Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15. 1. 2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Jiří Šalena
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Jiří Vavřička.
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 15. 1. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada ukládá odboru výstavby a životního prostředí, aby zpracoval žádost města o rozhodnutí podle
§55, odst. 4, Vodního zákona, kterým vodoprávní úřad stanoví charakter vodoteče Žákův náhon
(vodní tok, vodní dílo), neboť sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 9. 2. 2010, č. j.
017258/2010/KUSK/OŽP-Bab není naprosto jednoznačné a tudíž vyvolává pochybnosti. V případě,

že náhon bude stanoven jako vodní dílo, zajistit zákonným způsobem zveřejnění jeho podrobné
specifikace jako věci nalezené a ve spolupráci s externím právníkem zajistit ošetření procesu
do doby jednoznačného určení vlastníka Žákova náhonu.
27.1.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení práce s kronikářkou města MUDr. Martínkovou,
podle které bude psát kroniku v letech 2013 až 2015 za 8.000 Kč ročně. Úkol trvá, připravit dílčí
smlouvy podle dohody s kronikářkou v květnu a červnu.
5.5.2013
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2013.
27.1.2014
Ing. Pelán
Podle návrhu ředitele Městské správy bytového a nebytového fondu rada schvaluje pronájem
nebytových prostor v objektu čp. 1253 - plavecký bazén (nebytové prostory stávajícího fitcentra
a fitstudia o celkové výměře 300m2) původnímu nájemci.
27.1.2014
Ing. Pelán Rada ukládá řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu předložit vyúčtování
stavebních a údržbových prací za rok 2013 v areálu Starého zámku s ohledem na adaptaci prostor
pro Policii ČR.
27.1.2014
Ing. Pelán
Rada ukládá řediteli MSBNF připravit pronájem restaurace Florida s tím, že objekt bude vybaven
příslušnými revizemi a bude splňovat hygienické normy. Současně smluvně zaručit exkluzivitu
pro nájemce v celém areálu městských lázní.
27.1.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního
programu Střední Čechy, priorita 3. Integrovaný rozvoj území, oblast podpory 3.2 Rozvoj měst –
volnočasové aktivity na projekt „Rekonstrukce prostor pro knihovnu v areálu starého zámku
v Hořovicích“. Zajistit přípravu podkladů pro podání žádosti.
24.2.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s navrženým Dodatkem k dohodě o spolupráci při zajištění kulturní akce, dle kterého
se mění termín a čas pronájmu sálu radnice Taneční škole Blanky Vášové a to tak, že taneční kurzy

se budou konat vždy v pátek od 10. 1. 2014 do 11. 4. 2014 od 17:15 do 22:10 hod. Ostatní
ustanovení Dohody o spolupráci zůstávají nezměněna. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.1.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením pozemkové parcely 1869 / 2 v k. ú. Hořovice, na které se nachází
místní komunikace v ul. Pod Nádražím, od paní Marcely Štochlové za cenu 150 Kč/m2. Připravit
pro jednání zastupitelstva.
27.1.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme Pedagogickopsychologické poradně Středočeského kraje prostory ve druhém nadzemním podlaží budovy úřadu
o výměře 161,80 m2 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou ode dne 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. Nájemné činí 121.350 Kč ročně, úhrada za služby činí
18.100 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran, úkol trvá, termín prodloužen.
27.1.2014
JUDr. Maříková
Vypracovat návrh obecně závazné vyhlášky, omezující provoz heren ve městě podle dispozic
radních.
27.1.2014
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s udělením souhlasu s výstavbou výrobny elektrické energie v objektu Domova
Na výsluní Hořovice, ve znění přílohy originálu zápisu č. 1 a 2.
27.1.2014
p. Vaculík
Rada nedoporučuje realizovat bar s hernou na adrese Zámecká 233, vzhledem k tomu, že tento
záměr je v rozporu s §50 zákona o loteriích: 1. okruh vzdálenosti od škol a školských zařízení,
zařízení sociálních a zdravotní péče, od budov státních orgánů a církví je menší, než 100 m,
2. Velkou koncentrací heren v dané lokalitě je ohrožena bezpečnost občanů. Informovat žadatele.
27.1.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí se záměrem zveřejňovat každých 14 dnů v Podbrdských novinách informace o práci
radnice v rozsahu jedné poloviny tiskové strany ve čtrnáctidenní periodicitě dle nabídky vydavatele
za cenu cca 40 tis. Kč včetně DPH za rok 2014.
27.1.2014
pí Šumerová
Na základě žádosti ředitele Městské správy bytového a nebytového fondu rada souhlasí

s navýšením příspěvku této organizaci o 100.000 Kč na pořízení podlahy na půdě Základní školy
Svatopluka Čecha v souvislosti se zateplením budovy.
27.1.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s prominutím poplatku na vstupném Střední zdravotnické škole Beroun na pořádání
maturitního plesu dne 24. 1. 2014 ve Společenském domě v Hořovicích. Informovat žadatele.
27.1.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženými materiály pro podávání žádostí o finanční příspěvky na aktivity
z oblasti sportu, kultury, práce s mládeží a na ostatní zájmovou činnost z rozpočtu města. Zveřejnit
výzvu k podávání žádostí v tisku a na webových stránkách města.
27.1.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s vyplacením příspěvku na činnost HC Cvočkaři Hořovice ve výši 20 tisíc Kč za účelem
podpory krajské soutěže v ledním hokeji. Podmínkou vyplacení příspěvku je vyrovnání všech
závazků vůči Městské správě bytového a nebytového fondu. Výsledek hlasování: 5 pro,
2 se zdrželi.
27.1.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí se stanovením závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města na rok
2014 podle návrhu v příloze originálu zápisu. Předat s podpisem pana starosty příspěvkovým
organizacím.
27.1.2014
radní
Na základě negativních stanovisek většiny obcí správního obvodu rada nesouhlasí se zapojením
do projektu meziobecní spolupráce, organizované Svazem měst a obcí.
27.1.2014
Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 2
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29.1.2014

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni: Mgr. Jiří Vavřička, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Petr Bakule.
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. 2
Rady města Hořovice ze dne 29. 1. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada vzala na vědomí, že odbor výstavby a životního prostředí zahájil řízení o stanovení charakteru
Žákova náhonu, ve kterém bude rozhodnuto o pochybnostech, zda se jedná o vodní dílo či vodní
tok. V případě, že náhon bude stanoven jako vodní dílo, trvá úkol zajistit zákonným způsobem

zveřejnění jeho podrobné specifikace jako věci nalezené a ve spolupráci s externím právníkem
zajistit ošetření procesu do doby jednoznačného určení vlastníka Žákova náhonu.
10.3.2014
Ing. Pelán
Připravit pronájem restaurace Florida s tím, že objekt bude vybaven příslušnými revizemi a bude
splňovat hygienické normy. Současně smluvně zaručit exkluzivitu pro nájemce v celém areálu
městských lázní. Úkol trvá, termín prodloužen.
24.2.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s náhradou stávajících topolů v areálu městského sportoviště novou výsadbou (duby,
javory, habry) dle doporučení Ing. Lhotáka - zeleň v pohodě, s. r. o., který je přílohou originálu
zápisu.
10.2.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přeregistrací automobilu AVIA opatřeného montážní plošinou (r. z. BE 65-37)
z města Hořovice na Městskou správu bytového a nebytového fondu. Ve spolupráci s právním
odborem připravit aktualizaci zřizovací listiny MSBNF pro nejbližší jednání zastupitelstva.
10.2.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s vybudováním wellness v nepoužívaných prostorách chlapeckých a dívčích šaten
a sprch v objektu bazénu. Ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu projednat
nejvhodnější vybavení dle dispozic obou místostarostů.
10.2.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí se záměrem příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu
pronajmout nebytové prostory a parcely uvedené v soupisu, který je přílohou originálu zápisu a je
zveřejněn na úřední desce.
10.2.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí se změnou organizačního řádu Městské správy bytového a nebytového fondu
Hořovice dle přílohy originálu zápisu s účinností od 1. 3. 2014.
1.3.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí se zněním nájemních smluv, podle nichž Městská správa bytového a nebytového
fondu pronajme garáže v areálu Starého zámku č. 1, 2, 5, 6 a 7 nájemníkům dle přílohy originálu

zápisu.
10.2.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí se zněním podnájemních smluv, podle nichž Městská správa bytového a nebytového
fondu pronajme nebytové prostory v areálu plaveckého bazénu zájemcům dle přílohy originálu
zápisu.
10.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s osazením nové dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou
tabulkou E 12 s textem „Mimo dopravní obsluhu“ na začátek slepé ulice u č. p. 725 – 727 v ulici
Palachova.
10.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu
na Husově náměstí v Hořovicích před č. p. 56/18.
24.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pokácením jedné vzrostlé břízy v těsné blízkosti uličního schodiště v ulici Palachova
před bytovým domem č. p. 725 – 727. Žádost o pokácení byla podána společenstvím vlastníků bytů
č. p. 725 – 727.
10.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením prací vzniklých při rekonstrukci a zateplování střechy pavilonu 3 v
areálu 1. ZŠ Hořovice ve výši 242.808,50 Kč vč. 21% DPH. Zajistit objednání prací a vyjádření
projektanta.
24.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které Zhotovitel vzešlý z obchodní soutěže, provede
dílo nazvané "Přístupová komunikace ke společenskému domu a sportovnímu areálu". Jedná se o
stavební akce nazvané "Rekonstrukce mostu M1 přes Červený potok" a "Stavební úpravy
komunikace a parkovišť v ulici Ke Stadionu". Použít smlouvu v obchodní soutěži na výběr
dodavatele díla způsobem popsaným v předkládací zprávě, viz příloha originálu zápisu.
10.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s texty zadávací dokumentací k veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění,

na "Úklid městských komunikací a veřejných prostranství v zastavěném území města Hořovice".
Zajistit zveřejnění obchodní soutěže.
10.2.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 675 / 1 o výměře cca
2 m2 v k. ú. Hořovice, za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 500 Kč / m2.
Informovat žadatele o rozhodnutí rady a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
10.2.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemkové parcele 1584 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 1806-347/2013 za jednorázovou úhradu 1.087 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
10.3.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemkové parcele 183 7/ 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 1796-315/2013 za jednorázovou úhradu 363 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol trvá, urgovat RWE.
24.2.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemkové parcele 874 / 14 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 1797-319/2013 za jednorázovou úhradu 886 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol trvá, urgovat RWE.
24.2.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním Akcionářské dohody mezi obchodní společností ENERGIE AG
BOHEMIA, s. r. o., a Městem Beroun, Městem Hořovice, Městem Králův Dvůr, Městem Zdice
a Městem Žebrák. Připravit pro jednání zastupitelstva.
5.2.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o obstarání záležitostí mezi městem Hořovice, 1. základní školou,
2. základní školou a Školní jídelnou Hořovice, s. r. o., která řeší ubytování a stravování osob

evakuovaných dle zákona č. 239/2000 Sb. a 240/2000 Sb. Po odborné kontrole a doplnění kontaktů
zajistit podpisy smluvních stran.
10.2.2014
JUDr. Maříková
Vypracovat návrh obecně závazné vyhlášky, omezující provoz heren ve městě podle dispozic paní
místostarostky Úkol trvá, včetně konzultace s Ministerstvem vnitra.
24.3.2014
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadatelce dle přílohy zápisu. Rodina
žadatelky má tři nezaopatřené děti a nachází se dlouhodobě v tíživé sociální situaci. Informovat
žadatelku.
10.2.2014
p. Vaculík
Rada nesouhlasí s bezplatným pronájmem radničních prostorů pro akci Tvořivého ráje a nabízí
pronájem dle platného ceníku.
10.2.2014
p. Vaculík
Rada schválila způsob provozu zimního stadionu dle právní analýzy advokátní kanceláře Navrátil, s.
r. o. v souvislosti s poskytnutím dotace města. Předložit zastupitelstvu k projednání včetně výše
dotace.
20.2.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s 1. rozpočtovým opatřením města Hořovice na rok 2014. Předložit nejbližšímu
jednání zastupitelstva ke schválení.
20.2.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva města dne
20. 2. 2014. Předložit k projednání zastupitelstvu.
20.2.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s pořádáním tradičního cibulového jarmarku, který zajišťuje ZO Českého
zahrádkářského svazu Hořovice a který se uskuteční 4. 10. 2014. Souhlasí s bezplatným pronájmem
veřejných prostranství ve městě a v budově radnice za podmínek, které budou projednány
na schůzi rady.
26.2.2014

p. Vaculík
Rada vzala na vědomí nařízení vlády č. 459/2013 Sb., účinné od 1. 1. 2014, podle kterého se mírně
mění možné rozpětí pro odměny za výkon funkce členů zastupitelstva. Projednat na nejbližším
jednání zastupitelstva návrh, aby vzhledem ke schválenému rozpočtu roku 2014 odměny
neuvolněným členům zastupitelstva zůstaly do konce roku 2014 ve stávající výši.
20.2.2014
pí Šumerová
Rada rozhodla o výjimce z vyhlášky města, aby z maturitních plesů konaných v roce 2014 nebyl
vybírán poplatek ze vstupného.
průběžně
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku Městské správě bytového a nebytového fondu ve výši
400.000 Kč na opravy v areálu Starého zámku pro účely Policie ČR nad rámec poskytnuté dotace.
Zahrnout do prvního rozpočtového opatření.
5.2.2014
pí Šumerová
Z důvodu vážné závady na řízení služebního automobilu Octavia byl získán výčet nákladů na opravu
od servisu Škoda (viz příloha originálu zápisu). Podle sdělení autorizovaného technika by náklady
na opravu již překročily aktuální hodnotu vozidla. Rada vzhledem k bezpečnosti auta, uvedeného
do provozu 20. 12. 1999, souhlasí s pořízením nové Octavie za cenu nepřesahující 600.000 Kč.
Navrhnout reálný časový harmonogram obměny i dalších dvou Felicií, které jsou v provozu
od stejného data, včetně způsobu financování.
10.2.2014
Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Zápis č. 3
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
12. 2. 2014

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka

Omluveni: Mgr. Jiří Vavřička, Bohumil Taraba

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček, Jana Šrámková
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. 3
Rady města Hořovice ze dne 12.2 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada souhlasí se zněním provozního řádu budovy úřadu, viz příloha originálu zápisu. Zajistit jeho
uplatnění jako vnitřního předpisu závazného pro zaměstnance města a zveřejnit jej pro uživatele
objektu.

24.2.2014
Ing. Kazda
Rada po vyhodnocení nabídek souhlasí s pořízením služebního auta Octavia 1.2 TSI od Drupolu
Zdice, a.s. s uzavřením leasingové smlouvy se ŠkoFIN, s.r.o., pro financování ceny 402.900 Kč vč.
21% DPH, se 40% akontací, přičemž porouchaná Octavie 1.6 GLX (v provozu od 20. 12. 1999)
poslouží na protiúčet. Dojednat podrobnosti a podepsat za město příslušné smlouvy
a dokumenty.
24.2.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty žadatelům dle přílohy originálu
zápisu. Čtyřem nájemníkům se vzhledem platební morálce prodlouží nájemní smlouva do 30.
6. 2014 a dvěma nájemníkům, kteří dluží na nájemném a službách do 30. 4. 2014. Ostatním
nájemníkům se nájemní smlouva prodlouží do 28. 2. 2015. Rada dále souhlasí se zvýšením
nájemného dle platného předpisu "Zásady pro přidělování sociálních bytů a eventuální prodloužení
nájemní smlouvy." šesti nájemníkům, kteří žijí v sociálních bytech déle než tři roky. Informovat
žadatele.
24.2.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s výsledkem výběrového řízení na pronájem restaurace Florida a ukládá Městské
správě bytového a nebytového fondu připravit nájemní smlouvu pro příští jednání rady.
24.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Přístupová
komunikace ke společenskému domu a sportovnímu areálu“ a jmenuje je v tomto složení:
Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, Karel
Pelikán, Ing. David Grunt, Ing. Ladislav Kazda. Náhradníci: Mgr. Petr Bakule, Mgr. Helena Plecitá,
Václav Liprt, Miloslav Jelínek, Jana Šrámková.
24.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Úklid
městských komunikací a veřejných prostranství v zastavěném území Města Hořovice“ a jmenuje je
v tomto složení:
Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Mgr. Petr Bakule, Ing. Milan Šnajdr, Roman
Jetel, Ing. Ladislav Kazda, Miloslav Jelínek. Náhradníci: Ondřej Vaculík, Ing. David Grunt, Mgr.
Helena Plecitá, Jana Šrámková, Michal Mottl.
24.2.2014

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem cenového ujednání pro rok 2014 na dodávku tepelné energie, dodávané
úřadu společností Hořovická teplárenská, s. r. o., za 2,03 Kč bez DPH za 1kWh, tj. 2,33 Kč vč. 15%
DPH. Zajistit podpis dodatku č. 1 - cenové ujednání na rok 2014 k příloze č. 2 ke smlouvě o dodávce
tepelné energie č. 07/2013.
24.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nákupem prezentačních předmětů pro akci vítání občánků v celkové hodnotě 7.350
Kč.
24.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 10. 2. 2014 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
24.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s novým jízdním řádem linky C 9 210009 MHD dle návrhu společnosti PROBO BUS, a.
s., s platností od 2. 3. 2014 do 13. 12. 2014. Ke změně oproti stávajícímu jízdnímu řádu došlo pouze
u spojů č. 6 a 10, kdy časový harmonogram byl posunut o 5 min.
24.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním kompletní opravy spárování kamenného soklu objektu základní školy
Svatopluka Čecha v ploše cca 190 m2, opravy a doplnění štukových omítek na profilacích ostění
(bosážích) okolo oken a dveří, umístěných do kamenného soklu, vybouráním a zazděním
nepoužívaných dveří, repasí oken a nátěrem mříží na oknech, která jsou umístěna v soklu objektu
vč. oplechování jejich parapetů dle nabídky společnosti FORTEL Beroun, s. r. o., za celkovou cenu
215.866 Kč vč. 21% DPH.
24.2.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s odprodejem dřeva z pokácené břízy v ulici Palachova, a to za cenu 900 Kč včetně
DPH za jeden prostorový metr.
24.2.2014
Ing. Vyhnal
Rada ukládá komisi dopravní prověřit možnost (s ohledem na praktické využití) zřízení přechodu
pro chodce na Příbramské ulici na úrovni vyústění ulice Šeříkové (zhruba naproti prodejně
obuvi).
10.3.2014

