Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 1/2018
ze dne 31. ledna 2018
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
revokuje
své usnesení ze dne 11. prosince 2017 č. 5/2017 a to v písm. A podle § 85 písm.
j) zákona č. 128/2000 Sb., podání žádosti o dlouhodobý úvěr ve výši 20. mil. Kč
v souladu s předloženou závaznou nabídkou
a schvaluje
podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.
podání žádosti o dlouhodobý úvěr ve výši 46,6 mil. Kč v souladu s předloženou závaznou
nabídkou, kdy 20 mil. Kč bude určeno na investice a 26,6 mil. Kč bude určeno
na refinancování stávajícího úvěru. Zastupitelstvo zároveň schvaluje následné uzavření
smlouvy o přijetí tohoto dlouhodobého úvěru a pověřuje starostu města k podpisu
smlouvy.
B
podle § 85 odst. 2, písm. c)
schvaluje
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2018
pro oblast sportu, kultury a zájmových organizací
C
podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
13. a 14. rozpočtové opatření k rozpočtu města Hořovice na rok 2017
a schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018
D
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 1 a
2 stavebního zákona, § 13 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, v platném znění a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění
vydává
v samostatné působnosti Územní plán města Hořovice, opatřením obecné povahy
č. 1/2018, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
Zastupitelstvo zároveň rozhoduje v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je
uvedeno v odůvodnění Opatření obecní povahy č. 1/2018.
Dr. Ing. Jiří Peřina

Mgr. Petr Bakule

MDDr. Antonín Spal

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 2/2018
ze dne 28. března 2018
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva města mimo bodu 7 A) prodej pozemků parcelní
č. 83/10, 70/1, 71 a 70/2 v k. ú. Chaloupky v Brdech o celkové výměře
1557 m2 společnosti VAK Beroun, a.s.
B
podle § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.
bere na vědomí
výsledek provedené kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města
Hořovice provedené na základě§ 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV
ČR.
C
podle § 84 odst. 2, písm. o)
schvaluje
v souladu s § 80, odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, plnění pro členy zastupitelstva v podobě úhrady zvýšených
nákladů v rámci účasti na obřadech spojených s výkonem jejich funkce, a to ve výši 500,Kč za každý obřadní den, a dále pro uvolněné členy zastupitelstva poskytnutí stravného
ve výši 80,- Kč/den a jednorázového příspěvku na rekreaci ve výši 4. 000,- Kč.
D
podle § 84 odst. 2, písm. o)
schvaluje
v souladu s § 80, odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, plnění pro neuvolněné členy zastupitelstva v podobě jednotlivé
a jednorázové odměny, a to pro Mgr. Zdeňku Ulčovou ve výši 5.000 Kč a Mgr. Martina
Komínka ve výši 5.000 Kč za výkon občanských záležitostí.
E
Podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění
rozpočtového opatření č. 1
a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018
ve znění rozpočtového opatření č. 2

F
podle § 85 písm. c)
schvaluje
v návaznosti s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům
uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto usnesení a zároveň neschvaluje
poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo rovněž schvaluje znění příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí
těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich podpisu.
G
schvaluje
dle § 85 písm. a)
Prodej nemovitosti
pozemku parcelníč. 2133/36 v k. ú. Hořovice o výměře 271m2 (Sklenářka–Plevno)
společnosti TPL Czech s. r. o., K Plevnu 388/10, Hořovice, za účelem sjednocení majetku
společnosti, za kupní cenu 72. 200,- Kč.
H
nesouhlasí
dle § 85 písm. a)
s prodejem nemovitosti částí pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska
(parkovacích míst) osmi vlastníkům bytových jednotek v doměč. p. 1600
v ul. Na Okraji v Hořovicích.
CH
schvaluje
dle § 85 písm. a)
Nabytí nemovitostí
1)bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/9 v k. ú. Velká Víska o výměře
1741 m2 se zkolaudovanou stavbou komunikace a veř. osvětlení
(ul. Šípková).
2) úplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/22 v k. ú. Velká Víska o
výměře 21 m2 za kupní cenu 10.500,- Kč (ul. Rpetská)
z vlastnictví Spolku Šípková – v likvidaci do vlastnictví města Hořovice za
účelem majetkoprávního vypořádání.
3) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 31/17 v k. ú. Hořovice o
výměře cca 69 m2 (ul. 9. května) z vlastnictví Středočeského kraje
do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.
I
revokuje
usnesení zastupitelstva města č. 4/2017 ze dne 25. 9. 2017 v bodě F)
nabytí nemovitostí – pozemku parcelní č. 1966/3 a pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú.
Hořovice (Tyršova ul.) tak, že je ruší
a
schvaluje

