan starosta
a místostarosta řekli, že bude zrealizován v roce 2017 na původně zamýšleném
místě, pokud získáme dotaci.
Pan M. Veverka připomenul, že by opravdu měli být vybudované alespoň veřejné
WC na autobusovém nádraží. Opravdu tam velmi chybí.
Ing. Skopeček s tímto souhlasí, ale říká, že by to neměla být velmi drahá investice.
Z občanů se přihlásil o slovo pan Ludvík, mluvil věcně k problému s parkováním,
některé modré zóny nejsou vůbec využité, a situované, tam kde nejsou zapotřebí.
Toto řekl i zastupitel pan Slaboch.
Pan Ludvík řekl, že má ještě dotaz na práci Městské policie, proč nestojí u přechodů,
když jdou děti do škol a nekorigují dopravu. Měl výhrady ohledně letní uniformy,
starosta města řekl, že je to předepsaná uniforma, nic neporušují.
Pan starosta se zeptal pana Ludvíka, jak to vypadá s řešením úklidu vlakového
nádraží. Pan Ludvík v této věci pomáhá. České dráhy se prý v co nejkratší době
budou snažit o nápravu.
Pan Karel Červený se zeptal, proč byla 29. 11. uzamčena Panská zahrada, byl tam
technický problém se zámkem, který byl v co nejkratší době odstraněn, řekl pan
místostarosta Ondřej Vaculík.
Na závěr dnešního jednání pozval všechny přítomné pan Mgr. Martin Komínek
na městský ples.
Ve 21 hodin 30 minut starosta Dr. Ing. Jiří Peřina všem poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva ukončil.
Jarmila Gruntová Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 5/2016
ze dne 15. prosince 2016
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
a schvaluje
5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
B
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
Rozpočet města Hořovice na rok 2017 v paragrafovém znění. Rozpočet se schvaluje
jako schodkový. Schodek bude vyrovnán kontokorentním úvěrem.
C
podle § 85 písm. j)
schvaluje
Kontokorentní úvěr na rok 2017 do výše 5 mil. Kč.
D
podle § 85 písm. a)
schvaluje

Prodej nemovitostí:
1) části pozemku parcelní č. 745/1 v k. ú. Hořovice o výměře 56 m2 a pozemku
parcelní č. 747/2 v k. ú. Hořovice o výměře 19 (Husovo náměstí)
manželům JUDr. Jaroslavu a PhDr. Ivaně Ortmanovým, bytem Hořovice, Husovo nám.
65/2 a Vilová 1091/5, za účelem sjednocení majetku a parkování osobního automobilu
(část pozemku p. č. 745/1) a z důvodu přístupu k domu č. p. 65 a umožnění oprav domu
č. p. 65 v Hořovicích (pozemek p. č. 747/2) za kupní cenu 51.000,- Kč
2) části pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska o výměře 19 m2 (ul.
Komenského)
manželům Hedvice a Milošovi Koželuhovým, bytem Hořovice, Lesní 1144, za účelem
majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 11.000,- Kč
3) části pozemku parcelní č. 66/23 v k. ú. Velká Víska o výměře 186 m2 (ul.
K nemocnici)
společnosti NH Hospital, a. s., za účelem výstavby nových ambulancí, za kupní
cenu 44.000,- Kč
4) Zastupitelstvo revokuje své usnesení č.3/2016 ze dne 22.6. 2016 v části
týkající se prodeje pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře 554
m2 (ul. Fügnerova) tak, že je ruší a schvaluje prodej pozemku parcelní č. 1672/1
v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2 (ul. Fügnerova)
společnosti Cymedica Engineering, s. r. o., za účelem vybudování veřejného parkoviště
a chodníku, za kupní cenu 252.000,- Kč

E
podle § 85 písm. a)
neschvaluje

Prodej nemovitostí:
pozemku parcelní č. 611/1 o výměře 78 m2 a pozemku parcelní č. 612 o výměře
316 m2 v k. ú. Hořovice (ul. Valdecká)
Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Dobříš
F
dle § 85 písm. a)
schvaluje

Nabytí nemovitostí:
pozemku parcelní č. 678/11 v k. ú. Velká Víska o výměře 192 m2 (ul. Rpetská)
z vlastnictví pana Ivo Kulíka, bytem Rpetská 1030, Hořovice, do vlastnictví města
Hořovice, za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 38.400,- Kč
G
dle § 85 písm. a)
schvaluje
Bezúplatný převod nemovitosti - pozemku parcelní č. 359/7 v k. ú. Velká Víska
o výměře 94 m2 (ul. Vrchlického)
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání
H
dle § 85 písm. a)
neschvaluje

Nabytí nemovitosti:
pozemku parcelní č. 903/8 v k. ú. Velká Víska (část koryta Žákova náhonu včetně
břehových porostů o délce 570 m)
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha, za kupní cenu 126.000,- Kč
CH
dle § 84 odst. 2 písm. a)
schvaluje
Akční plán na dvouleté období 2017-18
I
dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
schvaluje
pořízení regulačního plánu Hvozdecká, regulačního plánu Západní sídliště, regulačního
plánu Velká Víska a regulačního plánu Žižkov
Jarmila Gruntová Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