JUDr. Maříková
Připravit doplnění nájemních smluv o povinnost dodržovat provozní řád budovy úřadu.
24.2.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. 13152813 Zateplení – ZŠ Svatopluka Čecha
455 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Předmětem dodatku je změna
termínu předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce do 30. 7. 2015. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
10.3.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě nájemní a o výpůjčce věci, uzavřené mezi
městem Hořovice a Školní jídelnou Hořovice, s. r. o., dle kterého tato společnost bude na vlastní
náklady zabezpečovat pravidelné servisní činnosti na vzduchotechnickém zařízení v prostorách
školní jídelny v objektu 1. základní školy Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.2.2014
Mgr. Kebrlová
Vypracovat dokument pro tvorbu nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Středočeského kraje dle pokynů formulovaných v dopise (ze dne 30. 1. 2014) Bc. Zdeňka Syblíka,
náměstka hejtmana.
24.2.2014
pí Šumerová
Rada projednala žádost spolku Sedmikráska o bezplatné použití ledové plochy. Podnájem ledové
plochy je v kompetenci nájemce tohoto sportoviště, tj. společnosti Zimní stadion, s. r. o.,
zastoupeného jednatelem Ing. D. Jíchou. Informovat žadatele.
24.2.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem veřejných prostranství, podle žádosti spolku Hořovické
maminky v příloze originálu zápisu. Nájem bazénu je v kompetenci Městské správy bytového
a nebytového fondu. Informovat žadatele.
24.2.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s úhradou 5.082 Kč společnosti Expresnet.cz, s. r. o., za prezentaci Hořovic na portálu
www.cyklotoulkytv.cz
24.2.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s úhradou 8.000 Kč Klubu Českých turistů za prezentaci hořovických památek

v Obrazovém atlasu regionů a církevních památek ČR II.
24.2.2014
radní
Zařadit do rozpočtu města na příští rok obměnu dvou služebních Felicií, uvedených do provozu
20. 12. 1999 s tím, že k realizaci dojde začátkem roku 2015.
3.12.2014
Ing. Jan Skopeček, Jana Šrámková

Ondřej Vaculík

Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
26. 2. 2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Vavřička a Dr. Ing. Peřina
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. 4
Rady města Hořovice ze dne 26. 2. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s přechodem nájmu bytu 2 + 1 v objektu Starý zámek Hořovice od současného
nájemce na nájemcova syna, vzhledem k dlouhodobějšímu záměru na využití objektu pro kulturní

a společenské účely. Informovat žadatele.
10.3.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s pokácením břízy v blízkosti chodníku a zábradlí bytové jednotky č. p. 725 - 727.
10.3.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem restaurace Florida panu Kadeřábkovi dle
přílohy originálu zápisu.
10.3.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy pro dvě garážová stání pro paní Jitku Veselou dle přílohy
originálu zápisu.
10.3.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 17. 2. 2014 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
10.3.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním dárků dle dispozic paní místostarostky na vítání občánků.
10.3.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace vč. příloh k veřejné obchodní soutěži dle zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na projekt „Přístupová komunikace ke společenskému domu
a sportovnímu areálu“. Zajistit zveřejnění.
10.3.2014
Ing. Šnajdr
Vyhradit dvě parkovací místa pro oficiální návštěvy před radnicí.
24.3.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana nesouhlasí s prodejem nebytových jednotek 732 / 9, 733 / 5, 733 /
6 a 734 / 5 v Hořovicích žadateli. Rada rovněž nesouhlasí s prodejem bytových jednotek 751 / 9,
708 / 4 a 715 / 5 v Hořovicích žadateli. Rada trvá na svém usnesení ze dne 31. 7. 2013, dle kterého
bytová jednotka 751 / 9 bude nabídnuta přednostně správci budovy radnice s tím, že byt na radnici,
který dosud užívá, bude přeměněn na byt služební. Informovat žadatele o rozhodnutí rady

a dokončit přeměnu na služební byt.
10.3.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemkové parcele 437 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 1804-243/2013 za jednorázovou úhradu 907,50 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
7.4.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační přípojku přes pozemkovou parcelu 602 /
1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 810-1/2014 k pozemku č. 563,
který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu
existence kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 1.566 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
24.3.2014
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s vydržením vlastnického práva manželů Kubecových k částem pozemkových
parcel 95 / 1 a 94 / 4 v k. ú. Velká Víska o celkové výměře 62 m2 (nově označených jako pozemková
parcela 95 / 3) v souladu s ust. § 1089 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Informovat žadatele.
23.4.2014
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení ze dne 12. 2. 2014 a souhlasí s upraveným zněním dodatku č. 1
ke smlouvě nájemní a o výpůjčce věci uzavřené mezi městem Hořovice a Školní jídelnou Hořovice,
s. r. o., dle kterého Školní jídelna Hořovice, s. r. o., bude na vlastní náklady zabezpečovat pravidelné
servisní činnosti na vzduchotechnickém zařízení v prostorách školní jídelny v objektu 1. ZŠ
Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.3.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 754 / 4 v k. ú. Hořovice o výměře 12 m2
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za kupní cenu 6.960 Kč. Cena je stanovena dle znaleckého
posudku. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
10.3.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Městskou

akciovou společností Hořovice, a. s., k pozemku p. č. 2282/233 v k. ú. Hořovice za účelem podání
žádosti o připojení k distribuční soustavě nízkého napětí a následné instalaci rozvaděče veřejného
osvětlení pro ulici Na Lukách a nejbližší okolí. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
10.3.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatků č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvám o nájmu prostorů v objektu č. p.
640 v Hořovicích, uzavřených mezi městem Hořovice a společností IKEP, s. r. o., Středočeským
krajem – Pedagogicko-psychologickou poradnou, ZO ČSOP Hořovice, Svazem tělesně postiženýchMO Hořovice a Hořovickou teplárenskou, s. r. o. Těmito dodatky se doplňuje do příslušných smluv
o nájmu prostorů v č. p. 640 povinnost nájemců dodržovat provozní řád budovy městského úřadu.
Zajistit podpisy smluvních stran.
24.3.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí na pozemkových
parcelách 601, 628, 674, 680 / 1, 680 / 4, 680 / 5, 681, 693 / 1, 745 / 1 a 750 / 4 v k. ú. Hořovice
v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1709-272/2013 - pro „Hořovice, rekonstrukce NN,
kNN, ul. Komenského“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 64.662 Kč
včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
7.4.2014
Mgr. Kebrlová
Rada předběžně souhlasí s finanční podporou pro zřízení Denního centra pro osoby v nouzi, které
bude provozovat Farní charita Beroun na základě získaných financí z dotací MPSV a KÚ, a to
na základě podané žádosti o dotace z rozpočtu města. Informovat žadatele včetně skutečnosti,
že konečné rozhodnutí náleží zastupitelstvu města.
10.3.2014
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s rozšířením poskytovaných sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené
o mobilní hospic, který bude zajišťovat na našem území Hospic Dobrého pastýře Čerčany.
10.3.2014
p. Šalena
Rada schvaluje zaplacení příspěvku ve výši 5.000 Kč na vznik vydání obrazové monografie o životě
varhanářů Guthů, z jejichž dílny pocházejí také varhany v hořovickém kostele Nejsvětější Trojice,
s tím, že polovina příspěvku bude určena na úhradu vydání knihy, za druhou polovinu město obdrží
odpovídající počet kusů vydané monografie v hodnotě režijní ceny. V publikaci budou na čtvrtině
strany textové i obrazové informace o městě.
10.3.2014

pí Šumerová
Rada projednala žádost TJ Spartak TOS Žebrák - oddílu krasobruslení, o příspěvek na pořádání lední
revue a vzhledem k závazným pravidlům o dotacích pro zájmové organizace příspěvek neposkytuje.
Informovat žadatele.
10.3.2014

Mgr. Vavřička, Dr. Ing. Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
12. 3. 2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka (na část schůze)
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni: Ing. Jan Skopeček, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Bohumil Taraba a Mgr. Petr Bakule.
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. 5
Rady města Hořovice ze dne 12. 3. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s kritérii stanovenými pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2014/2015,
která jsou přílohou originálu zápisu.

24.3.2014
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s přerušením provozu mateřské školy v době letních prázdnin
od 21. 7. do 8. 8. 2014.
24.3.2014
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s návrhem partnerské smlouvy mezi městem Hořovice a městem Gau - Algesheim,
jež bude konkretizován během návštěvy představitelů Gau - Algesheim ve dnech
21. až 23. 3. 2014. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.3.2014
Ing. Blecha
Rada vzala na vědomí, že odbor výstavby a životního prostředí vydal rozhodnutí, ve kterém je
stanoveno, že Žákův náhon je vodním dílem. Trvá úkol zajistit zákonným způsobem zveřejnění
jeho podrobné specifikace jako věci nalezené a ve spolupráci s externím právníkem zajistit ošetření
procesu do doby jednoznačného určení vlastníka Žákova náhonu.
24.3.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice občanskému sdružení Sedmikráska dne
22. 3. 2014 od 8.00 do 15.00 hod. pro tradiční bleší trh a dne 12. 4. 2014 od 8.00 do 14.00 hod.
pro další ročník "tvořivých dílniček" v rámci Velikonočního jarmarku. Informovat žadatele.
24.3.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s rozsahem údržby veřejné zeleně na území města Hořovice, viz příloha originálu
zápisu, kterou bude provádět Městská správa bytového a nebytového fondu.
průběžně
Ing. Šnajdr
Na základě návrhu dopravní komise rada ukládá prověřit možnost zřízení přechodu pro chodce
ve spodní části Příbramské ulice v místě křižovatky s ulicí Pražskou, nebo najít jiné řešení
bezpečného přechodu.
7.4.2014
Ing. Šnajdr
Rada ukládá obnovit plošné značení přechodů ve městě po zimním období a neprodleně požádat
Správu a údržbu Středočeského kraje o tutéž údržbu na krajských komunikacích.
5.5.2014

JUDr. Maříková
Na základě žádosti obce Tlustice rada souhlasí s přípravou veřejnoprávní smlouvy s obcí Tlustice
na zabezpečení výkonu agendy Městské policie Hořovice na území obce Tlustice. K zabezpečení
výkonu může dojít poté, kdy počet strážníků městské policie bude doplněn na sedm (v rámci
veřejnoprávní smlouvy s městysem Komárov). Informovat žadatele a následně ve spolupráci
s velitelkou policie připravit návrh smlouvy.
18.4.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana revokuje své usnesení ze dne 18. 12. 2013 a souhlasí s upraveným
zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v
oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkové parcele 1837 / 1 v k. ú. Hořovice
v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1796-315/2013 za jednorázovou úhradu 300 Kč včetně
základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.4.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemkové parcele 1584 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 1806-347/2013 za jednorázovou úhradu 1.087 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
7.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Karmazínové část
pozemkové parcely 462 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 30 m2 za účelem umístění okrasné zeleně.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 300 Kč / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.3.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dočasné adopci hrobového zařízení významného hrobu, podle
které město Hořovice bude zajišťovat po dobu deseti let péči o hrob významného hořovického
rodáka Jana Heraina na Olšanských hřbitovech v Praze v rámci programu „Adopce významných
hrobů“. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 10 let za jednorázovou úhradu 6.410 Kč včetně DPH.
Zajistit podpisy smluvních stran.
7.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 1613 /
3 a 1663 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1813-3/2014 - pro „a034
Hořovice-kNN pro Lidl IV-12-6001480“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou

úhradu 968 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 103 /
2 a 116 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1726-61/2013 - pro „Hořovice,
demontáž NN, kNN, ul. Nádražní“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
3.240 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.4.2014
JUDr. Maříková
Rada schvaluje dohodu o partnerství v rámci projektu "Moderní autobusy společnosti Probobus
2014", která podporuje modernizaci autobusového parku a kterou město Hořovice uzavírá
s akciovou společností Probobus.
24.3.2014
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s navýšením maximálního počtu pracovních míst, stanovených v Organizačním
schématu Domova Na Výsluní Hořovice, který je součástí Organizačního řádu (schváleného Radou
města dne 17. 2. 2010), na 57.
24.3.2014
Mgr. Krištufová
Rada podle § 30 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
souhlasí s tím, aby rezervní fond použila 1. základní škola Hořovice k posílení svého investičního
fondu.
24.3.2014
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí se sepsáním žádosti o bezúplatný převod vozidla z majetku Zařízení služeb
Ministerstva vnitra na město Hořovice pro využití 2. základní školou Hořovice.
24.3.2014
p. Vaculík
Na základě výzvy Okresního soudu v Berouně rada schvaluje pro další funkční období přísedící
k okresnímu soudu jako kandidátky Janu Šrámkovou a Mgr. Olgu Kebrlovou, tedy dosavadní
přísedící. Zařadit volbu přísedících do programu jednání zastupitelstva.
9.4.2014
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města

v r. 2013. Podle § 30 odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, schvaluje rozdělení
zlepšeného výsledku hospodaření do příslušných fondů.
24.3.2014
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada podle § 102 odst. 2 písm. q) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje účetní závěrky
příspěvkových organizací zřízených obcí, sestavené
k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
24.3.2014
Bohumil Taraba, Mgr. Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
26.3.2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní

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

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Mgr. Jiří
Vavřička.
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. 6
Rady města Hořovice ze dne 26. 3. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada souhlasí, aby z výnosu podle smlouvy o zemědělském pachtu se společností Lesospol Zbiroh,
s. r. o., tato společnost zajistila také vybudování lávky pro pěší přes potok v Bažantnici v ceně
do maximální výše 100 tisíc Kč vč. DPH. Podat informaci.

7.4.2014
Ing. Blecha
Rada vzala na vědomí, že odbor výstavby a životního prostředí vydal rozhodnutí, ve kterém je
stanoveno, že Žákův náhon je vodním dílem. Trvá úkol zajistit zákonným způsobem zveřejnění jeho
podrobné specifikace jako věci nalezené a ve spolupráci s externím právníkem zajistit ošetření
procesu do doby jednoznačného určení vlastníka Žákova náhonu. Úkol trvá, termín prodloužen.
7.4.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb do Evropského
parlamentu, které se konají ve dnech 23. a 24. května 2014. Organizačně zajistit.
19.5.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s podáním žaloby na soudní vymáhání dluhu a na vyklizení malometrážního bytu dle
přílohy originálu zápisu.
7.4.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor - prodejna potravin na Západním sídlišti a ukládá
řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvu.
7.4.2014
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí podání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy
na projekty Rekonstrukce a přístavba sportovní haly v Hořovicích a Kulturní a spolkové centrum
Starý zámek. Podat informaci o vyřízení žádostí.
16.6.2014
Ing. Šnajdr
Rada na základě výsledků veřejné obchodní soutěže na dodavatele služby „Úklid městských
komunikací a veřejných prostranství v zastavěném území města Hořovice“, projednala závěry
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o., sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10. Rada v tomto smyslu pověřuje pana
starostu k podpisu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
14.4.2014
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s vyznačením všeobecných parkovacích míst pro zdravotně a tělesně postižené
občany na parkovišti sídliště Višňovka. Informovat žadatele.
7.4.2014

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost Energon Dobříš s. r. o. za cenu max.
366.594 Kč bez DPH, tj. 443.579 Kč vč. 21% DPH výstavbu veřejného osvětlení v ulicích Západní
a Krátká s tím, že nové kabelové rozvody budou položeny i v části ulice Svatopluka Čecha. Zajistit
návrh smlouvy o dílo.
18.4.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost SPEKTRA, s. r. o. za cenu 99.220 Kč vč.
DPH realizační a zadávací dokumentaci stavby nazvané "Zateplení a oprava střechy v objektu č. p.
640". Zajistit objednání prací.
18.4.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním zadávací dokumentace stavby nazvané "Hořovice - silnice II/117 Tyršova ulice - oprava komunikace, vč. chodníku a ochranné (regulační) zdi Červeného potoka"
za odhadovanou cenu ve výši 150 až 200 tis. Kč vč. DPH.
7.4.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, jež bude základní částí zadávací dokumentace k obchodní
soutěži na stavbu nazvanou "Zateplení objektů 1. ZŠ v Hořovicích - pavilony 1, 2, 4 až 6".
Po konzultaci smlouvy s právníkem objednat zpracování zadávací dokumentace stavby k obchodní
soutěži.
7.4.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním dvou dopravních značek B4 – Zákaz vjezdu nákladních automobilů
společně s dodatkovou tabulkou E5 – Celková hmotnost 3,5 t a to ke křižovatce ulic Rpetská
a Cihlářská. Dopravní značení bude sloužit pro omezení vjezdu nákladních automobilů do ulice
Cihlářská.
19.5.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Arcibiskupství Pražského prozatím nesouhlasí s prodejem budovy č. p.
997 se stavební parcelou 304 a části stavební parcely 303 v k. ú. Velká Víska Římskokatolické
farnosti Hořovice, za účelem vybudování přístupu k plánovanému farnímu centru. Rada souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podle které bude kupní smlouva na prodej
předmětných nemovitostí uzavřena až po výstavbě farního centra. Informovat žadatele
o rozhodnutí rady a připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
7.4.2014

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů prozatím nesouhlasí s prodejem částí pozemkových parcel 305 a
306 v k. ú. Velká Víska za účelem rozšíření zahrady u domu č. p. 931, za kupní cenu 500 Kč / m2
za podmínek stanovených stavebním úřadem a příspěvkovou organizací Městské kulturní centrum
Hořovice. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
7.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s., o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, týkající se zřízení odběrného místa
na pozemku p. č. 2282/233 v k. ú. Hořovice, za účelem zprovoznění veřejného osvětlení v ulici
K Výrovně. Podíl města na nákladech je 8.000 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran a proplatit podíl
města na nákladech.
5.5.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o obstarání záležitostí mezi městem Hořovice a PROBOBUS, a.
s., podle které tato společnost poskytne městu autobusy pro evakuované osoby podle zák.
240/2000 Sb. a 239/2000Sb. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
7.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace ze Středočeského
Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání 2012 na akci nazvanou "Rekonstrukce sociálního
zařízení". Předmětem dodatku je posun termínu ukončení realizace projektu do 4. 10. 2013.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
14.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Jiroutovi části
pozemkových parcel 693 / 1, 693 / 8 a 693 / 9 v k. ú. Hořovice o výměře cca 13 m2 za účelem
vybudování dřevěné pergoly s posezením. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné
260 Kč / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.
7.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Partnerských dohod s TJ KČT TOM 2. ZŠ Hořovice, Fotoklubem Hořovice
a Sedmikráskou, sdružením osobního rozvoje o. s., předkládaných v rámci žádosti o dotaci
z Regionálního operačního programu Střední Čechy na projekt Kulturní a spolkové centrum Starý
zámek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
18.4.2014