nabytí nemovitostí – pozemku parcelní č. 1966/3 v k. ú. Hořovice o výměře 80 m2 a
pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice o výměře 48 m2 (Tyršova ul.) ze
spoluvlastnictví pana Zdeňka Fajrajzla, bytem Hořovice 561, pana Petra Prajzlera, bytem
Bavoryně 77 a paní Mileny Prajzlerové, bytem Bavoryně 8, do vlastnictví města Hořovice
za účelem majetkoprávního vypořádání po výstavbě chodníku, za kupní cenu 500,Kč/m2.
J
schvaluje
dle§ 85 písm. a)
Směny nemovitostí
1. pozemek parcelní č. 862/2 o výměře 492 m2 a
pozemek parcelní č. 883/2 o výměře 348 m2 v k. ú. Kotopeky
(v areálu společnosti Kovovýroba Valcverk, spol. s r.o.)
v majetku města Hořovice
za
pozemek parcelní č. 863/2 o výměře 463 m2 a
pozemek parcelní č. 864/2 o výměře 376 m2 v k. ú. Kotopeky
(část hráze rybníka Valcverk)
v majetku společnosti Kovovýroba Valcverk, spol. s r.o.
2. pozemky parcelní č. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85, 751/3, 831/94, 837/5
a 841/2 o celkové výměře 3 308 m2 v k. ú. Velká Víska
(v ul. Cihlářské a v areálu Ranče) v majetku města Hořovice
za
pozemky parcelní č. 701/6, 877/22, 877/24, 877/25, 78/15 a 78/16
o celkové
výměře 2 302 m2 v k. ú. Velká Víska
(v ul. Cihlářské a v koridoru pro plánovaný obchvat města Hořovice –
východní
část)ve společném jmění manželů Václava a Jaroslavy Opatrných s doplatkem
ve výši 800,- Kč ve prospěch města Hořovice.
K
schvaluje
dle § 85 písm. m)
Smlouvu o zřízení práva stavby „Sběrný dvůr odpadů vč. technického zázemí“ na
pozemcích parcelní č. 86/1 a parcelní č. 87 v k. ú. Velká Víska na
dobu 50 let za stavební plat ve výši 99. 000 Kč + DPH za kalendářní čtvrtletí
mezi STATKEM HOŘOVICE, s.r.o. a Městem Hořovice
Tato smlouva umožní městu realizovat na předmětných pozemcích stavbu
„Sběrný dvůr odpadů vč. technického zázemí“ a v ní dlouhodobě provozovat
Sběrný dvůr odpadů v rámci zajišťování veřejných potřeb při řešení odpadového
hospodářství a technických služeb obce.

L
schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. d)
Aktualizaci zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní centrum
Hořovice
změnu přílohy č. 1 – soupisu nemovitého majetku
změnu přílohy č. 2 – soupisu movitého majetku, které město předává MKC Hořovice
k hospodaření.
M
schvaluje
podle§ 84 odst. 2 písm. p)
spolupráci s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro
děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“. Zároveň schvaluje
znění smlouvy o této spolupráci.
N
schvaluje
dle § 85, písm. c)
poskytnutí individuální dotace v maximální výši 150.000 Kč, a znění veřejnoprávní
smlouvy Farní Charitě Starý Knín na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Hořovicích.

