Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 10. března 2009
č. 1/2009
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění
A
podle § 84 odst. 2, písm. b
schvaluje
závěrečný ú čet hospodaření za rok 2008
B
podle § 84 odst. 2, písm. b
schvaluje
rozpočet města Hořovice na rok 2009
B1
pověřuje
radu, aby do jednoho měsíce připravila ú spornou variantu čerpá ní provozních ná kladů ,
která by neprodleně byla předložena ke schvá lení zastupitelstvu, jestliže by daň ové příjmy
poklesly nejméně o 10 % za běžné čtvrtletí roku 2009
B2
ukládá
radě vypracovat na zá kladě připomínek kontrolního výboru dodatek k ná jemní smlouvě
na Městské lá zně tak, aby bylo ošetřeno vrá cení přeplatku za spotřebu plynu od ná jemce
městu.

C
podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhoduje
o majetkoprávních úkonech takto:
a) Prodej nemovitostí – pozemkových parcel
1) pozemkové parcely 92 / 9 v k.ú . Velká Víska o výměře 282 m2
(v ul. Jahodové)

manželů m MUDr. Tomá šovi a MUDr. Martě Jedličkovým, bytem Hořovice, Rpetská
1438 za ú čelem rozšíření pozemku u rodinného domu za kupní cenu 300,- Kč / m2 +
ú hradu ná kladů spojených s prodejem.
2) čá sti pozemkové parcely 1514 / 2 v k.ú . Hořovice o výměře cca 36 m2
(v ul. Masarykové) - přesná výměra bude zná ma po vyhotovení oddělovacího
geometrického plá nu
společnosti Peká rna – cukrá rna Hořovice,s.r.o., se sídlem Hořovice, Masarykova 153 za
ú čelem vybudová ní parkoviště pro kola a jednostopá vozidla za kupní cenu 600,- Kč /
m2 + ú hradu ná kladů spojených s prodejem.
3) čá sti pozemkových parcel 93 / 1 a 93 / 2 v k.ú . Hořovice o celkové výměře 315 m2 (v
ul. Na Hořičká ch za Společenským domem)manželů m Markovi a Alexandře
Kostičovým, bytem Hořovice 225 za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní za kupní
cenu 500,- Kč / m2 (v rovinatém terénu) a 300,- Kč / m2 ( ve svahu) + ú hradu ná kladů
spojených s prodejem.
4) pozemkové parcely 2301 / 1 v k.ú . Hořovice o výměře 68 m2
pozemkové parcely 2301 / 3 v k.ú . Hořovice o výměře 58 m2
(nad ul. Valdeckou) Panu Otto Davidovi, bytem Zdice, Velízská 609 Za ú čelem
sjednocení pozemků ve vlastnictví žadatele a zajištění přístupu na tyto
pozemky, za kupní cenu 500,- Kč / m2 + ú hradu ná kladů spojených s prodejem
s tím, že kupující přistoupí ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
spočívajícího v uložení, vedení a oprav stavby vodovodního zařízení na prodávaných
pozemcích a převezme práva a závazky města (budoucího povinného) z této smlouvy
vyplývající.
5) čá sti pozemkové parcely 73 / 3 v k.ú . Velká Víska o výměře 283 m2
(zastavěná plocha pod bytovým domem „E“ v ul. Na Okraji v Hořovicích)
budoucím kupujícím bytové jednotky v obytném domě „E“ manželů m
Dagmaře a Oldřichu Fryšovým , Na Okraji 1504, Hořovice - podíl 51 / 1009
za kupní cenu 35.500,- Kč za ú čelem prodeje ideá lního podílu pozemku pod
obytným domem „E“ v návaznosti na souběžně probíhající prodej bytové
jednotky v tomto domě.
b) Nabytí nemovitostí – pozemkových parcel
1) Převod pozemkových parcel 1855 / 2 o výměře 2011 m2 a 1856 / 2
o výměře 704 m2v k.ú . Hořovice (břeh Lá zeň ského rybníka a svahový ná sep
se vzrostlými stromy) o celkové výměře 2.715 m2 od Pozemkového fondu ČR Praha
za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní. (Převod by se uskutečnil pouze v případě, že
o výše uvedené pozemky nebude mít zá jem žá dný restituent).
c) Revokace usnesení zastupitelstva č. 3 / 2007 ze dne 25. 9. 2007 v čá sti C, bodě 1.5
Prodej čá sti pozemkové parcely 75/2 v k.ú . Velká Víska – podíl 51/1009 paní