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Partnerských dohod s TJ Spartak Hořovice, SK Red Dragons Hořovice
a Základní školou Hořovice Svatopluka Čecha 455 předkládaných v rámci žádosti o dotaci
z Regionálního operačního programu Střední Čechy na projekt Rekonstrukce a přístavba sportovní
haly v Hořovicích. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
18.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které společnost FORCORP GROUP, s. r. o., bude
poskytovat úklidové práce a další služby v budově městského úřadu. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za smluvní cenu 10.846 Kč včetně DPH měsíčně. Zajistit podpisy smluvních stran.
7.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které Národní památkový ústav, správa zámku
v Hořovicích pronajme městu Hořovice prostory – jednu místnost v přízemí západního křídla zámku
o výměře 43,7 m2 pro konání voleb do Evropského parlamentu. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 22. 5. do 25. 5. 2014. Nájemné činí 1.000 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových
parcelách 753 / 1, 888 / 1, 1174 / 48, 1174 / 53, 1174 / 56 a 1174 / 57 v k. ú. Hořovice v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice, kNN+v.v.NN a přepojení (čp.85)“ a se
zněním smlouvy o právu provést stavbu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou
náhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.5.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zemědělském pachtu, podle které město propachtuje
společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice, Velká Víska,
Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání a braní užitků z těchto pozemků. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou do 31. 3. 2015 za čtvrtletní nájemné 31.785 Kč. Zajistit podpisy smluvních
stran.
18.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat podzemní komunikační vedení přes pozemkové parcely 286 / 3, 437, 750 / 4, 752 / 1,
752 / 2, 753 / 1, 753 / 12, 753 / 13, 753 / 14, 754 / 1, 756, 768 / 6 a 978 v k. ú. Hořovice
se společností Telefónica Czech Republic, a. s. v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který je
nedílnou součástí smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 200 Kč

včetně 21% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.5.2014
JUDr. Maříková
Vypracovat návrh obecně závazné vyhlášky, omezující provoz heren ve městě podle dispozic paní
místostarostky. Úkol trvá, včetně konzultace s Ministerstvem vnitra, termín prodloužen.
18.4.2014
p. Vaculík
Na základě iniciativy Mikroregionu Hořovicko ohledně přistoupení k projektu Svazu měst a obcí
nazvaného "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR" rada revokuje své usnesení
ze dne 15. 1. 2014 a souhlasí s tím, aby se město Hořovice jako součást Mikroregionu Hořovicko
do této spolupráce zapojilo.
7.4.2014
pí Šlosarová
Rada souhlasí s pořízením dvou sad startovních čísel pro potřeby Domečku Hořovice za účelem
spolupořádání běhu Dražovkou na náklady města.
7.4.2014
pí Šumerová
Rada schvaluje směrnice o účetní závěrce pro město a jeho příspěvkové organizace. Zapojit
do Vnitřního předpisu č. 04/2012.
7.4.2014
pí Šumerová
Rada v souvislosti se svým usnesením č. 5 / 2014 ze dne 12. 3. 2014 schvaluje Protokol o schválení
účetní závěrky, sestavený dle vyhl. č. 220 / 2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek.
Po podpisu panem starostou předat protokoly jednotlivým organizacím.
7.4.2014
radní
Radní jednali v hořovické nemocnici s jejím ředitelem MUDr. Luďkem Pelikánem o možnostech
spolupráce s městem. Společným tématem je záležitost parkování před nemocnicí a případná
výstavba firemní školky.
průběžně
Ing. Jan Skopeček, Mgr. Jiří Vavřička

Mgr. Petr Bakule

Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9.4.2014

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Bohumil Taraba, radní
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Petr Bakule, místostarosta

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Petr Mareš a zástupci MO ČZS
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Jiří Vavřička.
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. 7
Rady města Hořovice ze dne 9. 4. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu

č. 733 v Palachově ulici podle přílohy originálu zápisu. Uzavřít smlouvu.
5.5.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 7. 4. 2014 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
14.4.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem "Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů"
se společností EKO-KOM, a. s., podle které se město zavazuje zajišťovat zpětný odběr použitých
obalů od spotřebitelů a zajišťovat recyklaci tohoto odpadu, za což mu bude poskytnuta odměna.
Rada dále souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým město pověřuje společnost AVE CZ
odpadové hospodářství, s. r. o. plněním některých svých povinností a zároveň souhlasí s návrhem
přílohy č. 1 k dodatku č. 1, tj. s pověřením (zmocněním) společnosti AVE k plnění závazků města.
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu jednat se společností AVE s cílem přijmout radou
schválený text zmocnění a poté ve spolupráci s právním odborem zajistit podpisy smluvních
stran.
5.5.2014
Ing. Šnajdr
Zajistit uzavření Panské zahrady od 1. 5. do 1. 6. 2014 kvůli výstavbě dětského hřiště, kterou
organizuje spolek Hořovické maminky.
14.4.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemkové parcele 437 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem. Úkol
trvá, termín prodloužen.
5.5.2014
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemkové parcely 444 v k. ú. Hořovice na Palackého náměstí
o výměře cca 24 m2 společnosti JIFLOR – BE, s. r. o., za účelem provozování venkovní zahrádky
Sport Grill Baru Montana. Ve spolupráci s technickým odborem jednat s žadatelem o jiném řešení,
které umožní průchodnost chodníku.
5.5.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s přílohou na rok 2014 ke smlouvě o dílo, podle které bude pan Petr Machálek
provádět údržbu veřejné zeleně na území města Hořovice za celkovou maximální částku 1.509.873

Kč včetně DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
14.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o poskytování právní pomoci, podle které advokátka paní Mgr.
Renata Wachtlová bude poskytovat právní pomoc ve věci prověření vlastnictví, případně jeho
určení, a právních vztahů k Žákovu náhonu, jakož i zajištění jeho správy a provozu. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za smluvní cenu 1.000 Kč + platná sazba DPH v době vystavení
faktury. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.4.2014
JUDr. Maříková
Ve spolupráci s odborem technickým a dopravním připravit vykoupení pozemků ve spodní části
Příbramské ulici v místě křižovatky s ulicí Pražskou za účelem zřízení přechodu pro chodce.
18.4.2014
Mgr. Bakule
Rada jmenuje Mgr. Petra Bakuleho manažerem prevence kriminality města Hořovice a pověřuje jej
sestavením pracovní skupiny pro zpracování Programu prevence kriminality města Hořovice.
5.5.2014
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt žadatelce dle přílohy originálu
zápisu. Rodina žadatelky splňuje kritéria pro přidělování sociálních bytů podle vnitřního předpisu
č. 1/2011. Informovat žadatelku.
14.4.2014
p. Vaculík
Rada projednala s předsedou představenstva Městské akciové společnosti, a. s. Ing. P. Marešem
petici občanů z ulice K Výrovně a ukládá starostovi zformulovat odpověď, obsahující harmonogram
prací na úpravě komunikace a na zprovoznění veřejného osvětlení.
5.5.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s návrhem komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky nazvané "Přístupová
komunikace ke společenskému domu a sportovnímu areálu", zadané v otevřeném řízení podle §
27 zákona o veřejných zakázkách a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podala
společnost SKANSKA, a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 s nabídkovou cenou 7.592.141,69 Kč
bez DPH, tj. 9.186.491,44 Kč vč. 21% DPH za celý rozsah plnění zakázky. Rada pověřila pana
starostu podpisem rozhodnutí a po nabytí jeho právní moci i podpisem smlouvy o dílo za město
s vítězným uchazečem.
14.4.2014

pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku 1. základní škole Hořovice o částku 90 tis. Kč účelově vázanou
na opravy žákovských WC – páteřní rozvody vody. Zahrnout do nejbližšího rozpočtového opatření.
14.4.2014
radní
Na základě návrhu odboru finančního a školství na poslední schůzi rady připravit návrh rozdělení
dotací společenským organizacím z rozpočtu města na r. 2014.
14.4.2014
radní
Na základě návrhu odboru vnitřních věcí a právního na poslední schůzi rady připravit znění obecně
závazné vyhlášky č. 1 / 2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření
k zabezpečení veřejného pořádku.
14.4.2014
radní
Rada se seznámila se záměrem a zastavovací studií na "Seniorpark", předloženou předsedou
představenstva Městské akciové společnosti, a. s., Ing. P. Marešem. Park by měkl vzniknout
na pozemku mezi ulicí K Nemocnici a silnicí na Tihavu.
14.4.2014
radní
Rada vzala na vědomí informaci odboru výstavby a životního prostředí, že lávku přes potok
v Bažantnici pořídí společnost Lesospol Zbiroh, s. r. o., která ji hodlá otevřít pro veřejnost do konce
dubna 2014 při dodržení limitu nákladů do 100 tisíc Kč vč. DPH. Tyto náklady uhradí Lesospol
z výnosů svého hospodaření.
14.4.2014
Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16. 4. 2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka (na část schůze)
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr. Jiří Peřina a Mgr. Petr Bakule.
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. 8
Rady města Hořovice ze dne 16. 4. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada souhlasí s provozním řádem víceúčelového hřiště u 1. základní školy (dle přílohy originálu
zápisu) a ukládá správci hřiště upravit článek 2 ve smyslu přiměřeného vstupného pro dospělé
a náležitě tento řád zveřejnit.

25.4.2014
Ing. Skopeček
Rada navrhuje příspěvek FK Hořovicko ve výši 500 tisíc Kč. Ve spolupráci s dr. Peřinou vyžádat řádné
vyúčtování uplynulého dotačního období, které bude obsahovat odůvodnění zůstatků jednotlivých
nákladových účtů v analytickém členění na jednotlivé oddíly (družstva) klubu. V případě schválení
tohoto vyúčtování radou bude návrh předložen zastupitelstvu. Výsledek hlasování:
6 pro a 1 proti.
25.4.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti AZ Elektrostav, a. s., revokuje své usnesení ze dne
18. 12. 2013 a souhlasí s rozšířeným zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat
kabelové vedení na pozemkových parcelách 15 / 2, 21 / 2, 44 / 1, 44 / 4 a 681 v k. ú. Hořovice
v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice – posílení a kNN ul.
Zámecká“ a se zněním smlouvy o právu stavby. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
19.5.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem částí pozemků v k. ú. Hořovice a v k. ú. Velká Víska (dle
přílohy originálu zápisu) z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice a to
za účelem výstavby a opravy uličních chodníků. Připravit pro jednání zastupitelstva.
18.4.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem objektu č. p. 1546 na Palackého náměstí Městské správě bytového
a nebytového fondu Hořovice za účelem provozování prodejny tisku a veřejných WC. Zveřejnit
záměr pronájmu a připravit smlouvu o nájmu za podmínky ukončení předchozího nájemního
vztahu s městem.
5.5.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede, za cenu max. 366.594 Kč bez DPH,
tj. 443.579 Kč vč. 21% DPH, společnost ENERGON Dobříš, s. r. o. výstavbu veřejného osvětlení
v ulicích Západní a Krátká s tím, že nové kabelové rozvody budou položeny i v části ulice Svatopluka
Čecha. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
19.5.2014
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt žadatelce dle přílohy zápisu. Rodina

žadatelky splňuje kritéria pro přidělování sociálních bytů podle vnitřního předpisu č. 1/2011.
Informovat žadatelku.
25.4.2014
p. Vaculík
Jednání zastupitelstva bude 20. 5. 2014 v 18 v klubu Labe. Příští schůze rady bude
29. 4. 2014 od 14 hodin a dále v obvyklých intervalech počínaje 21. 5. 2014 od 15 hodin.
Organizačně zajistit.
22.4.2014
p. Vaculík
Rada rozdělila příspěvky na činnost zájmových organizací, spolků a klubů v celkové výši 2.294 tis. Kč
dle přílohy originálu zápisu. Příspěvky nad 50 tisíc Kč předložit ke schválení zastupitelstvu.
20.5.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s upraveným návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2014 o regulaci provozu loterií
a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku. Předložit
zastupitelstvu. Výsledek hlasování: 5 pro a 1 se zdržel.
20.5.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem ve výši 14 tisíc Kč na pořízení kamen do sauny dle přílohy originálu
zápisu za předpokladu, že zařízení zůstane v majetku města.
25.4.2014
Dr. Jiří Peřina a Mgr. Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29.4.2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Ing. Jan Skopeček, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Jiří Vavřička.
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. 9
Rady města Hořovice ze dne 29. 4. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Dle dispozic starosty a místostarostky vytvořit provozní řád obnovené zasedací místnosti
radnice.
12.5.2014

Ing. Pelán
Rada souhlasí se záměrem pronajmout nebytové prostory k podnikání v domě č. p. 734 pro
stomatologickou laboratoř. Uzavřít nájemní smlouvu.
12.5.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou společnosti ČIP plus, s. r. o., jež za cenu 102.850 Kč vč. 21% DPH zpracuje
jednostupňovou projektovou dokumentaci na akci nazvanou "Hořovice - městský kamerový
systém". Rada vybírala ze dvou obdržených nabídek. Objednat zpracování projektové
dokumentace.
12.5.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního
programu – číslo výzvy 22 Konsolidace IT a nové služby technologických center obcí. Zajistit
objednání studie proveditelnosti, položkového rozpočtu a žádosti o dotaci u firmy AJL, s. r. o.,
za 143.990 Kč vč. 21% DPH.
12.5.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením dvou parkovacích míst pro osobní automobily městské policie
na Palackého náměstí na parkovišti nad č. p. 640. Po odsouhlasení Policií České republiky,
dopravním inspektorátem Beroun objednat vyznačení parkovacích míst.
12.5.2014
Ing. Šnajdr
V souvislosti ze záměrem vykoupit pozemky ve spodní části Příbramské ulice v místě křižovatky
s ulicí Pražskou za účelem zřízení přechodu pro chodce zadat vypracování studie proveditelnosti.
19.5.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 307 o výměře cca
4 m2 v k. ú. Velká Víska, za účelem vyrovnání hranice pozemku, za kupní cenu 500 Kč / m2.
Zveřejnit záměr prodeje, informovat žadatele o rozhodnutí rady a následně připravit pro jednání
zastupitelstva.
12.5.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 927 / 17 o výměře
cca 1.190 m2 v k. ú. Velká Víska, za účelem rozšíření plánovaného Sportovního centra mládeže,
za kupní cenu 500 Kč / m2 za podmínky vyjmutí této části pozemkové parcely z nájemní smlouvy
uzavřené se stávajícím nájemcem. Zveřejnit záměr prodeje, informovat žadatele o rozhodnutí rady
a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

12.5.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí s uznáním vydržení u pozemkové parcely 1311 / 17 o
výměře 27 m2 v k. ú. Hořovice. Následné sepsání osvědčení o vydržení pozemku u notáře,
popřípadě další náklady s tím spojené budou hradit žadatelé. Informovat žadatele o rozhodnutí
rady a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
12.5.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Saint-Gobain Sekurit ČR, s. r. o., souhlasí s užíváním veřejné
cesty na pozemkových parcelách 2215 / 2 a 2215 / 3 v k. ú. Hořovice, za účelem využívání jako
příjezdové cesty k novému parkovišti společnosti, za podmínky vypracování a doložení projektu
cesty od autorizovaného dopravního inženýra. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
12.5.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o provozu, správě, údržbě a obnově veřejného osvětlení
v Hořovicích, uzavřenou dne 19. 12. 2012 se společností ELTODO-CITELUM, s. r. o., a přílohu č. 6
k téže smlouvě, která konkretizuje počty a místa budoucí výměny stožárů světelných míst
veřejného osvětlení v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.6.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 72 / 1 v k. ú. Velká Víska o výměře 62 m2
majitelce bytové jednotky 1600/114 v bytovém domě č. p. 1600 paní Karolíně Turkové, bytem
Zaječov 7 a s prodejem dalších dvou částí pozemkové parcely 72 / 1 v k. ú. Velká Víska o výměře
38 m2 a 26 m2 budoucím majitelům bytových jednotek 1600/214 a 1600/215 v bytovém domě č. p.
1600, za účelem zřízení předzahrádek u tří bytových jednotek bytového domu č. p. 1600 v
Hořovicích, za kupní cenu 1.000 Kč / m2. Zároveň rada souhlasí s navrženými regulativy úpravy
prodávaných pozemků s tím, že předzahrádka nesmí sloužit jako parkoviště. Zveřejnit záměr
prodeje a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
12.5.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme Městské správě bytového
a nebytového fondu Hořovice objekt č. p. 1546 na Palackého náměstí v Hořovicích za účelem
zajištění provozování prodejny tisku a veřejných WC. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou,
nájemné činí 21.780 Kč ročně včetně základní sazby DPH.
Zajistit podpisy smluvních stran.
12.5.2014

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení plynovodní
přípojky se společností RWE GasNet, s. r. o., na pozemkové parcele 1174 / 48 v k. ú. Hořovice
v délce cca 5,5 m za cenu 181,50 Kč / bm včetně DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.
16.6.2014
Mgr. Kebrlová
Připravit prezentaci dosud zpracovaných výstupů projektu "Komunitní plán sociálních služeb
v Hořovicích a spádových obcích na období 2014 - 2018, Č.CZ.1.04./3.1.03/97.00093" na zasedání
zastupitelstva. (Závěry z analýz: Sociodemografická analýza, Analýza poskytovatelů, Analýza
rizikových jevů u dětí a mládeže, Analýza osob ohrožených sociálním vyloučením, Analýza seniorů.)
9.5.2014
p. Vaculík
Rada bere na vědomí Závěrečný účet města za rok 2013. Po doplnění o Zprávu o přezkoumání
hospodaření města za r. 2013 předložit zastupitelstvu ke schválení.
20.5.2014
p. Vaculík
Rada na základě předloženého upraveného vyúčtování souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost
pro FK Hořovicko na rok 2014 ve výši 500 tisíc Kč. Předložit na jednání zastupitelstva. Výsledek
hlasování: 5 pro a 1 proti.
20.5.2014
p. Vaculík
Rada revokovala své usnesení ze dne 16. 4. 2014 a z důvodu přípravy jednání zastupitelstva
vsunula do plánu práce další schůzi rady dne 14. 5. 2014. Organizačně zajistit.
7.5.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva města dne
20. 5. 2014. Předložit k projednání zastupitelstvu.
20.5.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s návrhem 2. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2014. Předložit
na nejbližší jednání zastupitelstva ke schválení.
20.5.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s užitím veřejného prostranství na Palackého náměstí za účelem volební kampaně
TOP 09 do Evropského parlamentu. Souhlas se uděluje na prostranství dle přiloženého plánku,

na dobu od 1. do 31. 5. 2014. Poplatek bude vyměřen dle platné vyhlášky o místních poplatcích.
30.4.2014
radní
Rada bere na vědomí plán oprav v Městské mateřské škole.
12.5.2014
radní
Rada vzala na vědomí přehled dotačních možností, zpracovaný k 25. 4. 2014.
12.5.2014
Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
14. 5. 2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:

Bohumil Taraba, radní

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

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Petr

Bakule.
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. 10
Rady města Hořovice ze dne 14. 5. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Křížková
Rada schválila "Provozní řád divadelního sálu a zasedací místnosti radnice" jako vnitřní předpis
městského úřadu č. 3/2014 s účinností od 1. 7. 2014. Informovat o renovaci zasedací místnosti a o
změněných pravidlech provozu nejen veřejnost a zaměstnance úřadu, ale zvlášť i pravidelné
uživatele společenských prostor radnice.
19.5.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Střední odborné škole a střednímu
odbornému učilišti Hořovice ve dnech 22. a 23. 9. 2014 pro celorepublikovou konferenci škol
v rámci výukových programů UNESCO.
19.5.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na "prašnost" z Operačního programu životního
prostředí, prioritní osa 2 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů.
2.6.2014
Ing. Pelán
Rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu připravit koncepci k údržbě veřejné
zeleně od 1. 1. 2015 včetně propočtu nákladů na pořízení mechanizace a dalšího vybavení.
2.6.2014
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s nabídkou, podle které společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., opraví
za cenu 163.949 Kč vč. 21% DPH, části chodníku v Masarykově ulici v úseku od bývalého lihovaru
po odbočku k provozovně společnosti WEBER. Podle aktuálního jednání s ředitelem Městské správy
bytového a nebytového fondu tuto práci provede MSBNF. Objednat provedení prací.
19.5.2014
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s provedením úprav na náklady města na kanalizační přípojce od bytového domu
č. p. 744-745 v podobě vybudování revizní šachty a osazení zpětné klapky do ní. Oznámit usnesení
rady obyvatelům obytného domu.
19.5.2014
Ing. Šnajdr
Rada projednala zprávu odboru technického a dopravního týkající se stavu výkopů a překopů
ve městě a vzala ji na vědomí s tím, že při neplnění oprávněných požadavků města je nutné
dodavatele penalizovat.
19.5.2014