Dr. Ing. Jiří Peřina

Mgr. Zdeňka Ulčová

Ing. Petr Karban

Dne: 29. 3. 2018
Příloha k zápisu - Seznam žadatelů o dotace z oblasti sociálních a návazných služeb,
kterým se dotace schvaluje - je zveřejněn samostatně.

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2018
ze dne 20. června 2018
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva města včetně nového bodu 10 návrh finančního
vyrovnání s panem Otto Srpem
B
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2017
C
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
závěrečný účet města Hořovice za rok 2017 bez výhrad
D
podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění
rozpočtového opatření č. 3
a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění
rozpočtového opatření č. 4
E
revokuje
usnesení zastupitelstva města č. 2/2018 ze dne 28. 3. 2018 v části I) nabytí nemovitostí
– pozemku parcelní č. 1966/3 a pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice (Tyršova
ul.) tak, že je ruší
a
podle § 85 písm. a)
schvaluje
nabytí nemovitostí - pozemku parcelní č. 1966/3 v k. ú. Hořovice o výměře
80 m2 a pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice o výměře 48 m2 (Tyršova ul.)
z vlastnictví pana Zdeňka Fajrajzla do vlastnictví města Hořovice za účelem
majetkoprávního vypořádání po výstavbě chodníku, za kupní cenu 500,- Kč/m2
F
podle § 85 písm. a)
souhlasí
s umístěním stavby na části pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca 69 m2 v k. ú.
Hořovice a s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí obezúplatném převodu části
pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice v rámci akce „Přechod

pro chodce, lokalita Nám. Svobody, Hořovice“, za účelem vybudování přechodu
pro chodce přes ulici 9. května
G
podle § 85 písm. a)
nesouhlasí
s prodejem nemovitostí:
1. části pozemku parcelní č. 630/11 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)
paní Andree Frajerové, bytem Hořovice, Buková 1375
2) části pozemku parcelní č. 753/1 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)
MUDr. Evě Pangerlové, bytem Hořovice, Buková 1400
3) pozemku parcelní č. 1514/2 v k. ú. Hořovice (ulice Masarykova)
společnosti Pekárna a cukrárna Hořovice s.r.o., ul. 5. května 1137/57, Praha
H
podle § 84 odst. 4
schvaluje
Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dislokované v katastrálním území
obce Hořovice mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a městem
Hořovice
CH
podle § 84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
Aktualizaci zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské správy bytového
a nebytového fondu Hořovice - rozšíření hlavní činnosti organizace o provozování
zařízení k podnikání v oblasti nakládáním s nebezpečnými odpady
I
podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 1/2018, kterou se stanovuje úhrada
vodného a stočného ve dvousložkové formě
J
podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
počet členů zastupitelstva města Hořovice pro volební období 2018-2022 na 21 členů
K
podle § 85 písm. a)
souhlasí
s uzavřením dohody o narovnání s panem Otto Srpem, jejímž předmětem bude převod
pozemků v k. ú. Hořovice parcelní č. 2331/19, 2330/5 2331/32, 2331/57, 2331/58 do

vlastnictví města na straně jedné, a závazek města zaplatit panu Otto Srpovi celkové
vyrovnání ve výši 4.840.804,- Kč z čehož 616.000,- Kč připadá na kupní cenu pozemků,
a zbylá část na vypořádání všech jeho zbývajících nároků ve výši 4.224.804,- Kč.
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
Ověřovatelé:Mgr. Martin Komínek

