Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
06. 01. 2021
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Karel Pelikán, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ing. Jaroslav Vyhnal
ad 2)-4)
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu
usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují
příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 1
Rady města Hořovice ze dne 06. 01. 2021
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
20.01.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o zajištění veterinárních služeb s MVDr. Alešem
Stloukalem, jejímž obsahem je zejména poskytování služeb v podobě pohotovostní
ošetření zraněných psů nalezených na území města Hořovice. Cena za poskytování služeb
je stanovena na základě aktuálního ceníku veterinární ordinace v jednotlivých případech.
K podpisu smlouvy je pak pověřen starosta města.
20.01.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a kvalifikační
dokumentace včetně veškerých souvisejících příloh spolu s návrhem Smlouvy o
poskytování SW, a to u veřejné zakázky zadávané v užším řízení dle ustanovení § 58
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v nadlimitním režimu, s názvem
„Implementace SW pro „Agendu správy dopravních přestupků při úsekovém měření
rychlosti ve městě Hořovice“.
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ján Rogos,
Ing. Milan Šnajdr a Mgr. Radek Smrž, náhradníci – 1. náhradník: Ing. Petr Karban, 2.
náhradník: Ing. Jaroslav Vyhnal a 3. náhradník: Bc. Pavel Nový.
20.01.2021
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které bude Ing. Josef Hlavnička za cenu cca
39.000 Kč ročně v případě hlavních prohlídek a cca 26.000 Kč ročně v případě běžných
prohlídek provádět každoroční prohlídky mostních konstrukcí, které jsou v majetku
města Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.01.2021
Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a
neupotřebitelného majetku viz příloha.
20.01.2021
Zapsala: Lenka Kuniaková 07. 01. 2021
Ověřovatelé: Jana Šrámková, Ing. Jaroslav Vyhnal
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

07. 01. 2021