Ing. Šnajdr
Rada schválila rozmístění úřadu včetně samosprávy v budově na náměstí po dobu rekonstrukce
radnice. Podle toho uzpůsobit projekční a stavební práce při přípravě budovy.
průběžně
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu, týkající se výstavby
komunikace v ulici Na Lukách. Rada zároveň souhlasí s textem smlouvy o dílo, jež je součástí výzvy
k podání nabídky. Zajistit zveřejnění obchodní soutěže na webových stránkách města.
19.5.2014
Ing. Šnajdr
Zajistit zrušení telefonní budky na Palackého náměstí před budovou Základní umělecké školy.
2.6.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s písemným upozorněním majitelů pozemků p. č. 2327 / 3 a 2327 / 65 v k. ú.
Hořovice (bývalé cihelny) na jejich povinnost udržovat čistotu a pořádek na svých pozemcích a na
možnost finančního postihu v případě nedodržování této povinnosti. Vyrozumět majitele pozemků.
19.5.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o plánované pomoci mezi ČR – Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje a městem Hořovice – Městskou policií Hořovice, která upravuje zásady
součinnosti při provádění záchranných a likvidačních prací při požárech, živelných pohromách
a jiných mimořádných událostech. Městská policie Hořovice se touto dohodou stává ostatní složkou
integrovaného záchranného systému. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Zajistit podpisy
smluvních stran.
16.6.2014
Mgr. Bakule
Rada jmenuje Mgr. Petra Bakuleho manažerem prevence kriminality města Hořovice a pověřuje jej
sestavením pracovní skupiny pro zpracování Programu prevence kriminality města Hořovice. Úkol
trvá, termín prodloužen.
4.6.2014
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí, aby v rámci projektu "Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových
obcí na období 2014-2018", po ukončení financování webhostingu a správy domény
www.pruvodcepomocihorovice.cz Centrem pro komunitní práci střední Čechy, město na svých
webových stránkách pokračovalo v informování veřejnosti z důvodu udržitelnosti procesu
Komunitního plánování sociálních služeb v Hořovicích a spádových obcích.

průběžně
p. Vaculík
Rada bere na vědomí "Zprávu o přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2013". Předložit
nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
20.5.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí se stanovením počtu 21 členů zastupitelstva na volební období 2014 – 2018.
Projednat v zastupitelstvu.
20.5.2014
p. Vaculík
Rada ukládá starostovi zorganizovat pracovní jednání zástupců technického a stavebního odboru
(úřadu životního prostředí) za přítomnosti předsedy komise životního prostředí ve věci projektu
obnovy zeleně a sadových úprav na Palackého náměstí.
2.6.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku 8.000 Kč příspěvkové organizaci Městské kulturní centrum
za grafické zpracování a tisk pozvánek společenských akcí, pořádaných přímo městem Hořovice.
19.5.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby bylo z rozpočtu města Hořovice na rok 2014, z paragrafu městské zeleně,
proplaceno pokácení 10 ks topolů v areálu městského sportoviště.
19.5.2014
Jana Šrámková, Mgr. Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Usnesení č. 11
Rady města Hořovice ze dne 21. 5. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s žádostí společnosti ENERGON DOBŘÍŠ, s. r. o., týkající se částečného odkrytí
asfaltových povrchů v komunikaci v ulici Svatopluka Čecha a trvá na dodržení schválených
podmínek a smlouvy o věcném břemeni.
2.6.2014
Ing. Šnajdr
Rada po posouzení tří nabídek souhlasí s tím, aby firma Otto David provedla, za cenu 440.553 Kč
bez DPH (tj. 533.069 Kč vč. 21% DPH) rekonstrukci chodníků včetně "anglických dvorků" na jižní
straně budovy městského úřadu s cílem zabránit pronikání dešťové vody do podloží. Avšak s tím,
že technické řešení bude předem odsouhlaseno odborným konzultantem. V případě jeho souhlasu
předložit návrh smlouvy o dílo.
16.6.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 16. 5. 2014 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
2.6.2014
JUDr. Maříková Aktualizovat vyhlášku města o volném pobíhání psů dle dispozic paní
místostarostky.
2.6.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice paní Blance Vášové v termínu od 6. 10. 2014 do 15.
12. 2014 (10 lekcí) vždy v pondělí od 19:00 do 22:10 hod. pro konání tanečních kurzů pro dospělé.
Nájemné bude ve stejné výši jako v r. 2013, tj. 24.000 Kč. Současně rada souhlasí s navrženou
Dohodou o spolupráci při zajištění kulturní akce v souladu s výše uvedenými podmínkami. Zajistit
podpisy smluvních stran.
16.6.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Veřejnoprávních smluv mezi městem Hořovice a městysem Komárov
a mezi městem Hořovice a obcí Tlustice, podle kterých budou strážníci městské policie města
Hořovice vykonávat na území městyse Komárov a obce Tlustice úkoly na úseku zajišťování místních
záležitostí veřejného pořádku v rozsahu vymezeném zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za úhradu vzniklých nákladů. Zajistit podpisy smluvních
stran, poslat je Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení a následně zveřejnit uzavřené

smlouvy na úřední desce.
16.6.2014
JUDr. Maříková
Ve spolupráci s technickým odborem jednat o podmínkách prodeje příjezdové cesty k domu (parc.
č. 1246/1 v k. ú. Hořovice) s cílem předložit radě návrh kupní smlouvy.
2.6.2014
p. Vaculík
Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 26. 6. 2014 v 18 hodin v klubu Labe.
Organizačně zajistit.
16.6.2014
p. Vaculík
Rada rozhodla, že příští schůze rady bude 4. 6. a pak 11. 6. 2014. Organizačně zajistit.
28.5.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s užitím veřejného prostranství na Palackého náměstí za účelem umístění
prezentačního stánku „Fasádní studio“ dne 5. 6. 2014. Vyměřit poplatek dle platné vyhlášky
o místních poplatcích.
2.6.2014
radní
Rada bere na vědomí informace o obdrženém rozhodnutí o poskytnutí podpory z prostředků
státního fondu životního prostředí na spolufinancování projektu k dotaci na „Zateplení objektů
1. ZŠ v Hořovicích včetně výměny oken - pavilony 1, 2, 4 až 6.“, jehož součástí je registrační list
o způsobu financování akce z prostředků operačního programu životního prostředí, tj. z dotace
ze zdrojů Evropské unie.
2.6.2014
radní
Rada vzala na vědomí podklady finančního odboru pro revizi rozpočtového výhledu.
2.6.2014
Jana Šrámková, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
4. 6. 2014

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván arch. Jirovský
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr. Jiří Peřina a Ing. Jan Skopeček.
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. 12
Rady města Hořovice ze dne 4. 6. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovila s účinností
od 1. 6. 2014 celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 72.

9.6.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s nákupem zahradního traktoru JOHN DEERE S155R pro Městskou správu bytového
a nebytového fondu za cenu 107 tis. Kč.
9.6.2014
p. Vaculík
Radní se dohodli, že příští schůze rady budou 11. 6., 25. 6. a 16. 7. Organizačně zajistit.
5.6.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s navrhovaným řešením a ukládá odboru finančnímu a školství připravit návrh
rozpočtového opatření navyšující příspěvek Domovu Na Výsluní, Hořovice pro rok
2014 o 1.485.000 Kč a návrh rozhodnutí rady města, kterým se stanoví organizaci odvod
z investičního fondu v totožné výši. Připravit analogicky pro všechny příspěvkové organizace.
9.6.2014
radní
Radní vyslechli prezentaci územního plánu pana architekta Jirovského, který zároveň odpověděl
na dotazy.
9.6.2014

Dr. Jiří Peřina, Ing. Jan Skopeček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11. 6. 2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Bohumil Taraba, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Jiří Šalena, Ing. Jaroslav Pelán a Filip Šmůla
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Jiří Vavřička.
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. 13
Rady města Hořovice ze dne 11. 6. 2014
Ing. Křížková
Rada nevyhovuje žádosti místní organizace hnutí ANO Hořovice, ohledně "Využívání znaku města
Hořovice na elektronických a tiskových materiálech v souvislosti s propagací místní organizace ANO
v komunálních volbách na období 1. 6. až 31. 12. 2014". Informovat žadatele.
23.6.2014

Ing. Křížková
Rada souhlasí dle vnitřního předpisu č. 3/2014 s bezplatným pronájmem zasedací místnosti
na radnici pro pravidelné schůze Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých Hořovice, podle
podmínek žádosti v příloze originálu zápisu.
23.6.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí s podporou vzniku publikace Češi na bojištích Evropy objednáním deseti výtisků
u Centra české historie o. p. s.
23.6.2014
Ing. Pelán
Rada schvaluje konání veřejné hudební produkce v Restauraci na koupališti v termínech 22. 6.,
25. 7., 16. 8., 12. 9., 20. 9., 11. 10. a 24. 10. 2014. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
23.6.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodejem palivového dříví podle návrhu v příloze originálu zápisu za cenu 400 až
500 Kč za prostorový metr. Celkově jde o 105 prm.
23.6.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty žadatelům dle návrhu sociálního
odboru v příloze originálu zápisu. Rodiny splňují kritéria pro přidělování sociálních bytů podle
vnitřního předpisu č. 1/2011. Zajistit uzavření smluv.
23.6.2014
Ing. Pelán
Rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu připravit koncepci k údržbě veřejné
zeleně od 1. 1. 2015 včetně propočtu nákladů na pořízení mechanizace a dalšího vybavení. Úkol
trvá.
23.6.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede, za cenu max. 152.800 Kč bez DPH, tj. 184.888 Kč vč.
21% DPH, společnost Energon Dobříš, s. r. o. výstavbu veřejného osvětlení v ulici Jílová. Objednat
provedení prací.
23.6.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace vč. návrhu smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku dle
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění na projekt Zateplení objektů 1. základní školy v Hořovicích včetně výměny oken –

pavilony 1, 2, 4 až 6.
23.6.2014
Ing. Šnajdr
Zajistit zrušení telefonní budky na Palackého náměstí před budovou Základní umělecké školy. Úkol
řešen, trvá.
23.6.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Arcibiskupství Pražského souhlasí se zněním budoucí kupní smlouvy
na prodej budovy č. p. 997 se stavební parcelou 304 a části stavební parcely 303 v k. ú. Velká Víska
Římskokatolické farnosti Hořovice, za účelem vybudování přístupu k plánovanému farnímu centru.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
14.7.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní přípojku přes pozemkovou parcelu 2074 k
pozemku č. 2076 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1823-101/2014,
který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu
existence vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 22.996 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
23.6.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Elektromontáže, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění
zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkové parcele 1380 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice, připojení parc. č. 1376 / 3“ a se
zněním smlouvy o právu stavby. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu
181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.7.2014
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení ze dne 29. 4. 2014 a souhlasí se stavbou STL plynovodní přípojky
na pozemkové parcele 1174 / 48 v k. ú. Hořovice za podmínek stanovených technickým
a dopravním odborem MěÚ Hořovice a v rozsahu dle situačního snímku, který bude součástí
uděleného souhlasu. Informovat žadatele.
23.6.2014
JUDr. Maříková
Rada schválila znění nájemní smlouvy, podle které město pronajme část pozemkové parcely 444 v
k. ú. Hořovice o výměře cca 24 m2 společnosti JIFLOR – BE, s. r. o., za účelem provozování venkovní

zahrádky Sport Grill Baru Montana. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2015
za nájemné 48.000 Kč/rok. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.6.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem nové nájemní smlouvy, podle které zajistí společnost MK - mont
Illuminations, s. r. o., vánoční výzdobu v provedení „LED-dekor“, za cenu 41.745 Kč vč. DPH ročně,
umístěné na veřejném osvětlení v ulicích 9. května, Masarykova a Tyršova v následujících pěti
letech. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
23.6.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o sdružení zadavatelů, jež bude uzavřena mezi Krajskou správou
a údržbou silnic Středočeského kraje a městem Hořovice ve věci přípravy a následného financování
stavební akce nazvané „Hořovice – silnice II/117 – Tyršova ulice, oprava komunikace, vč. chodníku
a ochranné zdi Červeného potoka“. Skutečný podíl jednotlivých zadavatelů na financování akce
bude řešen dodatkem č. 1 k této smlouvě a to až po dokončení obchodní veřejné soutěže
na stavební akci. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
14.7.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemkové parcely 1246 / 1 v k. ú. Hořovice manželům Černým
s podmínkou, že tuto pozemkovou parcelu budou udržovat na své náklady. Připravit návrh smlouvy
o výpůjčce.
23.6.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které Hořovické maminky, o. s., darují (bezplatně
převádí) městu Hořovice vlastnické právo k dětskému hřišti za účelem jeho využívání jako dětské
hřiště. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.6.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 249 / 1,
339, 348 a 402 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1783-49/2014 pro akci „Hořovice, ul. Dlouhá, kNN, dem. venk. NN“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu 11.253 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.7.2014
Mgr. Bakule
Rada jmenuje Mgr. Petra Bakuleho manažerem prevence kriminality města Hořovice a pověřuje jej
sestavením pracovní skupiny pro zpracování Programu prevence kriminality města Hořovice. Úkol

řešen, termín prodloužen.
24.6.2014
Mgr. Bakule
Rada obdržela 2. pracovní návrh společenské smlouvy Hořovická teplárenská s. r. o., který
po zapracování případných připomínek bude předložen na Valné hromadě této společnosti 26. 6.
2014.
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením uvolněného bytu pro manželské páry v Domě s pečovatelskou službou
Hořovice žadatelům dle přílohy originálu zápisu. Klienti splňují podmínky vnitřního předpisu 3/2011
– Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat Domov
Na Výsluní Hořovice a žadatele o rozhodnutí rady.
23.6.2014
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s ustanovením řídící skupiny pro pokračování procesu započatém v rámci tvorby
komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 - 2018
ve složení: Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Renata Wachtlová, PhDr. Jiří Vlček, Bc. Alena Beierová, Jana
Šrámková, Alena Ratajová, Dis., Pavla Klimentová, Mgr. Olga Kebrlová.
23.6.2014
p. Vaculík
Rada nesouhlasí s uzavřením akcionářské dohody mezi obchodní společností Energie AG Bohemia,
s. r. o. a městy Berounem, Hořovicemi, Královým Dvorem, Zdicemi a Žebrákem na dobu 10 let
a požaduje upravit článek 4.1 tak, aby zástupcem města ve společnosti nemusel být pouze volený
zastupitel.
23.6.2014
p. Vaculík
Rada nesouhlasí s uznáním vydržení vlastnického práva manželů Kubecových k částem
pozemkových parcel 95 / 1 a 94 / 4 v k. ú. Velká Víska o celkové výměře 62 m2 (nově označených
jako pozemková parcela 95 / 3) v souladu s ust. § 1089 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Rada navrhuje podání žaloby na určení vlastnického práva manžely Kubecovými
k okresnímu soudu. Předložit k projednání zastupitelstvu.
26.6.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s návrhem 3. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2014. Předložit
k projednání zastupitelstvu.
26.6.2014

p. Vaculík
Rada souhlasí s přistoupením města Hořovice do Místní akční skupiny Karlštejnsko a zařazením
svého území do územní působnosti této MAS pro plánovací období EU 2014 až 2020. Smyslem je
možnost čerpat dotace prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje.
23.6.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky č. 2 / 2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných
omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství. Předložit k projednání zastupitelstvu.
Výsledek hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi.
26.6.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku Městské mateřské škole o částku potřebnou na opravu
skleněné výplně provozní budovy, která je v užívání SVČ Domeček Hořovice.
23.6.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5 tis. Kč na účast občana Hořovic na mistrovství světa
veteránů v plážovém volejbalu, které se koná ve dnech 25. až 29. 6. 2014.
23.6.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2014 provedl odbor
finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Požádat odbor.
23.6.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s využitím Palackého náměstí dne 27. 6. 2014 k uspořádání Dětského dne MO ODS
Hořovice.
23.6.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí se zaplacením realizovaných stavebních prací ve společenském domě ve výši 405.796
Kč vč. DPH. Jde o práce zednické, podlahářské, a lepení koberců, které bezprostředně souvisí
s konáním kulturních a společenských akcí ve společenském domě. Podmínkou je zaplacení
dlužného nájemného panem Hasmanem.
23.6.2014
radní
Rada bere na vědomí informace o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů
EU na projekt "Územní plán Hořovice". Zdroje města Hořovice jako žadatele 80.400 Kč, podpora

z EU a státního rozpočtu 444.000 Kč. Podmínkou poskytnutí dotace je mj. vydání územního plánu
a nabytí jeho účinnosti nejpozději do května 2019.
23.6.2014
radní
Rada bere na vědomí výši školného v Městské mateřské škole Hořovice, které o prázdninách činí
poměrnou část z částky 650 Kč, tj. červenec 390 Kč, srpen 460 Kč.
23.6.2014
Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25.6.2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Pelán
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Mgr. Petr Bakule.
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. 14
Rady města Hořovice ze dne 25. 6. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Rada souhlasí dle Vnitřního předpisu č. 3/2014 s bezplatným pronájmem zasedací místnosti "Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v České republice" pro konání poradenské činnosti pro sluchově

postižené občany hořovického regionu podle žádosti v příloze originálu zápisu.
14.7.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí dle Vnitřního předpisu č. 3/2014 s bezplatným pronájmem zasedací místnosti
pro informační schůzky Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Hořovice ve dnech
22. 7. 2014, 26. 8. 2014 a 9. 9. 2014, podle podmínek žádosti v příloze originálu zápisu.
14.7.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí dle Vnitřního předpisu č. 3/2014 s bezplatným pronájmem divadelního sálu
pro zkoušky a tři koncerty Hořovické muziky podle žádosti
v příloze originálu zápisu.
14.7.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s nově navrženým systém zadávání objednávek vůči Městské správě bytového
a nebytového fondu. Rada ukládá MSBNF používat k evidenci zadaných prací tabulkový soubor,
zpracovaný odborem technickým a dopravním a zároveň uvádět do této tabulky termíny, kdy byly
uložené práce dokončeny.
14.7.2014
Ing. Šnajdr
Objednat vysazení živého plotu podél hřiště kolem Tíhavské silnice dle dispozic paní
místostarostky.
14.7.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem odpovědi na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se v
obecné rovině dopravní situace v Hořovicích. Informovat žadatele.
14.7.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 121.000 Kč včetně DPH za údržbu veřejné zeleně
v lokalitě bývalé skládky komunálního odpadu "Lom", která byla a bude prováděna Městskou
správou bytového a nebytového fondu.
14.7.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se jmenováním členů komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich
náhradníky pro veřejnou zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, na akci „Zateplení 1. základní školy Hořovice včetně výměny oken – pavilony 1, 2, 4, 5, 6“
a to ve složení: členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ondřej Vaculík, Ing. Milan