Karel Dudák

Zapsala: Lenka Kuniaková dne 20. 6. 2018

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2018
ze dne 19. září 2018
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
dle zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva města
B
dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
podání žádosti o překlenovací úvěr ve výši 15. mil. Kč od České spořitelny a.s.. Tento
úvěr bude určen pro krytí výpadku příjmů v oblasti dotací s ohledem na jejich
proplacení ze strany poskytovatelů v roce 2019. Úvěr bude účelově vázán na úhradu
výdajů spojených s financováním dotačních projektů s názvem „Revitalizace rybníka
Valcverk“ a „Rozvoj informačních systémů města Hořovice“. Zastupitelstvo zároveň
pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy o úvěru. Úhrada úvěru bude kryta
z rozpočtu roku 2019 příjmem garantovaných dotačních prostředků.
C
dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 6 a 7 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2018 ve znění rozpočtového opatření č. 5, resp. č. 6
a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 8 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění
rozpočtového opatření č. 7
D
dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
Nabytí nemovitostí:
1. pozemků parcelní č. 2330/5, 2331/19, 2331/32, 2331/57 a 2331/58 v k. ú.
Hořovice o celkové výměře 1182 m2 (ul. Na Kopečku) z vlastnictví pana Otto Srpa
do vlastnictví města za účelem majetkoprávního vypořádání za kupní cenu
616.000,- Kč
2. technické a dopravní infrastruktury v k. ú. Hořovice:
 stavby komunikace na pozemku parc. č. 2282/115 a na pozemku parc.
č. 2282/251 v k. ú. Hořovice včetně vyústění do ulice Větrné a včetně
související zeleně
 ideální 1/3 stavby komunikace na pozemcích parc. č. 2331/19, 2331/32,
2331/57, 2331/58, 2330/5, 2329/5, 2330/7, 2331/40, 2331/61, 2331/172,
2331/171, 2331/132, 2331/111 v k. ú. Hořovice



stavby veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2282/ 251 v k. ú. Hořovice
z vlastnictví pana Otto Srpa do vlastnictví města za účelem majetkoprávního
vypořádání za kupní cenu 3.553.764,- Kč

E
dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
nesouhlasí
s prodejem nemovitosti - části pozemku parcelní č. 2331/22 v k. ú. Hořovice
panu Miroslavovi Velvarskému, bytem Hořovice, Podlužská 1244
F
dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství ve městě Hořovice
G
podle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
pověřuje
paní Bc. Světlu Dardovou plněním úkolů při řízení Městské policie Hořovice, uvedených
v příloze originálu zápisu

Dr. Ing. Jiří Peřina
Ověřovatelé: Karel Červený
starosta
V Hořovicích dne 25. 9. 2018
Zapsala: Lenka Kuniaková
V Hořovicích dne 19. 9. 2018

MDDr. Antonín Spal

Usnesení ustavujícího
Zastupitelstva města Hořovice
č. 5 / 2018
ze dne 31. října 2018
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona
bere na vědomí
složení slibu všemi členy zastupitelstva.
USNESENÍ Č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program ustavujícího zasedání včetně nově
zařazeného bodu č. 6 písm. f).
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice volí návrhovou komisi ve složení – předseda: Ing.
Petr Karban, členové: MDDr. Antonín Spal, Miloš Koželuh, PhDr. Jiří Vlček
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice volí mandátovou a volební komisi ve složení – předseda:
Mgr. Radek Šumera, členové:Mgr. Zdeňka Ulčová, Jan Slaboch, Věra Veverková
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje počet místostarostů 2.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 9
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje uvolněné funkce starosty a jednoho
místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 9
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice volí uvolněným starostou Dr. Ing. Jiřího Peřinu
Výsledek hlasování:
Pro 12
Usnesení č. 6 bylo schváleno

Proti 9

Zdrželi se 0

USNESENÍ Č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice volí uvolněným místostarostou Ondřeje Vaculíka

Výsledek hlasování:
Pro 12
Usnesení č. 7 bylo schváleno

Proti 9

Zdrželi se 0

USNESENÍ Č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice volí neuvolněnou místostarostkou Janu Šrámkovou
Výsledek hlasování:
Pro 12
Usnesení č. 8 bylo schváleno