Ing. Karle Kadlecové, bytem Hořovice 1235, za kupní cenu 28.750,- Kč.
Výše uvedeným usnesením byl odsouhlasen prodej čá sti pozemkové parcely 75 /
2 v k.ú .Velká Víska(zastavěná plocha pod bytovým domem „D“ v ul. Na Okraji
v Hořovicích) - podíl 51 / 1009 pro paní Janu Chloupkovou, bytem Hořovice
1236. Bytovou jednotku v uvedeném domě odkupuje místo paní Chloupkové paní
Ing. Karla Kadlecová , bytem Hořovice, Višň ová 1235. za kupní cenu 28.750,- Kč.

D
podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schvaluje
podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období
2007 – 2013 na typový projekt – Czech POINT – Kontaktní místo.
V rá mci tohoto programu zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na Czech POINT ve výši
68.540,- Kč.

E
Podle nařízení vlády č. 20/2009 Sb., ze dne 5. ledna 2009, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č.
50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb. a §
84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
neschvaluje
výši odměn neuvolněným členů m zastupitelstva obce od 1. dubna 2009 dle přílohy, která je
nedílnou součá stí zá pisu. Výše zmíněných odměn zů stává na ú rovni roku 2008.

V Hořovicích, dne 17. března 2009

Ing. Michal Palouš, Ing. Jaroslav Vyhnal

Mgr. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 1. dubna 2009
č. 2/2009

Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění

A
podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhoduje
o majetkoprávních úkonech takto:
Bezúplatné nabytí nemovitostí
1) pozemkové parcely č. 2282/16 o výměře 4028 m2 , zahrady
pozemkové parcely č. 2282/20 o výměře 1620 m2 , ostatní plochy
pozemkové parcely č. 2282/21 o výměře 1358 m2 , ostatní plochy
parcela č. 2282/96 o výměře 1492 m2 , zastavěné plochy a ná dvoří
pozemkové parcely č. 2282/97 o výměře 854 m2 , ostatní plochy
parcely č. 2282/163 o výměře 36 m2 , zastavěné plochy a ná dvoří
2) objektu občanské vybavenosti č.p. 869 na p. 2282/96
gará že na p. 2282/163 bez čp/če zapsaných na listu vlastnictví č. 2031 pro kat. ú zemí
Hořovice 645371 obec Hořovice v katastru nemovitostí vedeném u Katastrá lního ú řadu
pro Středočeský kraj, Katastrá lního pracoviště v Berouně
od Ná rodního institutu dětí a mlá deže Ministerstva školství a tělovýchovy,
se sídlem Sá mova 3, Praha 10, za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní,
se závazky ná sledujícího znění:
Nabyvatel se zavazuje, že nemovitosti budou do budoucna využívá ny výlučně k provozu
veřejně prospěšné činnosti na ú seku sociá lních nebo humanitá rních služeb a k výchově
a vzdělává ní. Dá le prohlašuje, že nemovitosti nebudou využívá ny ani pronajímá ny
ke komerčním ú čelů m.
Nabyvatel se zavazuje, že o nemovitosti bude řá dně pečovat, bude je užívat k výchově
a vzdělává ní po dobu 10 let ode dne vzniku právních ú činků vkladu vlastnického práva
a po tuto dobu je nepřevede do vlastnictví třetí osoby. Uvedené omezení neplatí
v případě změny ú čelu při zachová ní využití nemovitostí ve veřejném zá jmu. V případě
porušení uvedených závazků se nabyvatel zavazuje, že odvede do stá tního rozpočtu
prostřednictvím Ná rodního institutu dětí a mlá deže Ministerstva školství a tělovýchovy,
případně jeho právního ná stupce, čá stku odpovídající ceně zjištěné, kterou měly
nemovitosti ke dni bezú platného převodu dle platného cenového předpisu. Ode dne
ú hrady této čá stky do stá tního rozpočtu by pak nabyvatel mohl naklá dat
s nemovitostmi dle svého uvá žení.