Šnajdr, Karel Pelikán, Ing. David Grunt, Mgr. Eva Krištufová. Náhradníci: Mgr. Petr Bakule, Mgr.
Helena Plecitá, Václav Liprt, Ing. Jan Blecha, Roman Jetel.
14.7.2014
Ing. Šnajdr
Zajistit vypracování studie proveditelnosti pro obousměrnou dopravu v ulici U Nádraží včetně
řešení prostoru před nádražím.
14.7.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyhrazením jednoho parkovacího stání pro využití Českými drahami, vlevo
od nepoužívaných schodů do nádražní budovy ČD.
14.7.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě schválení odborným konzultantem z ČVUT Praha, souhlasí
s textem smlouvy o dílo, podle které provede, za cenu 533.069 Kč vč. 21% DPH, projekční
a stavitelská firma Otto David stavební úpravy jižního chodníku u budovy městského úřadu,
spočívající v zábraně protékání dešťové vody k základům objektu. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
28.7.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 219 / 1 o výměře cca
10 m2 v k. ú. Hořovice, za účelem výstavby schodiště k rodinnému domu č. p. 134 v Hořovicích,
za kupní cenu 500 Kč / m2. Zveřejnit záměr prodeje, informovat žadatele o rozhodnutí rady
a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.
14.7.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní přípojku přes pozemkové parcely 1837 /
1 a 1866 / 4 k pozemku p. č. 1865 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 1827-120/2014, který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva
se uzavírá na dobu existence vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 19.471 Kč včetně základní
sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.7.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní přípojku přes pozemkovou parcelu 2074 k
pozemku č. 2076 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1823-101/2014,
který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu

existence vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 22.996 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran. Úkol trvá.
14.7.2014
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí s finanční účastí města na likvidaci černé skládky na pozemkových
parcelách 2327 / 3 a 2327 / 65 v k. ú. Hořovice ve výši ? nákladů. Zajistit ve spolupráci s technickým
odborem odhad nákladů na likvidaci černé skládky.
14.7.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou a zároveň s textem smlouvy o dílo, podle které provede firma Vavřík
stavby, s. r. o., výstavbu komunikace ulice Na Lukách a to za cenu 458.600 Kč bez DPH což činí
554.906 Kč včetně DPH. Výstavba komunikace bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2014. Cenová
nabídka vzešla s veřejné obchodní soutěže malého rozsahu, do které se přihlásilo celkem šest
firem. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
28.7.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se snížením nájemného za pronajatou část pozemkové parcely 444 v k. ú. Hořovice
o výměře cca 24 m2 společnosti JIFLOR – BE, s. r. o., za účelem provozování venkovní zahrádky
Sport Grill Baru Montana na 16.000 Kč / rok. Zajistit uzavření dohody.
14.7.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které Hořovické maminky, o. s., darují (bezplatně
převádí) městu Hořovice vlastnické právo k dětskému hřišti za účelem jeho využívání jako dětské
hřiště. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, dárce poskytne nutné doklady.
14.7.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Drožové část
pozemkové parcely 1112 / 42 v k. ú. Hořovice o výměře cca 50 m2 za účelem zřízení zahrádky.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 1.000 Kč / rok. Zajistit podpisy smluvních
stran.
14.7.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Švandrlíkové část
pozemkové parcely 1112/42 v k. ú. Hořovice o výměře cca 10 m2 za účelem údržby veřejné zeleně.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 200 Kč / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.7.2014

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 299,
307 a 375 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1825-3416/2014 pro akci „IV-12-6004968/1 HOŘOVICE, Cvočkařská (B 631)“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu 21.236 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.7.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 769 / 2 v
k. ú. Hořovice a 427 / 2 v k. ú. Velká Víska, v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1793173/2013, 804-173/2013 - pro akci „Hořovice-Vrchlického – úpr.NN-AES u čp. 993“. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 6.300 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
28.7.2014
Mgr. Bakule
Rada jmenuje Mgr. Petra Bakuleho manažerem prevence kriminality města Hořovice a pověřuje jej
sestavením pracovní skupiny pro zpracování Programu prevence kriminality města Hořovice. Úkol
řešen, termín opět prodloužen.
14.7.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s úplným zněním Společenské smlouvy společnosti Hořovická teplárenská, s. r. o.
odpovídající rozhodnutí řádné valné hromady společnosti, konané dne 26. 6. 2014 o podřízení
se společnosti zákonu 90/2012 Sb. jako celku. Podepsat smlouvu.
14.7.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s vydáním jedné, maximálně jedné a půl tiskové strany letní přílohy deníků Vltava,
Labe, Press jako placené propagace města a jeho aktivit.
14.7.2014
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace na činnost skupiny „Tancuj a nedrob“, neboť přihlášky
k poskytování dotací byly uzavřeny 31. 3. 2014. Informovat žadatele.
14.7.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku občanskému sdružení Lomikámen Beroun na dvě
registrované sociální služby pro osoby s psychiatrickým onemocněním – sociální rehabilitace Restart a sociálně terapeutická dílna Jiná Káva v celkové výši 30.000 Kč.

14.7.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s prominutím nájmu a úhrady spotřeby energií Poradně pro občanství / Občanská
a lidská práva za neuskutečněný nájem prostor kina na nízkoprahové centrum, k němuž nedošlo
vinou nepřidělení financí pro tuto službu.
14.7.2014
radní
Rada bere na vědomí prázdninové uzavření mateřské školy v Jiráskově ulici, jejíž provoz převezme
mateřská škola ve Větrné.
14.7.2014
radní
Rada bere na vědomí školné v mateřské škole pro školní rok 2014/2015 ve výši 360 Kč, které je
stanoveno na základě vyhlášky č. 14 Sb., o předškolním vzdělávání.
14.7.2014
Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16. 7. 2014

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Ing. Jan Skopeček, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Jiří Šalena
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Jiří Vavřička.
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. 15
Rady města Hořovice ze dne 16. 7. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada prozatím nesouhlasí s pokácením vzrostlého smrku před bytovým domem č. p. 1232 v ulici
Višňová.a požaduje posouzení stavu stromu úřadem životního prostředí.

4.8.2014
Ing. Blecha
Rada ukládá úřadu životního prostředí prověřit stav stromů před vstupem do Gymnázia Václava
Hraběte.
4.8.2014
Ing. Křížková
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje Vnitřní předpis č. 4 / 2014 Organizační řád Městského úřadu Hořovice a stanovuje celkový
počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 75 s účinností od 1. 8. 2014.
4.8.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb
do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 10. a 11. 10. 2014.
4.8.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením uvolněného malometrážního bytu 1 + 1 v ulici 1. Máje č. p. 699,
Hořovice, a to zájemci dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Nájemní smlouvu
uzavřít na dobu určitou. Důvodem je prověření schopnosti pravidelně hradit nájem a služby.
4.8.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením uvolněného malometrážního bytu 1 + 1 v ulici 1. Máje č. p. 699,
Hořovice, a to zájemci dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Nájemní smlouvu
uzavřít na dobu určitou, a to na 6 měsíců. Důvodem je prověření schopnosti žadatelky pravidelně
hradit nájem a
služby.
4.8.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s úpravou příjezdové komunikace k restauraci Florida za cenu 63.500 Kč. Podnětem
k realizaci je příznivá cena a stav příjezdové komunikace.
18.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se žádostí Obvodního oddělení Policie ČR o umístění vodorovné dopravní značky
V 12c - Zákaz zastavení podél zdi starého zámku u výjezdu z něho z důvodu bezpečného výjezdu
služebních vozidel policie. Objednat provedení v termínu do konce srpna 2014.
4.8.2014

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu, týkající
se opravy nátrže pravého břehu Červeného potoka a s tím spojenou stabilizaci cyklostezky. Rada
zároveň souhlasí s textem smlouvy o dílo, jež je součástí výzvy k podání cenové nabídky. Zajistit
zveřejnění obchodní soutěže na webových stránkách města Hořovice.
4.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada projednala závěry vstupní kontroly zařízení nového dětského hřiště zbudovaného v Panské
zahradě a na základě jí zatím nesouhlasí s převzetím daru od organizace Hořovické maminky, o. s.,
a to až do doby kdy budou závady vyplývající z protokolu o vstupní kontrole odstraněny. Oznámit
usnesení rady dárci.
4.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním dalších tří kontejnerů na sběr textilu, o něž požádala společnost
KOUTECKÝ s. r. o. Kontejnery budou umístěny v lokalitách Husovo náměstí, Vísecké náměstí
a Palachova ulice vždy v místě, kde se nacházejí stávající kontejnery na separovaný odpad. Oznámit
usnesení rady žadateli.
4.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se žádostí společnosti ENERGON Dobříš, s.r.o., podle které bude provedena pokládka
kNN v ulici Svatopluka Čecha pomocí dvou překopů s následným rozvedením k jednotlivým
nemovitostem v tělese chodníku. Překopy budou provedeny v místech, kde již bylo v minulosti
do povrchu komunikace zasahováno a budou následně zaasfaltovány v délce pěti metrů každý
z nich a v celé šířce vozovky. V případě nesouhlasu s výše popsaným řešením by bylo nutné v ulici
ponechat v nezbytně nutné míře rozvod elektro na sloupech a konzolách. Oznámit usnesení rady
žadateli.
4.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede ing. Křižák, za cenu 89.540 Kč vč. DPH, zpracování
studie proveditelnosti vedoucí k zajištění obousměrného provozu na silnici III/1146 (ulice
U Nádraží). Objednat provedení prací.
4.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu v ulici
Višňová na parkovišti před č. p. 1231. Po schválení policií ČR dopravním inspektorátem Beroun
objednat zhotovení dopravního značení.
25.8.2014

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem návrhu smlouvy o dílo, podle které provede vítězný uchazeč, vzešlý
z obchodní soutěže (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
podle § 27 zákona), realizaci stavební akce nazvané "Rekonstrukce a přístavba sportovní haly
v Hořovicích". Tato smlouva nabude platnosti a stavba bude realizována, pokud město Hořovice
obdrží dotaci z fondů EU, o kterou zažádalo.
18.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením licence na linku 210009 MHD Hořovice, Cintlovka-žel. st. - nám. B.
Němcové - nemocnice označené v SID C9 společnosti PROBO BUS a.s., IČ: 281 70 954, Pod Hájem
97, 267 01 Králův Dvůr v souladu s návrhy uvedenými v žádosti společnosti a to do 15. 8. 2019.
Zajistit udělení požadované licence.
4.8.2014
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí s finanční účastí města na likvidaci černé skládky na pozemkových
parcelách 2327 / 3 a 2327 / 65 v k. ú. Hořovice ve výši ? nákladů. Zajistit ve spolupráci s technickým
odborem odhad nákladů na likvidaci černé skládky. Úkol trvá, objednán odhad nákladu u AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
4.8.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o sdružení zadavatelů, jež bude uzavřena mezi Krajskou správou
a údržbou silnic Středočeského kraje a městem Hořovice ve věci přípravy a následného financování
stavební akce nazvané „Hořovice – silnice II/117 – Tyršova ulice, oprava komunikace, vč. chodníku
a ochranné zdi Červeného potoka“. Skutečný podíl jednotlivých zadavatelů na financování akce
bude řešen dodatkem č. 1 k této smlouvě a to až po dokončení obchodní veřejné soutěže
na stavební akci. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá.
25.8.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na pozemkové parcele 427 / 2 v k. ú.
Velká Víska za podmínek stanovených technickým a dopravním odborem MěÚ Hořovice a v rozsahu
dle situačních snímků, které budou součástí uděleného souhlasu. Informovat žadatele.
25.8.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti ELROM, v. o. s., souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat kabelové vedení na pozemkové parcele 427 / 2 v k. ú. Velká Víska v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice – SS-100 pro parc. č. 422/1“ a se
zněním smlouvy o právu stavby. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu

181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.8.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení VTL
plynovodní přípojky se společností RWE GasNet, s. r. o., na pozemkových parcelách 2175 / 3 a
2180 v k. ú. Hořovice v délce cca 53 m za cenu 181,50 Kč / bm včetně DPH. Informovat žadatele
a zajistit podpisy smluvních stran.
25.8.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním budoucí kupní smlouvy na prodej části
pozemkové parcely 219 / 1 v k. ú. Hořovice panu Miroslavu Rýdlovi, za účelem vybudování
schodiště k domu č. p. 134.
25.8.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním exekučního návrhu na vydání pověření exekutora Mgr. Pavla Dolanského
(Exekutorský úřad Beroun) vedením exekuce na peněžité plnění ve výši 202.032 Kč na majetek
dlužníka F.M.
Rada doporučuje zastupitelstvu města prominutí pohledávky – smluvní pokuty ve výši 150.014,59
Kč.
2) Rada nesouhlasí se soudním vymáháním smluvní pokuty ve výši 0,5% denně z dlužné částky
185.132 Kč od 23. 8. 2013 do 16. 7. 2014.
25.8.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí s pronájmem části pozemkové parcely 1112 / 41 v k. ú.
Hořovice o výměře cca 16 m2 za účelem zřízení posezení. Zveřejnit záměr pronájmu a připravit
nájemní smlouvu.
4.8.2014
Mgr. Bakule
Rada jmenuje Mgr. Petra Bakuleho manažerem prevence kriminality města Hořovice a pověřuje jej
sestavením pracovní skupiny pro zpracování Programu prevence kriminality města Hořovice. Úkol
řešen.
4.8.2014
p. Šalena
Pro konání srazu motorkářů v prostorách Společenského domu včetně zahrady rada stanovuje
následující podmínky: parkování motocyklů a osobních aut na levém břehu potoka, zákaz průjezdu
ulicí U Potoka a zákaz přesunu motocyklů přes provizorní lávku. Příjezd po cestě od Sv. Jána podle
potoka pouze na riziko pořadatele.

18.7.2014
p. Šalena
Rada souhlasí s vyřešením závazků a pohledávek mezi nájemci restaurace ve Společenském domě
a MKC prostřednictvím smlouvy o možnostech vyrovnání finančních závazků včetně její přílohy.
4.8.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s pronájmem přístroje na měření rychlosti silničních vozidel od LK-DOS, s. r. o.
během roku 2014 za poplatek 5000 Kč za den.
4.8.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s prezentací firmy Auto Černý formou vystavení dvou osobních automobilů značky
Peugeot na Palackého náměstí dne 30. 7. 2014. Vyměřit poplatek z užívání veřejného prostranství
dle Obecně závazné vyhlášky města.
4.8.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí se zakoupením dosud zapůjčeného obrazu v kanceláři starosty "Rybník Dražovák"
od autora díla Václava Šestáka za cenu 25.000 tisíc Kč.
4.8.2014
radní
Rada souhlasí s konáním 3. ročníku akce Zahradní slavnosti, organizovaného občanským sdružením
Hořovické maminky, dne 30. 8. 2014 od 8 do 18 hodin v Panské zahradě. Podmínkou je zajištění
bezpečnosti, pořádku a úklidu Panské zahrady po akci.
30.8.2014
Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Mgr. Petr Bakule

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
6. 8. 2014

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Jana Šrámková, místostarostka
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Ing. Pelán a p. Zýka
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Bohumil Taraba.
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. 16
Rady města Hořovice ze dne 6. 8. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí se zapojením do evropského projektu "Naše Evropa - naše společné dějiny"
ve spolupráci s partnerským městem Gau-Algesheim a zmocňuje pana radního Dr. Ing. Jiřího
Peřinu, aby v této věci dále jednal.

25.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada i nadále nesouhlasí s proplacením práva na náhradu škody ve výši 9.537 Kč, kterou uplatňuje
Česká pojišťovna, a. s., jako částečnou úhradu plnění, kterou vyplatila poškozenému. Ke škodě
došlo dne 24. 5. 2013. Škoda byla údajně způsobena v důsledku, v té době ještě neopraveného,
výtluku v tělese místní komunikace.
25.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla, v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
na základě výsledku elektronické aukce konané dne 14. 7. 2014 od 10:00 hodin, o výběru
nejvhodnější nabídky v obchodní soutěži nazvané Sdružené služby dodávky elektrické energie
pro město Hořovice a podřízené organizace na rok 2015, a to dle základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny, kterou podala firma AMPER MARKET, a. s., Antala Staška 1076/33a, 140 00
Praha s nabídkovou cenou 861.295,80 Kč bez DPH.
25.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla, v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
na základě výsledku elektronické aukce konané dne 30. 6. 2014 od 10:00 hodin, o výběru
nejvhodnější nabídky v obchodní soutěži nazvané Sdružené služby dodávky zemního plynu
pro město Hořovice a podřízené organizace na rok 2015, a to dle základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny, kterou podala firma E.ON Energie, a. s., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha
1 s nabídkovou cenou 1.568.452 Kč bez DPH.
25.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou ing. Klímy - PROKON atelier, podle které, za cenu 197.000 Kč bez DPH,
tj. 238.370 Kč vč. 21% DPH, zpracuje realizační dokumentaci stavby nazvané Sportovní hala - oprava
a přístavba. Po konzultaci s radním Mgr. Vavřičkou zajistit objednání prací.
25.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů, týkající
se stavební akce nazvané Hořovice – silnice II/117 – Tyršova ulice, oprava komunikace, vč. chodníku
a ochranné zdi Červeného potoka, podle kterého budou rozpočítány náklady na výstavu mezi
jednotlivé účastníky smlouvy. Náklady vzejdou z obchodní soutěže, kterou uspořádá KSÚS
Středočeského kraje. Rada v této souvislosti jmenuje pana starostu Ondřeje Vaculíka a Ing. Milana
Šnajdra jako zástupce města v hodnotící komisi. Náhradníky jsou jmenováni pan místostarosta Mgr.
Petr Bakule a Ing. David Grunt.
25.8.2014

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy (poptávky) k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3, §
18 odst. 5 a § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce „Hořovice –
silnice II/117 – Tyršova ulice – oprava komunikace, vč. chodníku a ochranné zdi Červeného potoka“
vč. návrhu trojstranné smlouvy o dílo. Veřejnou obchodní soutěž pořádá Krajská správa a údržba
silnic, příspěvková organizace, jako jeden z účastníků trojstranné smlouvy o dílo.
25.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu, týkající se akce
nazvané: "Udržovací práce - oprava střechy - Starý zámek Hořovice - Tvrz č. p. 27", včetně všech
příloh, tj. výkazu výměr, návrhu smlouvy o dílo a závazného stanoviska památkové péče. Zajistit
zveřejnění obchodní soutěže na webových stránkách města.
25.8.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu, týkající se obnovy
veřejné zeleně na Palackého náměstí. Rada zároveň souhlasí s textem smlouvy o dílo, jež je součástí
výzvy k podání nabídky. Zajistit zveřejnění obchodní soutěže na webových stránkách města.
25.8.2014
Ing. Šnajdr
V návaznosti na vyjádření odboru výstavby a životního prostředí rada nesouhlasí s pokácením
vzrostlého smrku před bytovým domem č.p. 1232
v ulici Višňová.
25.8.2014
Ing. Šnajdr
V návaznosti na vyjádření odboru výstavby a životního prostředí rada souhlasí s pokácením smrku
pichlavého před vstupem do Gymnázia Václava Hraběte. Zajistit podání žádosti vlastníka, tj. města
Hořovice, orgánu ochrany přírody o povolení a v případě souhlasu zajistit odstranění stromu.
25.8.2014
JUDr. Maříková
Rada akceptuje nově obdržený text smlouvy o sdružení zadavatelů, jež bude uzavřena mezi
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a městem Hořovice ve věci přípravy
a následného financování stavební akce nazvané „Hořovice – silnice II/117 – Tyršova ulice, oprava
komunikace, vč. chodníku a ochranné zdi Červeného potoka“. Tím revokuje své usnesení ze dne
11. 6. 2014. Skutečný podíl jednotlivých zadavatelů na financování akce bude řešen dodatkem č. 1
k této smlouvě a to až po dokončení obchodní veřejné soutěže na stavební akci. Zajistit podpisy
smluvních stran.
25.8.2014

JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí oznámení o konání diskoték od 18. 8. 2014 každých 14 dní v podniku Bar
Pavon, Vrbnovská 1351. Rada toto oznámení pokládá za možný podnět k vypracování návrhu
vyhlášky, která by tyto aktivity regulovala. Výsledek hlasování: 5 pro a 1 se zdržel.
25.8.2014
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem pozemkových parcel 2327 / 66, 2327 / 71, 2327 / 72, 2331 / 17, 2331 /
102 a 2331 / 103 v k. ú. Hořovice. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
25.8.2014
JUDr. Maříková
Rada po akceptaci podmínky ze svého usnesení z 11. 6. 2014 schválila znění akcionářské dohody
(viz příloha originálu zápisu) mezi ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o., městy Beroun, Hořovice, Králův
Dvůr, Zdice a Žebrák. Předmětem dohody je způsob výkonu práv a povinností akcionářů VaK
Beroun, a. s. následujících deset let. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
22.9.2014
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí s finanční účastí města na likvidaci černé skládky na pozemkových
parcelách 2327 / 3 a 2327 / 65 v k. ú. Hořovice ve výši poloviny nákladů. Zajistit ve spolupráci
s technickým odborem odhad nákladů na likvidaci černé skládky. Úkol trvá, objednán odhad
nákladu u AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Termín znovu prodloužen.
25.8.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním obecně závazné vyhlášky č. 2 / 2014 o zákazu požívání alkoholu
a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství. Připravit pro jednání
zastupitelstva. Výsledek hlasování: 5 pro a 1 se zdržel.
25.8.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s navrhovanou změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Na Výsluní,
Hořovice, jejímž smyslem je upřesnění doplňkové činnosti o domácí ošetřovatelskou a léčebně
rehabilitační péči. Připravit návrh změny zřizovací listiny pro jednání zastupitelstva.
25.8.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Popovičové část
pozemkové parcely 1112 / 41 v k. ú. Hořovice o výměře cca 16 m2 za účelem zřízení posezení.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 320 Kč / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.8.2014

Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí, aby v rámci projektu „Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových
obcí na období 2014 - 2018“, organizace Centrum pro komunitní práci střední Čechy bezplatně
využila vestibul v přízemí budovy městského úřadu na Palackého nám. dne 4. 10. 2014 pro
prezentaci poskytovatelů sociálních služeb s názvem PŘEDSTAVME SE! Za organizaci akce včetně
úklidu a zabezpečení budovy úřadu odpovídá odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
25.8.2014
p. Šalena
Rada schvaluje záměr Městského kulturního centra zřídit ve volných prostorách tvrze areálu
starého zámku regionální muzeum podobným způsobem (tj. úsporným), jakým vznikla galerie.
31.12.2014
p. Vaculík
Rada schválila termín zasedání zastupitelstva 25. 9. 2014. Organizačně zajistit.
25.8.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s užitím veřejného prostranství střídavě u nemocnice a u prodejny tabáku naproti
Lidlu za účelem umístění stánku na prezentaci a prodej vzorků lázeňských produktů v období
do konce roku 2014. Vyměřit poplatek dle platné vyhlášky o místních poplatcích. Umístění stánku
u Penny je nutné konzultovat s majitelem uvedeného pozemku. Informovat žadatelku.
25.8.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí se záborem veřejného prostranství na Palackého náměstí (viz plánek v příloze)
pro umístění volebního trojhranu 1,5 x 1,5 x 3 m v rámci volební kampaně TOP 09 na dobu od 8.
9. 2014 do 8. 10. 2014. Uplatnit příslušnou vyhlášku.
25.8.2014
radní
Rada bere na vědomí informaci o odstranění závad dětského hřiště v Panské zahradě a o uzavření
darovací smlouvy, podle které Hořovické maminky, o. s., darují (bezplatně převádí) městu Hořovice
vlastnické právo k dětskému hřišti za účelem jeho využívání jako dětské hřiště.
25.8.2014
radní
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření města za I. pololetí r. 2014. Plnění příjmů je natolik
příznivé, že kontokorentní úvěr nemusel být použit. Vzhledem k tomu, že je zatím nižší plnění
výdajů, skončil výsledek hospodaření přebytkem 17.576 tis. Kč.
25.8.2014
Ing. Jan Skopeček a Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 8. 2014

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni: Ing. Jan Skopeček
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Olga Kebrlová
3. Kontrola úkolů
5. Podání členů rady
6. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Jiří Vavřička, Dr. Ing. Jiří Peřina
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. 17
Rady města Hořovice ze dne 27. 8. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem divadelního sálu občanskému sdružení Sedmikráska
pro konání Blešího trhu a tvořivých dílniček „Vánoční tvoření“ dne 29. 11. 2014 od 8.00 do 16.00

hod. Informovat žadatele.
8.9.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením jedné místnosti v holobytech žadatelce dle přílohy zápisu a ukládá
Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou jednoho
roku s možností prodloužení při dodržování podmínek stanovených nájemní smlouvou.
8.9.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s úpravou příjezdové komunikace k restauraci Florida za cenu 63.500 Kč. Podnětem
k realizaci je příznivá cena a stav příjezdové komunikace.
Úkol trvá.
8.9.2014
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje přijetí dotace na podporu procesů plánování rozvoje sociálních služeb
na území Středočeského kraje – komunitní plánování ze Středočeského Humanitárního fondu
v roce 2014 ve výši 50.000 Kč. Zajistit oznámení tohoto usnesení rady předepsanou formou
Středočeskému kraji.
8.9.2014
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje přijetí dotace na projekt „Obnova veřejné zeleně na Palackého náměstí
v Hořovicích“ ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014 ve výši
535.872 Kč. Zajistit oznámení tohoto usnesení rady předepsanou formou Středočeskému kraji.
8.9.2014
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje přijetí dotace na projekt „Oprava krovu a střechy tvrze – Starý zámek
Hořovice“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 ve výši 412.000 Kč.
Zajistit oznámení tohoto usnesení rady předepsanou formou Středočeskému kraji.
8.9.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou ing. Klímy - PROKON atelier, podle které, za cenu 197.000 Kč bez DPH,
tj. 238.370 Kč vč. 21% DPH, zpracuje realizační dokumentaci stavby nazvané Sportovní hala - oprava
a přístavba. Po konzultaci s radním Mgr. Vavřičkou zajistit objednání prací. Úkol trvá. Termín
prodloužen.
8.9.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 25. 8. 2014 a uložila nepotřebné předměty

navrženými způsoby zlikvidovat.
8.9.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyznačením vodorovného dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“
na komunikaci v ulici Palachova před vjezdem na louku u č. p. 757. Zajistit žádost o schválení Policií
České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun.
8.9.2014
JUDr. Maříková
Rada akceptuje nově obdržený text smlouvy o sdružení zadavatelů, jež bude uzavřena mezi
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a městem Hořovice ve věci přípravy
a následného financování stavební akce nazvané „Hořovice – silnice II/117 – Tyršova ulice, oprava
komunikace, vč. chodníku a ochranné zdi Červeného potoka“. Tím revokuje své usnesení ze dne
11. 6. 2014. Skutečný podíl jednotlivých zadavatelů na financování akce bude řešen dodatkem č. 1
k této smlouvě a to až po dokončení obchodní veřejné soutěže na stavební akci. Zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol trvá, podpis závisí na termínu schválení radou kraje.
22.9.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí s prodejem části pozemku parcelní č. 249 / 1 o výměře cca
19 m2, za účelem vylepšení přístupu k rodinnému domu, za kupní cenu 500 Kč / m2. Zveřejnit
záměr prodeje, informovat žadatele o rozhodnutí rady a následně připravit pro jednání
zastupitelstva.
8.9.2014
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s finanční účastí města na likvidaci černé skládky na pozemkových parcelách
2327 / 3 a 2327 / 65 v k. ú. Hořovice ve výši poloviny nákladů. Zahájit jednání právní cestou, např. v
rámci přestupkového řízení a podat informaci o předpokládaném termínu vyřešení problému.
8.9.2014
JUDr. Maříková
Rada revokuje část usnesení ze dne 16. 7. 2014 a souhlasí s podáním exekučního návrhu na vydání
pověření exekutora Mgr. Pavla Dolanského (Exekutorský úřad Beroun) vedením exekuce
na peněžité plnění ve výši 202.032 Kč na majetek dlužníka F. M. v případě, že dlužník nebude řádně
a včas plnit své závazky. Rada doporučuje zastupitelstvu města prominutí pohledávky – smluvní
pokuty ve výši 150.014,59 Kč. Rada nesouhlasí se soudním vymáháním smluvní pokuty ve výši 0,5%
denně z dlužné částky 185.132 Kč od 23. 8. 2013 do 27. 8. 2014.
8.9.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Na Výsluní
Hořovice, týkající se rozšíření doplňkové činnosti organizace o domácí ošetřovatelskou a léčebně

rehabilitační péči, viz příloha originálu zápisu. Připravit pro jednání zastupitelstva.
8.9.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se záměrem úplatného nabytí nemovitostí - pozemkových parcel 2282 / 96, 282 / 97,
2282 / 163, 2282 / 16, 2282 / 20 a 2282 / 21 v k.ú. Hořovice o celkové výměře 9.588 m2 od České
republiky – Národního institutu pro další vzdělávání Praha za podmínky bezúplatného převodu
objektu č. p. 869 v Hořovicích z majetku České republiky – Národního institutu pro další vzdělávání
Praha do vlastnictví města Hořovice. Připravit pro jednání zastupitelstva.
8.9.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které Národní památkový ústav, správa zámku
v Hořovicích, pronajme městu Hořovice prostory – jednu místnost v přízemí západního křídla
zámku o výměře 43,7 m2 pro konání voleb do zastupitelstva. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
od 9. 10. 2014 do 13. 10. 2014. Nájemné činí za celou dobu 1.000 Kč a je osvobozeno od DPH.
Zajistit podpisy smluvních stran.
22.9.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město Hořovice zapůjčí občanovi část
pozemku parcelní č. 1112 / 1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hořovice o výměře cca
20 m2 za účelem zřízení posezení, avšak s podmínkou možnosti užívání všemi vlastníky bytového
domu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2018. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.9.2014
JUDr. Maříková
Radní souhlasí se stavbou STL plynovodní přípojky pro č. p. 195, ulice Nerudova, na pozemku
parcelní č. 401 v k. ú. Hořovice za podmínek stanovených odborem technickým a dopravním
a v rozsahu dle situačního snímku, který bude součástí uděleného souhlasu. Rada souhlasí
se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností NAMHAI, s. r. o., na zřízení věcného břemene
vedení plynovodní přípojky pro tuto nemovitost v délce cca 11 m za cenu 181,50 Kč / bm včetně
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
6.10.2014
Mgr. Bakule
Rada schvaluje složení komise prevence kriminality ve složení: Mgr. Petr Bakule manažer prevence
kriminality, Bc. Alena Beierová za Městskou policii Hořovice, Mgr. Jiří Vavřička za školství, Npr. Mgr.
Aleš Macourek za Policii ČR, Mgr. Veronika Kučerová za organizaci Magdalena, a za město Mgr.
Helena Plecitá - dotace, Mgr. Daniela Korosová a Bc. Jitka Skálová – kurátorky pro děti a mládež,
Alena Ratajová – kurátor pro dospělé a Mgr. Olga Kebrlová - vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. Dále rada bere na vědomí informace JUDr. Fáry z Krajského úřadu Středočeského
kraje o možnosti dotace na kamerový systém a další možnosti financování aktivit v rámci prevence

kriminality. Na zpracování Plánu prevence kriminality a získání potřebných dat rada rozhodla
oslovit nezávislou organizaci Centrum pro komunitní práci střední Čechy.
8.9.2014
Mgr. Kebrlová
Rada bere na vědomí opravné rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1 k Rozhodnutí
o poskytnutí dotace č.OP LZZ – ZS 824 – 1182/2014 ze dne 13. 2. 2014 „Naplňování standardů
sociálně-právní ochrany“.
8.9.2014
Mgr. Kebrlová
Rada vzala na vědomí Statut řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb města Hořovice
a spádových obcí, který bude podepsán jejím předsedou PhDr. Jiřím Vlčkem.
8.9.2014
Mgr. Krištufová
Rada souhlasí podle § 32a) odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) s tím, aby
ředitelka 1. základní školy v Hořovicích, zřizované městem, uzavřela s ČVUT v Praze smlouvu
o partnerství v projektu „Moderní učitel 21. století“ Českého vysokého učení technického v Praze,
IČ 68407700, se sídlem Zíkova 4, Praha 6 v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast
podpory 1.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0019.
Současně radní vzali na vědomí doprovodné informace (viz příloha originálu zápisu).
8.9.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s návrhem 4. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2014. Předložit
nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
25.9.2014
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace kynologické organizaci Hořovice, neboť se nejedná
o příspěvek na činnost a přihlášky k poskytování dotací byly uzavřeny 31. 3. 2014. Informovat
žadatele o rozhodnutí rady.
8.9.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s jednodenní výstavou v rámci Road Show „Toyota Dolák Fun Point“, kterou budou
tvořit nafukovací stan a 4 auta. Výstava se povoluje na Palackého náměstí dne 28. 8. 2014 od 9.00
do 17.00 hodin. Vyměřit poplatek z užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky
města.
8.9.2014

pí Šumerová
Rada souhlasí s partnerstvím města při realizaci projetu "sociální automobil" poskytnutím placené
reklamy na pořizovaný služební automobil pro Klubíčko Beroun, které se stará také o hořovické
klienty. Výše příspěvku 10.000 Kč na rok s předpokladem šestiletého trvání spolupráce
na projektu.
8.9.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem pro JS Opatrný na jezdecké závody v rámci seriálu Českého skokového
poháru Velká cena Hořovic 2014 ve výši 15 tis. Kč. Výsledek hlasování: 5 pro, 1 se zdržel.
8.9.2014
radní
Rada bere na vědomí přehled aktuálních dotačních možností pro Město Hořovice.
8.9.2014
radní
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2014.
8.9.2014

Mgr. Jiří Vavřička, Dr.Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10. 9. 2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Jiří Šalena, Alena Ratajová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Bohumil Taraba a Jana Šrámková
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. 18
Rady města Hořovice ze dne 10. 9. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným pracovníkům:
Ing. Křížková
Rada schvaluje doplnění komise prevence kriminality o pracovnici Probační a mediační služby
Beroun Mgr. Petru Fišerovou.
8.9.2014

Ing. Křížková
Radní děkují svým poradním a iniciativním orgánům, které zřídili, za jejich činnost. V souvislosti
s blížícím se koncem volebního období rada ruší všechny druhy komisí k termínu
30. 9. 2014. Oznámit usnesení radních všem vedoucím těchto orgánů a požádat je (s podpisem
pana starosty) o návrh případných odměn.
22.9.2014
Ing. Pelán
Vzhledem k pozemním pracím organizace ČEZ na příjezdové cestě k restauraci Florida rada souhlasí
se zahájením prací po dokončení přípojky elektřiny pro budoucí tenisové kurty.
6.10.2014
Ing. Šnajdr
Objednat studii rekonstrukce sportovní haly s cílem minimálně ve dvou variantách odhadnout
stavební náklady pro případ, že by hala po rekonstrukci svými parametry vyhovovala všem druhům
provozovaných sportů.
22.9.2014
Ing. Šnajdr
Zajistit provedení poptávkové řízení na opravu parket v sálu radnice ve dvou variantách (komplet
a částečná) a podat informaci o výsledku.
6.10.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s., souhlasí se zněním smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti, vjezdu na pozemek parcelní č. 920 / 4 přes pozemky
parcelní č. 66 / 1 a 66 / 7 v k. ú. Velká Víska, v místě naproti vjezdu do nemocnice, za jednorázovou
náhradu 1.210 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.9.2014
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s finanční účastí města na likvidaci černé skládky na pozemkových parcelách
2327 / 3 a 2327 / 65 v k. ú. Hořovice ve výši poloviny nákladů. Zahájit jednání právní cestou,
např. v rámci přestupkového řízení a podat informaci o předpokládaném termínu vyřešení
problému. Úkol řešen, trvá.
3.11.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost APOKLEM, s. r. o.,
U Parkánu 30/4, 182 00 Praha 8, za cenu 478.115 Kč vč. DPH, udržovací práce na opravě střechy
tvrze č. p. 27 v areálu Starého zámku Hořovice. Práce budou probíhat dle projektové dokumentace,
zpracované společností R-Projekt 07, v. o. s. s dokončením nejpozději do 31. 10. 2014. Rada

vítězného uchazeče vybrala z jediné doručené nabídky v soutěži o veřejnou zakázku malého
rozsahu. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
22.9.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy, podle které bude proveden bezúplatný převod původně
zapůjčeného hardware z Ministerstva práce a sociálních věcí na město Hořovice a to v rozsahu dle
přílohy a v ceně 293.214 Kč. Rada zároveň souhlasí s textem předávacího protokolu, kterým
se město zavazuje, že nadále nebude využívat softwarové vybavení, původně zapůjčené
Ministerstvem práce a sociálních věcí městu Hořovice. Softwarové vybavení je konkretizováno
v příloze, která bude součástí předávacího protokolu. Po odborné kontrole zajistit podpisy smlouvy
a předávacího protokolu.
22.9.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smluv o sdružených službách dodávky elektřiny, pro NN i VN, podle kterých
bude společnost Amper Market, a. s. dodávat v roce 2015 elektřinu pro město Hořovice a jeho
podřízené organizace. Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vč. příloh budou uzavírány
s jednotlivými odběrateli, tj. s městem, popř. s jeho příspěvkovými organizacemi. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
22.9.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene č. V-2806/2014 se státní organizací
Správa železniční dopravní cesty, v podobě služebnosti inženýrské sítě na pozemku parcelní
č. 1682 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1686-634/2012. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 34.272 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
6.10.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které provede firma Radek Škvára, s. r. o. stavbu nazvanou
Hořovice - oprava nátrže Červeného potoka a stabilizace cyklostezky, a to za nabídkovou cenu
995.697,43 Kč bez DPH tj. 1.204.793,93 Kč včetně DPH. Nabídka vzešla z veřejné obchodní soutěže.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
22.9.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které provede firma Zahradnictví Josef Šenk obnovu
veřejné zeleně na Palackého náměstí a to za cenu 487.547,21 bez DPH tj. 589.932 Kč včetně DPH.
Nabídka vzešla z veřejné obchodní soutěže. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
22.9.2014