Proti 8

Zdrželi se 1

USNESENÍ Č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice stanovuje podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000
Sb. počet členů rady města na 7 včetně starosty a místostarosty/ů.
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 10
Zastupitelstvo města Hořovice volí za další členy rady města Hořovice podle § 84, odst.
2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. z řad svých členů Za členy rady: MDDr. Antonína
Spala, MUDr. Vladimíra Mouchu, Mgr. Jiřího Vavřičku, PhDr. Jiřího Vlčka
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 9
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 11
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2 písm. 1) zákona 128/2000
Sb. zřizuje výbor finanční a kontrolní, stanovuje počet členů finančního výboru
na 5 včetně předsedy a stejně tak počet členů kontrolního výboru na 5 včetně předsedy.
Výsledek hlasování:
Pro 13
Proti 4
Zdrželi se 4
Usnesení č. 11 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 12
Zastupitelstvo města Hořovice volí předsedou finančního výboru Ing. et Ing. Jana
Skopečka
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 7
Zdrželi se 2
Usnesení č. 12 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 13
Zastupitelstvo města Hořovice volí předsedou kontrolního výboru JUDr. Jaroslava
Ortmana
CSc.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 13 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 14
Zastupitelstvo města Hořovice volí za členy finančního výboru: Bc. Evu Bakulovou,
Miroslava Sojku, Ing. Vladimíra Votrubu, Jarmilu Gruntovou
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 14 bylo schváleno

USNESENÍ Č. 15
Zastupitelstvo města Hořovice volí za členy kontrolního výboru Ing. Petra Karbana,
Miloše Koželuha, MVDr. Miloše Urbana, Ing. Františka Mračka
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 15 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 16
1) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty
ve výši 23.000,- Kč bez nároků na odměnu za výkon další funkce člena zastupitelstva.
Tato odměna bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce po zvolení do této
funkce.
Výsledek hlasování:
Pro 14
Proti 0
Zdrželi se 7
2) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích
a) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady ve výši
2.000,- Kč.
b) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru či
komise 1.500,- Kč.
c) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru či
komise 1.300,- Kč.
Tyto odměny budou poskytovány od prvního dne následujícího měsíce po zvolení
do příslušné funkce. V případě kumulací funkcí pak bude vyplácena jen odměna vyšší.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 2
3) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích
stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši
700,- Kč. Tato odměna bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce
po složení slibu člena zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 2
4) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 80 a § 84, odst. 2, písm. o)
rozhoduje o plnění pro členy zastupitelstva v podobě úhrady zvýšených nákladů
v rámci účasti na obřadech spojených s výkonem jejich funkce, a to ve výši 500,- Kč
za každý obřadní den, a dále pro uvolněné členy zastupitelstva o poskytnutí stravného
ve výši 80,- Kč za den a jednorázového příspěvku na rekreaci ve výši 4.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 2
5) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. v)
rozhoduje o peněžitém plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva, a to
za výkon funkce předsedy komise ve výši 500,- Kč za každou osobní účast na jednání
komise, max. však 3.000,- Kč za kalendářní rok, a za výkon funkce člena výboru nebo
komise ve výši 300,- za každou osobní účast na jednání komise, max. však 1.800,- Kč
za kalendářní rok. Toto plnění bude vypláceno 1 x ročně vždy k datu 30. 9. příslušného
kalendářního roku, a to na základě podkladů prokazujících účast těchto osob
na jednotlivých jednáních předaných předsedy výborů či komisí na Odbor finanční
Městského úřadu Hořovice nejpozději ke dni 5. 10. příslušného kalendářního roku.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 2

Usnesení č. 16 bod č. 1, 2, 3, 4, 5 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 17
Zastupitelstvo města Hořovice pověřuje podle § 104, odst. 1 zákona 128/2000 Sb.
místostarostu Ondřeje Vaculíka zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (dle § 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 18
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000
Sb. deleguje zástupce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast:
do Hořovické teplárenské, s. r. o. Dr. Ing. Jiřího Peřinu, do společnosti Vodovody a
kanalizace Beroun, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu a do Městské akciové společnosti
Hořovice, a. s. Ing. Petra Karbana, a to dle pověření zastupitelstva a rady města.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 18 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 19
Zastupitelstvo města Hořovice navrhuje podle § 84, odst. 2, písm. g) zákona 128/2000
Sb.do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a to
do dozorčí rady Hořovické teplárenské, s. r. o. Věru Veverkovou a do dozorčí rady
Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno
Zapisovatel: Lenka Kuniaková
Ověřovatelé: Mgr. Petr Bakule
Karel Červený