B
podle § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
souhlasí
se zřízením termínovaného ú čtu s dobou uložení na 6 měsíců ..

C
podle § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
souhlasí
s finanční spoluú častí na realizaci akce Rekonstrukce školky v Hořovicích - 2.etapa
plá novanou v roce 2010, jejíž celkové ná klady budou činit 23.553.372,- Kč včetně DPH.
Finanční spoluú čast města Hořovice bude 10% z této čá stky.

Ing. Michal Palouš, Miroslav Veverka

Mgr. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 20. května 2009
č. 3/2009

Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění

A
podle § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
schvaluje
spolufinancová ní projektu „Modernizace Gymná zia Vá clava Hraběte v Hořovicích“ (reg. č.:
CZ.1.15/3.2.00/25.00525), jehož celkové ná klady činí 7.015.549,17 Kč, z rozpočtu města.
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění čá stky 1.744.962.25,- Kč, odpovídající 25% celkových
způ sobilých výdajů projektu z rozpočtu města na předfinancová ní projektu.
B
podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
rozhoduje
o majetkoprávních úkonech takto:
Prodej nemovitostí
1) čá sti pozemkové parcely 72 / 9 v k.ú . Velká Víska o výměře 283 m2
(zastavěná plocha pod bytovým domem „A“ v ul. Na Okraji v Hořovicích)
budoucí kupující bytové jednotky v obytném domě „A“ Ing. Markétě
Vrbové, Osek 291, 267 62 Komá rov - podíl 52 / 1000 za kupní cenu
30.396,- Kč za ú čelem prodeje ideá lního podílu pozemku pod obytným
domem „A“ v návaznosti na souběžně probíhající prodej bytové jednotky
v tomto domě.
2) čá sti pozemkové parcely 73 / 3 v k.ú . Velká Víska o výměře 283 m2
(zastavěná plocha pod bytovým domem „E“ v ul. Na Okraji v Hořovicích)
budoucímu kupujícímu bytové jednotky v obytném domě „E“ Jaroslavu
Veigentovi, Sokolovická 266, 267 62 Komá rov - podíl 51 / 1009 za kupní
cenu 30.396,- Kč za ú čelem prodeje ideá lního podílu pozemku pod
obytným domem „E“ v návaznosti na souběžně probíhající prodej bytové
jednotky v tomto domě.

Ing. Jiří Auterský, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 16. června 2009
č. 4/2009
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 85, písm. j)
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z Regioná lního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Čechy na „Modernizaci Gymná zia Vá clava Hraběte v Hořovicích“ (reg.č.
CZ.1.15/3.2.00/25.005.25) s celk. ná kl. 7.015.549.17 Kč.
B
podle § 84, odst. 2) písm. b)
schvaluje
První rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2009
C
podle § 85, písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních úkonech takto:
1) Prodej nemovitostí - pozemkových parcel v lokalitě Valdecká v Hořovicích
(pozemky, na kterých je realizová na výstavba řadových rodinných domků ):
- pozemková parcela 2282/125 o výměře 518 m2
za kupní cenu 518.000,-- Kč
- pozemková parcela 2282/126 o výměře 114 m2
za kupní cenu 114.000,-- Kč
- pozemková parcela 2282/136 o výměře 440 m2
za kupní cenu 440.000,-- Kč
- pozemková parcela 2282/137 o výměře 316 m2
za kupní cenu 316.000,-- Kč
- pozemková parcela 2282/140 o výměře 175 m2
za kupní cenu 175.000,-- Kč
- pozemková parcela 2282/297 o výměře 123 m2
za kupní cenu 123.000,-- Kč
- pozemková parcela 2282/298 o výměře 66 m2
za kupní cenu 66.000,-- Kč
- pozemková parcela 2282/245 o výměře 46 m2
za kupní cenu 46.000,-- Kč
- pozemková parcela 2282/249 o výměře 99 m2
za kupní cenu 99.000,-- Kč
- pozemková parcela 2282/252 o výměře 58 m2