Mgr. Bakule
Rada souhlasí s výjimkou ze stanovené doby veřejné hudební produkce v Baru Florida podle žádosti
provozovatele v příloze originálu zápisu, kromě dne 24. 12. 2014 (tedy ve dnech 17. 10., 8.,
15. a 22. 11., 13, 19, 26. a 31. 12. 2014). Informovat žadatele.
22.9.2014
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s navýšením maximálního počtu pracovních míst stanovených v organizačním
schématu Domova Na Výsluní, Hořovice, který je součástí Organizačního řádu schváleného Radou
města Hořovice usnesením č. 4 ze dne 17. 2. 2010, z 57 na 60.
22.9.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva dne
25. 9. 2014. Předložit k projednání zastupitelstvu.
25.9.2014
p. Vaculík
Rada v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou až do výše
7.596.620 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky z rozpočtu města až do výše 8.937.230 Kč,
odpovídající spolufinancování projektu "Přístupová komunikace ke Společenskému domu
a sportovnímu areálu", reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/85.01979. Předložit ke schválení zastupitelstvu.
25.9.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s dofinancováním sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které bude
v budově bývalého městského kina provozovat organizace Poradna pro občanství / Občanská
a lidská práva. Částka z rozpočtu města pro letošní rok činí 55.556 Kč (tj. 10% z celkových nákladů
služby v příslušném kalendářním roce).
22.9.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s novým principem financování sociálních služeb z rozpočtu města a schvaluje
dokumenty „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice – sociální oblast“ a přílohy
tohoto dokumentu včetně „Kritérií pro hodnocení žádostí o dotace z rozpočtu města Hořovice –
sociální oblast“. Dále ukládá odboru finančnímu a školství zapracovat do rozpočtu města Hořovice
na rok 2015 částku 1.000.000 Kč na příspěvky pro sociální služby.
22.9.2014
Bohumil Taraba, Jana Šrámková

Mgr. Petr Bakule

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
24. 9. 2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Jana Šrámková, místostarostka
Ing. Jan Skopeček, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Petr Mareš
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Jiří Vavřička.
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. 19
Rady města Hořovice ze dne 24. 9. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Rada rozhodla o odměnách členů školské, kulturní a sportovní komise za rok 2014 podle přílohy

originálu zápisu. V součinnosti s finančním odborem městského úřadu zajistit vyplacení.
20.10.2014
Ing. Pelán
Rada souhlasí s úpravou zeleně v mateřské škole Jiráskova a Větrná podle doporučení komise
životního prostředí (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje provedením úpravy zeleně Městskou
správu bytového a nebytového fondu v součinnosti s technickým odborem městského úřadu.
3.11.2014
Ing. Pelán
Rada ukládá uzavřít nájemní smlouvy, které budou upravovat nájemní a provozní vztahy mezi
uživateli prostor v areálu Starého zámku, tj. mezi Městským kulturním centrem a Městskou správou
bytového a nebytového fondu (včetně zřízení kanceláře MKC) a mezi MSBNF a Střediskem volného
času – DOMEČEK HOŘOVICE.
6.10.2014
Ing. Šnajdr
Rada na základě provedeného výběrového řízení na „Zateplení objektů 1. ZŠ v Hořovicích včetně
výměny oken - pavilony 1, 2, 4, 5, 6“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče MIRAS stavitelství a sanace, s. r. o., odštěpný závod Plzeň, jehož
tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
6.10.2014
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení ze dne 14. 5. 2014 a souhlasí s provedením úprav na náklady města
na kanalizační přípojce od bytového domu č. p. 744-745 v podobě vybudování revizní šachty
a osazení zpětné klapky do ní. Oznámit usnesení rady obyvatelům obytného domu.
6.10.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.,
za cenu 188.562 Kč vč. 21% DPH, opravu části komunikace v ulici U Rybníčku v úseku od ulice Stará
po výjezd na silnici III/1147 (ulice Valdecká). Zajistit objednání prací.
6.10.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem pana MVDr. Tomáše Tinka označit odbočku z cyklotrasy, vedoucí
přes Hořovice, s výhradami uvedenými v předkládací zprávě a ukládá technickému a dopravnímu
odboru navržené řešení s panem Tinkem konzultovat.
6.10.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se záměrem MVDr. T. Tinka na rozšíření zpevněné plochy (cca 40m2, podle návrhu

architekta) mezi budoucí terasou kavárny v Panské zahradě a stávajícím chodníkem. Informovat
žadatele.
6.10.2014
JUDr. Maříková
Město Hořovice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na podporu procesů plánování rozvoje
sociálních služeb na území Středočeského kraje – komunitní plánování ze Středočeského
Humanitárního fondu v roce 2014 ve výši 50.000 Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
3.11.2014
JUDr. Maříková
Rada akceptuje nově obdržený text smlouvy o sdružení zadavatelů, jež bude uzavřena mezi
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a městem Hořovice ve věci přípravy
a následného financování stavební akce nazvané „Hořovice – silnice II/117 – Tyršova ulice, oprava
komunikace, vč. chodníku a ochranné zdi Červeného potoka“. Tím revokuje své usnesení ze dne
11. 6. 2014. Skutečný podíl jednotlivých zadavatelů na financování akce bude řešen dodatkem č. 1
k této smlouvě a to až po dokončení obchodní veřejné soutěže na stavební akci. Zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol stále trvá, podpis závisí na termínu schválení radou kraje.
15.12.2014
JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí oznámení o konání hudební produkce dne 4. 10. 2014 od 10.00 do 17.30
hod. na parkovišti před domem čp. 155 a upozorňuje na nutnost dodržet hygienické podmínky
a pravidla veřejného pořádku podle obecně platných předpisů. Informovat oznamovatele.
6.10.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o budoucí smlouvě darovací, podle které poskytne Středočeský
kraj část pozemku p. č. 248/1 v k.ú. Velká Víska o výměře cca 37 m2 městu Hořovice, za účelem
zřízení přechodu pro chodce v Příbramské ulici poblíž křižovatky s ulicí Rpetskou a po dokončení
stavební akce pozemek ve výše uvedeném rozsahu městu daruje. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
20.10.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o spolupráci, podle které dojde k bezúplatné součinnosti
smluvních stran při realizaci projektu "Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji"
(CZ.1.06/2.1.00/08.07144). Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
3.11.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smluv o sdružených službách dodávky elektřiny, podle kterých bude

společnost Amper Market, a. s. dodávat v roce 2015 elektřinu pro město Hořovice a jeho podřízené
organizace. Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vč. příloh budou uzavírány
s jednotlivými odběrateli, tj. s městem, popř. s jeho příspěvkovými organizacemi. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, urgovat dodavatele.
6.10.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem a agenturou Daruma, Plzeň na propagaci města
na multimediálním informačním panelu v Berouně po dobu tří let za celkovou cenu 21.000 Kč
bez DPH, splatnou ve třech splátkách (viz příloha originálu zápisu). Připravit návrh smlouvy.
20.10.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se stavbou „Hořovice – kNN pro parc. č. 2153/2“, na pozemcích parcelní č. 1763
a 1764 v k. ú. Hořovice za podmínek stanovených odborem technickým a dopravním MěÚ Hořovice
a v rozsahu dle situačního snímku. Oba dokumenty budou součástí uděleného souhlasu pro ČEZ
Distribuci, a. s. Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6007330/01 s akciovou společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívající ve výměně pojistkové skříně, na pozemcích parcelní č. 1763 a 1764 v k.
ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 14 m za cenu 181,50 Kč / bm včetně
DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
3.11.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16. 9. 2013 mezi městem
Hořovice – Městskou správnou bytového a nebytového fondu Hořovice a Zimním stadionem
Hořovice, s. r. o. Tímto dodatkem se upřesňuje předmět nájmu a rozšiřuje se o pozemek parc.
č. 122 / 19 v k. ú. Hořovice a o stavby na tomto pozemku situované. Dále se v dodatku specifikují
opravy, které zajišťuje a hradí nájemce, a které zajišťuje a hradí pronajímatel. Zajistit podpisy
smluvních stran.
6.10.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním III. dodatku smlouvy o výstavbě uzavřené dne 29. 9. 2010 mezi Městskou
akciovou společností Hořovice, a. s. a městem Hořovice. Po schválení smlouvy zastupitelstvem
zajistit podpisy smluvních stran.
6.10.2014
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje
město Příbram. Žádosti o dotace byly uzavřeny k 31. 3. 2014. Oznámit žadateli s upozorněním
na možnost přidělení dotace v r. 2015 z rozpočtu na sociální oblast.

6.10.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, že město Hořovice vypořádá vztahy se státním rozpočtem (vzhledem k dotaci
z regionálního operačního programu), které by nastaly v případě zániku nájemní smlouvy, uzavřené
s FK Hořovicko (IČO 22680772), a dále zajistí splnění veškerých náležitostí stanovených
poskytovatelem dotace po dobu stanovenou závaznými podmínkami pro čerpání prostředků
ze státního rozpočtu.
6.10.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s užitím veřejného prostranství na Palackého náměstí a přilehlých městských
plochách v předvečer Cibulového jarmarku dne 3. 10. 2014. Vyměřit poplatek dle platné Vyhlášky
o místních poplatcích, čl. 12 odst. 1 b.
6.10.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s užitím veřejného prostranství v sídlišti Višňovka za účelem vánočního prodeje ryb.
Vyměřit poplatek dle platné vyhlášky o místních poplatcích. Informovat žadatele.
6.10.2014
Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
1. 10. 2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:

Ing. Jan Skopeček, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizvána pí Grossová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Bohumil Taraba.
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. 20
Rady města Hořovice ze dne 1. 10. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
radní
Rada souhlasí s konáním veřejného shromáždění dne 3. 10. od 15 do 18 hodin na pozemku
ve vlastnictví města a to na schodech budovy Městského úřadu Hořovice č. p. 640 za účelem
předvolební akce na základě žádosti MO ČSSD Hořovice.

3.10.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 22. 9. 2014 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
6.10.2014
Jana Šrámková, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
8. 10. 2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Ing. Jan Skopeček, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr. Jiří Peřina a Mgr. Petr Bakule.
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. 21
Rady města Hořovice ze dne 8. 10. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Rada rozhodla o odměnách členů komise životního prostředí a komise dopravní za rok 2014 podle
přílohy originálu zápisu. Komise cestovního ruchu se odměny vzdala vzhledem k nízké aktivitě.
V součinnosti s finančním odborem zajistit vyplacení.
20.10.2014

Ing. Křížková
Rada souhlasí dle Vnitřního předpisu č. 3/2014 s bezplatným pronájmem divadelního sálu a přísálí
radnice Středisku volného času Domeček Hořovice ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2014 pro organizaci
mezinárodní konference u příležitosti otevření Rodinného centra Kaleidoskop. Informovat
žadatele.
20.10.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí dle Vnitřního předpisu č. 3/2014 s bezplatným pronájmem sálu radnice a zasedací
místnosti za účelem předvánočního setkání seniorů ve čtvrtek 4. 12. 2014 od 8.00 do 20.00 hod.
Informovat žadatele.
20.10.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí dle Vnitřního předpisu č. 3/2014 s bezplatným pronájmem sálu radnice k pořádání
koncertů a jiných veřejných vystoupení pořádaných Základní uměleckou školou Josefa Slavíka
ve dnech 21. 11., 10. 12. a 16. 12. 2014. Informovat žadatele.
20.10.2014
Ing. Pelán
Rada revokuje usnesení ze dne 29. 1. 2014 ve věci zaručení exkluzivity v areálu městských lázní
pro restauraci Florida a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu připravit a vybavit
kiosek k otevření a sepsat nájemní smlouvu.
3.11.2014
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí informace o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů
EU na projekt "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice." Zajistit uplatnění tohoto rozhodnutí
a realizaci projektu podle zpracovaného časového harmonogramu do 28. 8. 2015.
20.10.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede, za cenu 315.034 Kč vč. DPH, firma Petr Bárta Apokork studio, výměnu parket na sále radnice. Projednat s finančním odborem a zajistit návrh
smlouvy o dílo. Termín stanovit v zimním období na dobu, kdy sál nebude zhruba jeden a půl
měsíce využíván.
3.11.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o., provede za cenu
111.945 Kč vč. DPH kabelový rozvod veřejného osvětlení včetně dvou kusů svítidel v ulici vedoucí
od Plzeňské ulice k domu pro sociálně nepřizpůsobivé. Zajistit objednání prací.

20.10.2014
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační
přípojku přes pozemek parcelní č. 341 / 2 v k. ú. Velká Víska a pozemek parcelní č. 769 / 1 v k. ú.
Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí
smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence vodovodní a kanalizační
přípojky za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
20.10.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem příkazní smlouvy, podle které zajistí, za cenu 98.010 Kč vč. DPH, společnost
AJL, s. r. o., Velké Meziříčí, realizaci zadávacího řízení pro projekt "Konsolidace IT a nové služby TC
ORP Hořovice". Rada zajištění veřejné obchodní soutěže vybírala ze dvou doručených nabídek.
Po odborné kontrole oznámit usnesení rady uchazečům.
20.10.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu, podle které bude
společnost E. ON Energie, a. s. dodávat zemní plyn v roce 2015 do odběrných míst na adresách
Palackého nám. 2/2 a Vrbnovská 26, 27 a 30. Rada zároveň ukládá právnímu odboru, aby
ve spolupráci s technickým odborem zajistil převod smlouvy o připojení k distribuční soustavě
a smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro odběry na adrese Vrbnovská 26,
27 a 30 na Městskou správu bytového a nebytového fondu od okamžiku, kdy to bude možné (konec
února 2015).
28.2.2015
Mgr. Bakule
Rada revokuje své usnesení ze dne 10. 9. 2014 ohledně zrušení všech druhů komisí rady a tyto
komise ruší s výjimkou komise prevence kriminality, jejíž činnost pokračuje jako Pracovní odborná
skupina prevence kriminality.
20.10.2014
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se záměrem zřídit Denní centrum pro osoby v nouzi, které by provozovala Charita
Beroun. Jedna z možností je na příhodném městském pozemku v dosahu inženýrských sítí umístit
sestavu modulů unimobuněk nebo jiný stavebnicový mobilní systém.
20.10.2014
p. Šalena
Rada souhlasí s pořízením dárkových, propagačních a upomínkových předmětů města včetně
nástěnných kalendářů na rok 2015 v celkové výši do 48 tis. Kč vč. DPH viz příloha originálu zápisu.

20.10.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí s pořízením propagačních a didaktických předmětů pro prevenci kriminality
na školách, kterou vykonává Městská policie Hořovice, v celkové výši do 18 tis. Kč včetně DPH (viz
příloha originálu zápisu).
20.10.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí se založením Spolku Žákův náhon (se sídlem na radnici, Palackého nám. 2) za účelem
zajištění dobré správy, údržby a provozu Žákova náhonu a souhlasí s účastí města. Za město
Hořovice rada ukládá starostovi projednat s ostatními členy spolku (majiteli, či uživateli vodních
děl, napojených na Žákův náhon) stanovy spolku.
20.10.2014
Dr. Jiří Peřina, Mgr. Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Zápis č. 22
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
22. 10. 2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Ing. Jan Skopeček, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Dr. Ing. Jiří Peřina.
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. 22
Rady města Hořovice ze dne 22. 10 .2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Rada schvaluje finanční dar Mgr. Z. Ulčové a Mgr. J. Vlčkové za práci nad rámec činnosti v Kulturní
školské a sportovní komisi, dle přílohy originálu zápisu. Ve spolupráci s finančním odborem zajistit
výplatu.
3.11.2014

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyznačením vodorovného dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“ (žlutá čára)
v ulici Anýžova a Slavíkova dle návrhu. V této souvislosti ve spolupráci s městskou policií posoudit
a případně zrušit dopravní značení obytných zón a upravit je tak, aby zůstala zachována bezpečná
rychlost a současně bylo umožněno parkování na vhodných místech. Posunout zákaz vjezdu
do jednosměrné Jiráskovy ulice, aby bylo možné vjíždět do školního areálu zespodu od křižovatky
s ulicí Pražská. Po schválení Policií České republiky, dopravním inspektorátem Beroun provést
zhotovení tohoto dopravního značení.
1.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním stavby - provedení terénních úprav - na pozemku č. 207/2 v k. ú. Podluhy
ve vlastnictví města Hořovice, za účelem revitalizace rybníka Dražovská velká, která bude
provedena Českým rybářským svazem Hořovice. Informovat žadatele.
3.11.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje termín dokončení
výstavby komunikace ulice Na Lukách. Stavbu provádí společnost Vavřík stavby s. r. o. a termín
dokončení stavby se tímto dodatkem stanovuje nejpozději do 15. 11. 2014. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
3.11.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora kultury
a obnovy památek na stavební akci nazvanou "Oprava krovu a střechy tvrze - Starý zámek
Hořovice". Městu Hořovice bude na základě této smlouvy poskytnuta dotace z rozpočtu
Středočeského kraje v maximální výši 412.000 Kč, maximálně však ve výši 95% celkových
skutečných nákladů. Celkové předpokládané náklady projektu činí 478.115 Kč, spoluúčast města
66.115 Kč, vše vč. DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
1.12.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást distribuční soustavy
kabelového vedení pro řadové domy na pozemcích parcelní č. 906 / 1, 906 / 2, 2282 / 19, 2282 /
114, 2282 / 15 a 2282 / 251 v k. ú. Hořovice, v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 173265/2013 ze dne 10. 10. 2013. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
107 374 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.11.2014