dne 5. 11. 2018
dne 5. 11. 2018

Starosta:

dne 5. 11. 2018

Dr. Ing. Jiří Peřina

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
č. 6 / 2018
ze dne 12. prosince 2018
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128 / 2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen zákon).
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice včetně nově zařazeného bodu a usnesení č. 7.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 1 bylo schváleno
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice podle ustanovení § 84 odst. 2, písm. b)
zákona schvaluje 9. rozpočtové opatření ke schválenému rozpočtu města Hořovice
na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 8.
Výsledek hlasování:
Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice podle ustanovení § 85 písm. j) zákona schvaluje podání
žádosti o kontokorentní úvěr k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a.s., ve výši
5 mil. Kč. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 20 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice podle ustanovení § 84 odst. 2, písm.
b) schvaluje rozpočet města Hořovice na rok 2019. Jedná se o rozpočet tříděný dle
nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, který je v oblasti výdajů
specifikován dalším tříděním podle jednotlivých druhů a typů výdajů. Přebytek je určen
ke krytí úvěrů města Hořovice, s tím, že dojde ke snížení kapitoly starosta o 1 mil. Kč
do kapitoly školství paragraf základní školy.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 7 Zdrželi se 2
Usnesení č. 4 bylo schváleno
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice podle ustanovení § 85, písm. c) zákona a v souladu
s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Program pro poskytování dotací
z rozpočtu města Hořovice v roce 2019“, včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy
pro poskytování dotací, a ustanovuje hodnotící komisi pro oblast sportu, kultury
a ostatní ve složení: Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Aleš
Trojan, Mgr. Radek Šumera, Miloš Koželuh, PhDr. Jiří Vlček, a ustanovuje hodnotící

komisi pro sociální oblast ve složení: Mgr. Olga Kebrlová, Věra Veverková, Eva
Kaufmanová, MUDr. Vladimír Moucha a Jana Šrámková.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci
Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obcí
s 3 001 – 10 000 obyvateli, číslo výzvy 1/2019/117D8220, na realizaci akce
rekonstrukce ulice Vilová, kdy poskytovatelem této dotace je Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo žádá kontrolní výbor, aby projednal s panem Vavřičkou okolnosti prodeje
knihovny, a následný pronájem Domečku a předložil písemnou zprávu zastupitelstvu.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 7
Zdrželi se 2
Usnesení č. 7 bylo schváleno
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje:
A) Prodej nemovitosti dle ustanovení § 85 písm. a) zákona
-prodej pozemku parcelní č. 1560 v k. ú. Hořovice o výměře 119 m2, v ulici Tichá,
panu Vítovi Hrdličkovi, bytem Tichá 145/7, Hořovice, za účelem sjednocení
majetku, za kupní cenu 37.400,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 A) bylo schváleno
B) Nabytí nemovitostí dle ustanovení § 85 písm. a) zákona:
1) bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 635/5 v k. ú. Velká Víska
o výměře 399 m2, část ulice Buková, z vlastnictví České republiky - Státní
veterinární správy do vlastnictví města Hořovice za účelem
majetkoprávního vypořádání.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 B) 1. bylo schváleno
2) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 110/1 v k. ú. Hořovice
o výměře 20 m2, v ulici Nádražní, z vlastnictví paní Jaroslavy Mikuškové,
bytem Nádražní 226/10, Hořovice do vlastnictví města Hořovice
za účelem majetkoprávního vypořádání.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 B) 2. bylo schváleno
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice ruší část usnesení ze dne 31. 10. 2018 č. 5/2018 usnesení
č. 19, kterým zastupitelstvo jmenovalo paní Věru Veverkovou do dozorčí rady Hořovické
teplárenské s. r. o.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

Zapisovatel: Lenka Kuniaková
Starosta:
Dr. Ing. Jiří Peřina

dne 12. 12. 2018
dne 17. 12. 2018

Ověřovatelé: Věra Veverková

dne 17. 12. 2018

Mgr. Zdeňka Ulčová

dne 17. 12. 2018