za kupní cenu 58.000,-- Kč
- pozemková parcela 2282/253 o výměře 163 m2
za kupní cenu 163.000,-- Kč
- pozemková parcela 2282/262 o výměře 13 m2
za kupní cenu 13.000,-- Kč
Městské akciové společnosti Hořovice a.s., Palackého ná m. 97. Prodej pozemků za
ú čelem stavby rod. domků (dle smlouvy o výstavbě ze dne 15. 12. 2005 ve znění
dodatku ze dne 24. 5. 2006).
2) Nabytí nemovitostí– pozemkových parcel
bezú platný převod pozemků z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR
Praha, na Město Hořovice
- pozemková parcela 818 / 2 – Sídliště Karla Sezimy – na bydlení
- pozemková parcela 894 / 2 – před nemocnicí – k parková ní
- pozemková parcela 893 / 2 – před nemocnicí – břeh u cesty
- pozemková parcela 893 / 3 – cesta do Bažantnice
vše v k.ú . Velká Víska, za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní.
D
vydává
podle § 84, odst. 2), písm. h)
Obecně závazné vyhlášky města Hořovice
Vyhlá ška č. 1 / 2009 – vyhlá ška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhlá ška Města
Hořovice o užívá ní městských symbolů
Vyhlá ška č. 2 / 2009 – vyhlá ška o stanovení okruhu vzdá leností, v němž nesmí být
provozová ní výherních hracích přístrojů povoleno
Vyhlá ška č. 3 / 2009 – vyhlá ška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti
E
schvaluje
podle § 84, odst., odst. 2), písm. d)
D) Aktualizované zřizovací listiny všech příspěvkových organizací města
• 1. zá kladní škola Hořovice
• 2. zá kladní škola, Jirá skova 617, Hořovice
• Středisko volného času – DOMEČEK HOŘ OVICE
• Domov Na Výsluní, Hořovice
• Městské kulturní centrum Hořovice
• Městská mateřská škola Hořovice
• Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice.
Ondřej Vaculík, Ing. Michal Palouš

Mgr. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 15. července 2009
č. 5/2009
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění
A
schvaluje
připomínky ke změně č. 4 územního plánu s tím, že bude neprodleně vypracová n jeho
čistopis a zastupitelstvu bude předložena obecně závazná vyhlá ška

B
podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhoduje
o majetkoprávních úkonech takto:
Majetkoprávní vypořá dá ní pozemkových parcel
a) Prodej nemovitostí
1) pozemkové parcely č. 2279 / 3 v k.ú . Hořovice o maximá lní výměře 1090 m2 Jiřímu
Hrabá kovi
2) nemovitého majetku, nezapisovaného do katastru nemovitostí
a to vodohospodá řského infrastrukturního majetku:Označení
Profil (mm)
Délka (m)
Kanalizace v ul. Podlužská
400 - PVC
72,00
Kanalizace v ul. Podlužská
300 - PVC
100,00
Kanalizace v ul. Vilová

300 - PVC
100,00
v katastrá lním ú zemí Hořovice a Velká Víska „Infrastrukturní majetek“.
Zá jemci Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
IČ:463 56 975, DIČ:CZ463 56 975
Za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní.
Prodej za kupní cenu 40.000,- Kč bez DPH s tím, že kupující provede ve lhů tě do
8. 10. 2009 homogenizaci obrusných vrstev v celé délce a šíři vozovky v ul.
Podlužské dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne
13. 9. 2006.
b) Nabytí nemovitostí
1) ú platný převod pozemku - stavební parcely 2336 / 19 o výměře 2 m2 v k.ú . Hořovice
z vlastnictví paní Anny Lisé na Město Hořovice
( pozemek pod kapličkou při silnici na Hvozdce)
Za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní. Ú platný převod pozemku za symbolickou
1, Kč s tím, že město uhradí veškeré ná klady spojené s převodem pozemku.
2) ú platný převod pozemkové parcely 1408 / 1 o výměře cca 1836 m2 v k.ú . Hořovice
z vlastnictví pana Bohumila Sloupa na Město Hořovice
(pozemek u Červeného potoka v k.ú . Hořovice)
Za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní. Jedná se o pozemek potřebný
k opatřením proti vybřežová ní Červeného potoka.
Ú platný převod pozemku za cenu 70,- Kč/ m2 (celkem cca 128.520,- Kč)
s tím, že město uhradí veškeré ná klady spojené s převodem pozemku. (přesná
výměra pozemku a přesná výše kupní ceny budou zná my po vyhotovení
geometrického plá nu)
3a) Revokace usnesení zastupitelstva č. 4 / 2008 ze dne 23. 9. 2008
(z dů vodu písařské chyby) a nové usnesení v téže věci:
3b) Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR – SÚS Kladno na Město Hořovice
Jedná se o bezú platný převod pozemků a to pozemkových parcel v k.ú . Hořovice:
7/1,7/3, 21/1, 30, 32, 33, 45/1, 58/2, 219/4, 219/19, 417/1, 417/3, 876/28, 888/8,
1506/7, 1541/3, 1543/2, 1543/3, 1613/1, 1671/3, 1672/1, 1673/1, 1950/2, 2061/4,
2061/9, 2129/1, 2320/1 + pozemky po zaměření GP 1671/6, 1670/1, 1670/2, 1670/3,
1670/4, a v k.ú . Velká Víska: 47/7, 79/1, 80, 249, 284, 307/1, 316, 867/44.
Tyto pozemky jsou vesměs chodníky nebo čá sti místních komunikací, o které se
město stejně již léta stará a udržuje je.
C
podle § 84, odst.2, písm. a)
rozhoduje
o pořízení nového Územního plánu města, který bude vyhovovat požadavků m zá kona

183/2006 Sb. o ú zemním plá nová ní a stavebním řá du, ve znění pozdějších předpisů .
Zastupitelstvo vyhlašuje, že podněty na změny ú zemního plá nu podané po schvá lení
zadá ní změn č. 4 stávajícího Ú P tj. po 24.6.2008 budou zahrnuty do zadá ní nového Ú P.
Další podněty se přijímají do 30.9.2009
Určeným zastupitelem pro pořízení nového ú zemního plá nu jmenuje MVDr. Miloše
Urbana.
Zastupitelstvo města Hořovice současně navrhuje, aby v souvislosti s pořízením nového
ú zemního plá nu bylo požá dá no o grant Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

MUDr. Marta Jedličková , PhDr. Jiří Vlček

. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 20. října 2009
č. 6/2009

Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb.,o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2009

B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
kontokorentní ú věr na rok 2009 ve výši 5 mil. Kč
a pro tento ú čel zastavuje budovu čp. 198 na Víseckém ná městí (Klub Labe)
C
podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhoduje
o majetkoprávních úkonech takto:
a) Prodej nemovitostí – pozemkových parcel
1) pozemkové parcely č. 1570 / 26 o výměře 235 m2 pozemkové parcely č. 1570 / 27 o
výměře 116 m2obě v k.ú . Hořovice (u železniční trati)
Správě železniční a dopravní cesty, stá tní organizaci, Praha 1, za ú čele
majetkoprávního vypořá dá ní za kupní cenu 26.330,- Kč ( cena stanovena
dle znaleckého posudku ).
2) čá st pozemkové parcely č. 2331 / 21 o výměře cca 20 m2 v k.ú .
Hořovice- přesná výměra bude zná ma po vyhotovení oddělovacího geometrického
plá nu (za ulicí Jílovou)manželů m Karlovi a Marii Kinclovým, Hořovice, Jílová 816 za
ú čelem zajištění přístupu pro ú držbu gará že a zajištění bezpečnosti fotovoltaické
elektrá rny, vybudované na střeše gará že za kupní cenu 300,- Kč/m2.
pozemkové parcely č. 642 / 13 o výměře 97 m2 v k.ú . Velká Víska
(v ul. Bukové) manželů m Františkovi a Marii Škrabá nkovým, Hořovice, Modřínová 1354
za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní za kupní cenu 300,- Kč/m2s věcným
břemenem vedení inženýrských sítí.
b) Nabytí nemovitostí
ú platný převod pozemkových parcel z vlastnictví ČR –Pozemkového fondu Praha
na město Hořovice

(pozemky za nemocnicí a bývalým Školním statkem)
Jedná se o pozemkové parcely: 876 / 4 – pod Školním statkem – v Ú P
892 / 5 - za nemocnicí – v Ú P veřejná a nezisková zařízení, obě v k.ú . Velká
Víska, za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní.
P. p. 876 / 4 má výměru 3 177 m2 a prodej by se uskutečnil dle znaleckého
posudku v cená ch dle platné vyhlá šky.
P. p. 892 / 5 má výměru 58 179 m2 a prodej by se uskutečnil dle
znaleckého posudku v cená ch dle platné vyhlá šky.
Souhlas s ú platným převodem pozemků označených parcelními čísly 876/4
a 892/5 v k.ú . Velká Víska od Pozemkového fondu ČR Praha na město
Hořovice za cenu dle znaleckých posudků , které budou vyhotoveny
Pozemkovým fondem ČR až před prodejem dle aktuá lní vyhlá šky
o oceň ová ní nemovitostí.
D
vydává
podle § 84, odst. 2) písm. h)

obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 4 / 2009,
kterou se mění obecně závazná vyhlá ška města Hořovice o stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitosti (viz příloha).

E
vydává
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.
veřejnou vyhlá šku města Hořovice č. 5 / 2009
F
podle nařízení vlády č. 20/2009 Sb., ze dne 5. 1. 2009 , kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č.
50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008Sb., a §
84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
stanovuje
výši odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce , s platností od 1. 11. 2009, dle
přílohy, která je nedílnou součá stí originá lu zá pisu.

Ing. Jan Skopeček, Miroslav Veverka

r. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice ze dne 15. prosince 2009
č. 7/2009
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2009 dle písemných návrhů .
B
podle § 84, odst. 2, písm. b) a podle § 13 odst. 2 b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
schvaluje
rozpočtové provizorium
s dodatkem, že zastupitelstvo zmocň uje radu, aby v případě nepředvídaných okolností na
ú seku kapitá lových výdajů aktuá lně rozhodla o čerpá ní finančních prostředků tak, aby
nebyl narušen řá dný chod ú řadu.
C
revokuje
usnesení zastupitelstva č. 1/2009, písm. A, ze dne 10. 3. 2009 a
schvaluje
závěrečný ú čet hospodaření za rok 2008 bez výhrad
D
revokuje
usnesení zastupitelstva č. 1/2009, písm. B, ze dne 10. 3. 2009 a
schvaluje
rozpočet města Hořovice na rok 2009 v paragrafovém znění jako schodkový. Schodek bude
vyrovná n ú věrem a zů statkem hospodaření z roku 2008.
E
podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhoduje
o majetkoprávních úkonech takto:
Majetkoprávní vypořá dá ní pozemkových parcel
a) Prodej nemovitostí – pozemkových parcel

1) pozemkové parcely 745 / 1 o výměře 361 m2 v k.ú . Velká Víska
panu Daliboru Srpovi, Hořovice, Cihlá řská 1052, za ú čelem majetkoprávního
vypořá dá ní. za kupní cenu 300 Kč / m2 + ú hradu ná kladů spojených s převodem.
2) čá sti pozemkové parcely 73/3 v k. ú . Velká Víska o výměře 283 m2
(zastavěná plocha pod bytovým domem „E“ v ul. Na Okraji v Hořovicích) budoucímu
kupujícímu bytové jednotky v obytném domě „E“ Josefu Vachouškovi, Beroun, Julia
Fučíka 1187 – podíl 51/1009 za kupní cenu 30.396 Kč za ú čelem prodeje ideá lního
podílu pozemku pod obytným domem „E“ v návaznosti na souběžně probíhající prodej
bytové jednotky v tomto domě.
b) Nabytí nemovitostí – pozemkových parcel
1. Ú platný převod pozemku parc.č. 909/1 o výměře 201 m2 v k.ú . Velká Víska
ze spoluvlastnictví slečny Dagmar Hamouzové a Ing. Kateřiny Rů žičkové na město
Hořovice za ú čelem majetkoprávní vypořá dá ní. Pozemek je součá stí stávající
komunikace od „Svatého Já na“ a na pozemku by měl vyú sťovat budoucí východní
obchvat.
Souhlas s ú platným převodem pozemku označeného parc. číslem 909/1 o výměře
201 m2 v k.ú . Velká Víska ze spoluvlastnictví slečny Dagmar Hamouzové a Ing. Kateřiny
Rů žičkové na město Hořovice za kupní cenu 8.040,- Kč (40 Kč / m2) + ú hradu ná kladů
spojených s převodem pozemku.
2. Úplatný převod pozemků v k.ú . Hořovice z vlastnictví ná sledujících firem do vlastnictví
města Hořovice za ú čelem získá ní dotace na vybudová ní staveb týkajících se ochrany
proti vybřežová ní velkých vod v Červeném potoce.
a) čá st p.p. 1391 / 3 v ceně max. 1000,- Kč / m2 ( cca 700 m2 ) ve vlastnictví firmy
Zetun a.s., se sídlem Zbraslavská 47/24, Praha – Velká Chuchle – Malá Chuchle, 159 00
Praha 59
b) čá st p.p. 1386 v ceně 70,- Kč/m2 ( cca 300 m2 ) ve vlastnictví firmy
K + R Projekt s.r.o., se sídlem Ná rodní 973/41, Praha 1 – Staré Město, 110 00 Praha 1
c) čá st p.p. 1387 / 4 v ceně 70,- Kč/m2 ( cca 150 m2 ) ve vlastnictví firmy
SWPF Alpha Plus s.r.o., se sídlem Husova 5, Praha 1 – Staré Město,
110 00 Praha 1
Za ú čelem získá ní dotace je potřeba předmětné čá sti pozemků vlastnit nebo mít
uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene stavby na pozemku. V bodech 2) a 3)
dojde k odbagrová ní pozemků , proto by bylo potřeba pozemky odkoupit. V bodě 1)
dojde pouze k navýšení břehu. K odkoupení i ke zřízení věcných břemen je nutné
vyhotovit oddělovací geometrické plá ny. V případě souhlasu výše uvedených firem
pouze se zřízením věcného břemene stavby na pozemku, by k výkupu nedošlo.
Souhlas s ú platným převodem čá stí pozemků č. 1391 / 3, 1386, 1387 / 4 v k.ú .
Hořovice, potřebných k vybudová ní staveb dle projektu pro realizaci akce „Ochrana
proti vybřežová ní velkých vod v Červeném potoce“, po vyhotovení geometrického plá nu
za kupní ceny u p. p. 1386 a 1387 / 4 za 70 Kč / m2 a u p. p. 1391 / 3 maximá lně za
1000 Kč/m + ú hradu ná kladů spojených s převodem pozemků .

F
podle § 84, odst. 2, písm. u)
schvaluje
peněžité plnění poskytované fyzickým osobá m, které nejsou členy zastupitelstva obce, za
výkon funkce členů výborů v roce 2009 (viz příloha zá pisu).
Ing. Michal Palouš, Miroslav Veverka

gr. Luboš Čížek