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých budou orgány města Hořovice
vykonávat za konkrétní obce ve správním obvodu Hořovic přenesenou působnost a to projednávání
přestupků. Smlouvy se uzavírají na dobu čtyř let ode dne právní moci udělení souhlasu Krajského
úřadu Středočeského kraje a to s obcemi: Běštín, Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka,
Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, Kotopeky, Lhotka, Libomyšl, Lochovice,
Malá Víska, Neumětely, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Tlustice,
Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov, Záluží. Zajistit podpisy smluvních stran, poslat je
Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení a následně zveřejnit uzavřené smlouvy na úřední
desce.
1.12.2014
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s nabytím majetku zůstavitele dle přílohy originálu zápisu, tj. hotovosti ve výši
13.714 Kč a movitých věcí. Město vypravilo a uhradilo pohřeb zůstavitele. Informovat o rozhodnutí
rady notáře pověřeného vedením řízení o dědictví.
3.11.2014
p. Vaculík
Rada schvaluje stanovy Spolku Žákův náhon, v němž má město účast vlastnictvím tří rybníků
napájených tímto náhonem. Stanovy vymezují činnost, orgány, majetek a hospodaření Spolku
při zajišťování "dobré správy, údržby a provozu Žákova náhonu".
3.11.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku Městské správě bytového a nebytového fondu ve výši
324.058 Kč na úhradu faktury za opravy stěn, úpravu stropu a podlah, tedy o náklady, které uhradil
Domeček, středisko volného času na adaptaci prostor ve starém zámku pro Rodinné centrum Kaleidoskop. Zahrnout do 5. rozpočtového opatření.
3.11.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s režimem a programem akce Vánoce v Hořovicích na Palackého nám. dne 29. 11.
2014 od 8 do 17 hod., kterou pořádá spolek Hořovické maminky, dle přílohy originálu zápisu.
Informovat žadatele o podmínkách.
3.11.2014
radní
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2014.
3.11.2014
Jana Šrámková, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 23
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
5. 11. 2014
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička.
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. 23
Rady města Hořovice ze dne 5. 11. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Radní vzali na vědomí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění NV č. 224/2014 Sb., kterým dochází od 1. 11. 2014
ke změně platových tarifů u městského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných městem.
Současně rada stanovila platy všem ředitelům příspěvkových organizací tak, že upravila tarif podle
nařízení vlády a ostatní složky platů zůstaly nezměněny. U ředitelky Městské mateřské školy rada

upravila i složku osobního ohodnocení dle přílohy originálu zápisu. Zajistit vypracování a předání
platových výměrů.
14.11.2014
Ing. Pelán
Rada revokuje usnesení ze dne 29. 1. 2014 ve věci zaručení exkluzivity v areálu městských lázní
pro restauraci Florida a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu připravit a vybavit
kiosek k otevření a sepsat nájemní smlouvu. Úkol trvá, oslovit alespoň tři možné nájemce.
17.11.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede, za cenu 315.034 Kč vč. DPH, firma Petr Bárta Apokork studio, výměnu parket na sále radnice. Projednat s finančním odborem a zajistit návrh
smlouvy o dílo. Termín stanovit v zimním období na dobu, kdy sál nebude zhruba jeden a půl
měsíce využíván. Úkol řešen, termín prodloužen.
3.11.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nákupem multifunkční tiskárny HP CLJ Enterprise 700 Color MFP M775DN,
obsahující i možnost barevného tisku a kopírování ve formátu A3, pro potřeby Úřadu územního
plánování (součásti odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu), za cenu 102.487 Kč
vč. 21% DPH. Rada vybírala celkem z pěti nabídek. Jako nejlevnější byla vybrána nabídka firmy Filip
Sedláček eprint.cz.
14.11.2014
Ing. Šnajdr
Rada, na základě variantní studie rekonstrukce komunikace za účelem navrácení obousměrného
provozu do ulice U Nádraží, zpracované dopravním inženýrem panem Liborem Křižákem, vybrala
pro zpracování projektu pro stupeň projektové dokumentace pro územní řízení variantu 2. Zajistit
nabídku na zpracování dokumentace pro územní řízení od autora studie.
8.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s odprodejem mobilního telefonu HTC Desire 500 za zůstatkovou hodnotu 3.000 Kč
panu místostarostovi Mgr. Petru Bakulemu. Zajistit odprodej.
14.11.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umožněním zastavení s možností naložení a vyložení nákladu a výstupu a nástupu
osob na chodníku v ulici 9. května před č. p. 211/13. Rada upozorňuje na skutečnost, že rozhodnutí
o možnosti parkování na chodníku vydává silniční správní úřad na max. dobu pěti let. Souhlas rady
je jedním z nutných podkladů k žádosti o rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Informovat
žadatele.

14.11.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy přechodů pro chodce, které formou studie proveditelnosti zpracoval
Ing. Robert Juřina a kterými jsou přechod v ulici 9. května z náměstí Svobody, přechod v Tyršově
ulici do ulice Lázeňské a přechody na křižovatce ulic Pražská a Příbramská. Rada ukládá odboru
technickému a dopravnímu objednat pro jednotlivé přechody pro chodce zpracování dokumentace
pro územní řízení v cenách nabídnutých projektantem.
14.11.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyznačením vodorovného dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“ na protější
straně komunikace v ulici U Rybníčka v úseku proti výjezdu z garáže domu č. p. 1249. Po schválení
dopravního značení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, provést zhotovení
tohoto vodorovného dopravního značení na náklady žadatele.
15.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada povoluje Sedmikrásce, občanskému sdružení, uspořádat Svatomartinský průvod v lesoparku
Dražovka dne 9. 11. 2014 od 16.45 do 18.00 hod. Podmínkou je úklid po akci. Informovat
žadatele.
7.12.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavby „Reko STL
RS Hořovice U Kostela“ se společností RWE GasNet, s. r. o., zastoupenou na základě plné moci
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., na pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska v délce
cca 160 m za cenu 297,50 Kč / bm včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
15.12.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o reklamě, kterou se město Hořovice zavazuje k propagaci
společnosti SILMET Příbram, a. s., za sjednanou cenu 300.000 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
Tato finanční částka bude použita na dokončení první etapy rekonstrukce sportovního areálu u 1.
základní školy.
1.12.2014
p. Vaculík
Rada souhlasí se zněním návrhu usnesení zastupitelstva o odměnách za výkon funkcí zastupitelů
neuvolněných pro tyto funkce podle podání organizačního odboru v příloze originálu zápisu. Zajistit
zařazení do programu ustavujícího jednání zastupitelstva.
6.11.2014

pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 6.000 Kč na hokejový turnaj s názvem „Vánoční turnaj
o putovní pohár starosty Hořovic“, který se bude konat dne 27. 12. 2014. Zajistit vyplacení.
14.11.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením dotace na r. 2014 ve výši 3.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu.
Dotace bude použita na částečnou úhradu nákladů spojených s návštěvou Atommuzea v Míšově.
Zajistit vyplacení.
14.11.2014
pí Šumerová
Rada města jako spolupořadatel souhlasí s finanční spoluúčastí 10 tisíc Kč na pořádání 30. ročníku
podzimního běhu Dražovkou.
10.11.2014
radní
Rada bere na vědomí přehled aktuálních dotačních možností pro město Hořovice.
14.11.2014
Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 24
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19. 11. 2014

Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík.
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. 24
Rady města Hořovice ze dne 19. 11. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s přerušením provozu Městské mateřské školy Hořovice (v době zimních prázdnin)
ve dnech od 29. 12. do 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015.
1.12.2014

Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva města dne
11. 12. 2014. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
11.12.2014
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s návrhem 5. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2014. Předložit
nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
18.11.2014
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s podáním žádosti o kontokorentní úvěr na rok 2015. Předložit nejbližšímu jednání
zastupitelstva ke schválení.
18.11.2014
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s návrhem rozpočtu města Hořovice na rok 2015. Předložit nejbližšímu jednání
zastupitelstva ke schválení.
18.11.2014
Ing. Křížková
Rada jmenuje likvidační komisi ve složení: Jana Šrámková, předsedkyně; Ing. Ladislav Kazda, člen;
Alena Janoušková, členka.
1.12.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Gymnáziu Václava Hraběte, Hořovice,
Jiráskova 617 pro konání školní akademie ve dnech 17. 12. 2014 od 8.30 do 12.00 hod.
a 18. 12. 2014 od 8.00 do 18.00 hod. Informovat žadatele.
1.12.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v České republice pro konání poradenské činnosti pro sluchově postižené občany
Hořovického regionu vždy první a třetí úterý v měsíci roku 2015 od 10.00 hod. do 13.00 hod.
Informovat žadatele.
1.12.2014
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice 2. základní škole v termínu
10. 12. od 8 do 12 hodin a 11. 12. 2014 od 8 do 19 hodin za účelem pořádání školní akademie.
1.12.2014

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Středisku volného času Domeček Hořovice
dne 11. 12. 2014 od 12.00 do 18.00. hod. pro realizaci každoročního oblastního kola soutěže Dětská
Porta. Informovat žadatele.
1.12.2014
Ing. Křížková
Vzhledem k podané výpovědi úklidové firmy FORCORP GROUP spol. s.r.o rada města rozhodla
o vypsání výběrového řízení na zajištění úklidu v budově Městského úřadu, Palackého nám. 640,
od 1.2.2015.
1.12.2014
Ing. Křížková
Rada jmenovala komise, jakožto své poradní a iniciativní orgány: životní prostředí: Ladislav Žalud
(předseda), Ing. Václav Vartýř, Ing. Václav Vinter, Josef Hasman, Daniel Paťava, stavební: Karel
Pelikán (předseda), Ing. Václav Liprt, MVDr. Miloš Urban, Ing. Alois Macek, Ing. Jiří Hrabák, školská,
kulturní a sportovní: Mgr. Martin Komínek (předseda), Miroslav Veverka, Ján Rogos, Mgr. Radek
Šumera, Bc. Helena Nesnídalová. Zajistit předání jmenovacích listin a zavést členy do systému
odměňování.
1.12.2014
Ing. Pelán
Rada revokuje usnesení ze dne 29. 1. 2014 ve věci zaručení exkluzivity v areálu městských lázní
pro restauraci Florida a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu připravit a vybavit
kiosek k otevření a sepsat nájemní smlouvu. Úkol trvá.
1.12.2014
Ing. Šnajdr
Před provedením rekonstrukce podlahy v sálu radnice nutno vyřešit nové instalace, související
s budoucí rekonstrukcí radnice.
15.4.2014
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s pokácením vzrostlé břízy v ulici Palachova při západní straně bytového
domu č. p. 725 – 727. Vyžádat stanovisko Komise životního prostředí.
1.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební akci
nazvanou ""Zateplení a oprava střechy objektu č. p. 640 v Hořovicích"" v rozsahu dle projektové
dokumentace, zpracované společností SPEKTRA spol. s r.o., Beroun v červnu 2014. Rada zároveň
souhlasí s textem smlouvy o dílo, jež se stane závaznou přílohou výzvy k podání nabídky. Doplnit
smlouvu dle dispozic Mgr. Wachtlové.
15.12.2014

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyznačením vodorovného dopravního značení V 12d „Zákaz stání“ před domem
č. p. 249 v ulici Žižkova. Po schválení tohoto značení Policií České republiky, Dopravním
inspektorátem Beroun, provést zhotovení tohoto vodorovného dopravního značení na náklady
žadatele.
1.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem rozsahu víceprací, podle kterého bude cena za dokončení stavební akce
nazvané "Příjezdová komunikace ke Společenskému domu a sportovnímu areálu", společností
SKANSKA a.s., zvýšena o 312.222 Kč na celkových 7.904.363,69 Kč bez DPH, tj. 9.564.280 Kč vč.
21% DPH. Zajistit objednání víceprací.
1.12.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást distribuční soustavy
kabelového vedení pro řadové domy na pozemcích parcelní č. 906 / 1, 906 / 2, 2282 / 19, 2282 /
114, 2282 / 15 a 2282 / 251 v k. ú. Hořovice, v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 173265/2013 ze dne 10. 10. 2013. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
107 374 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Společnost ČEZ urgována, úkol trvá.
15.12.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které provede pan Petr Bárta (Apokork studio),
za cenu 260.359 Kč bez DPH, tj. 315.034 Kč vč. 21% DPH, obnovu parketové podlahy v sále radnice,
a to v termínu květen až červen 2015. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
15.12.2014
JUDr. Maříková
Město Hořovice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Obnova veřejné zeleně
na Palackého náměstí v Hořovicích ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
v roce 2014 ve výši 535.872 Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
15.12.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se stavbou zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN v ul.
Zámecká na pozemcích parcelní č. 44 / 1, 44 / 5, 75 / 1, 75 / 2, 75 / 3, 92 / 1 a 92 /3 v k. ú. Hořovice
za podmínek stanovených odborem technickým a dopravním a v rozsahu dle situačních snímků.
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6017925/VB/01 Hořovice kNN ul. Zámecká
s akciovou společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v oprávnění zřídit a provozovat distribuční

soustavu zemního kabelového vedení NN na pozemcích parcelní č. 44 / 1, 44 / 5, 75 / 1, 75 / 2, 75 /
3, 92 / 1 a 92 /3 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 307 m za cenu
181,50 Kč / bm včetně DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
12.1.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky č. 3 / 2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných
omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství. Připravit pro jednání zastupitelstva.
1.12.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemku města p.č. 920/13 v k.ú. Velká Víska (u
nemocnice) na NH Hospital, a. s., s omezující podmínkou bezplatného užívání parkovací plochy
pro klienty nemocnice. Zveřejnit záměr a připravit návrh smlouvy.
15.12.2014
JUDr. Maříková
Připravit návrh vyhlášky o veřejném pořádku v souladu s platnými předpisy ve spolupráci
s městskou policií.
15.12.2014
Mgr. Krištufová
Rada souhlasí s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu 1. základní školy Hořovice
do fondu investičního za účelem zakoupení interaktivní tabule.
1.12.2014
Mgr. Vavřička
Rada města pověřuje radního Mgr. Jiřího Vavřičku organizací prezentace města Hořovice
v partnerském městě Gau-Algesheim v termínu 6. - 7. 12. 2014.
15.12.2014
pí Šumerová
Rada, plníc funkci zřizovatele základních škol, jmenuje v souvislosti se skončením volebního období,
s účinností od 20. 11. 2014, do školských rad nové zástupce města: 1. základní škola – Mgr. Petra
Bakuleho, 2. základní škola - MDDr. Antonína Spala Připravit jmenovací dekrety a předat po podpisu
pana starosty.
1.12.2014
pí Šumerová
Rada vzhledem k mimořádným sportovním výsledkům a reprezentaci města v mezinárodních
soutěžích souhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 5.000 Kč Janě Adámkové na činnost
v roce 2014, neboť žádosti o dotace byly uzavřeny k 31. 3. 2014. Oznámit žadatelům s upozorněním

na možnost přidělení dotace v r. 2015 po vyhlášení dotačních programů.
1.12.2014
pí Šumerová
Rada na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (v platném znění) rozhodla, aby
odměna při skončení funkčního období dle § 75 odst. 1, 2, a 7 tohoto zákona, byla vyplacena panu
Mgr. Petru Bakulemu jednorázově ve výplatě za měsíc listopad 2014.
1.12.2014
pí Šumerová
Na základě žádosti spolku Sedmikráska radní souhlasí s bezplatným využitím prostoru
před kostelem Nejsvětější trojice dne 5. 12. 2014 od 16.30 do 18.30 h za účelem pořádání
Mikulášského čtení. Informovat žadatele.
1.12.2014
radní
Radní se shodli na oblastech výkonu svých funkcí následovně: Dr. Ing. Jiří Peřina - oblast financí,
Ondřej Vaculík - oblast stavební, dopravní a ekologie, Jana Šrámková - oblast sociální a zdravotní,
Mgr. Zdeňka Ulčová - oblast kultury, Mgr. Renata Wachtlová - oblast právní a majetková, Mgr. Jiří
Vavřička - oblast sportu a cestovní ruch, PhDr. Jiří Vlček - oblast školství.
průběžně
radní
Rada s ohledem na § 11a, odst. 1, zákona 301/2000 Sb., o matrikách, pověřila členy zastupitelstva
Mgr. Zdeňku Ulčovou a PhDr. Jiřího Vlčka výkonem funkce obřadníka, před kterým snoubenci činí
prohlášení o uzavření manželství. Ze zákona tuto funkci současně vykonávají starosta
a místostarostové. S ohledem na § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rada rovněž stanovila,
že tito členové zastupitelstva mohou užívat při významných příležitostech a občanských obřadech
závěsný odznak, tajemník jej může užívat při státoobčanských obřadech. Zajistit předání
jmenovacích dekretů s podpisem starosty.
Průběžně
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada schvaluje mimořádnou odměnu ředitelům příspěvkových organizací města ve výši jednoho
průměrného měsíčního platu z rozpočtu příspěvkové organizace.
1.12.2014
Jana Šrámková, Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 25
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
3. 12. 2014

Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Ondřej Vaculík, místostarosta
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Renata Wachtlová a PhDr. Jiří Vlček.
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. 25
Rady města Hořovice ze dne 3. 12. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Radní se zabývali potřebou organizačně zajistit koordinaci činností všech složek působících v oblasti
prevence kriminality ve městě. Rada žádá Mgr. Petra Bakuleho, jako manažera prevence kriminality,
aby předložil výsledky dosavadní práce a zároveň plán práce spojený s výkonem funkce předsedy
komise prevence kriminality na rok 2015.
15.12.2014

Ing. Křížková
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací v termínu od 1. 2. 2015 na dobu 12 měsíců pro pět zaměstnanců, kteří by byli
zařazeni do Městské správy bytového a nebytového fondu na úklidové práce. V případě získání
příspěvku na VPP rada zmocňuje ředitele příspěvkové organizace MSBNF k řízení, organizování
a kontrolování práce těchto zaměstnanců.
15.12.2014
Ing. Pelán
Rada revokuje usnesení ze dne 29. 1. 2014 ve věci zaručení exkluzivity v areálu městských lázní
pro restauraci Florida a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu připravit a vybavit
kiosek k otevření a sepsat nájemní smlouvu. Úkol trvá.
5.1.2015
Ing. Pelán
Rada souhlasí se snížením nájmu v prodejně potravin v Palachově ulici ze 74.707 Kč na 50.000 Kč /
rok vč. DPH z důvodu zachování služeb, zejména pro obyvatele Západního sídliště. Uzavřít nájemní
smlouvu.
15.12.2014
Ing. Pelán
Rada ukládá řediteli MSBNF uhradit částku 3.920,40 Kč za výrobu a montáž podstavce pod kotel
v sauně z rozpočtu příspěvkové organizace.
15.12.2014
Ing. Šnajdr
Prověřit možnost zřízení rozptylové loučky v areálu městského hřbitova.
29.12.2014
Ing. Šnajdr Předložit plán kontrol čištění kanalizace na území města.
15.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada pověřuje technický odbor jednáním o kompenzaci za prodloužení termínu dokončení
realizace stavby v ulici Na Lukách v souladu se záznamem vyhotoveným předsedou stavební komise
ze dne 27. 11. 2014.
15.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada pověřuje vedoucího odboru technického a dopravního jednáním ve věci hydrogeologického
průzkumu u objektu na adrese Sídliště Karla Sezimy č. p. 950 Hořovice s tím, že uvedený posudek
zadá majitelka objektu a v případě, že z tohoto posudku vyplyne pochybení při stavbě
kanalizačního řadu na straně města, posudek i technické řešení uhradí město ze svého rozpočtu.

29.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s pokácením vzrostlé břízy v ulici Palachova při západní straně bytového
domu č. p. 725 – 727. Vyžádat stanovisko Komise životního prostředí. Úkol trvá.
15.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníka pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební akci nazvanou "Zateplení a oprava střechy objektu
č. p. 640 v Hořovicích" a jmenuje je v tomto složení:
Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise:
Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán. Náhradník: Ing. Ladislav Kazda.
15.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 1. 12. 2014 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
15.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pokácením devíti stromů v ulici Kosmonautů u domu
č. p. 687. Kácení stromů bylo navrženo vlastníky bytových domů a schváleno komisí životního
prostředí.
29.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výsadbou zeleně (bez oplocení) za předem dohodnuté spoluúčasti žadatele na dvou
plochách před bytovým domem č. p. 1199 sídliště U Nemocnice, které jsou součástí pozemku
č. 72/2 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví města Hořovice.
15.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyznačením vodorovného dopravního značení V 12d „Zákaz stání“ před domem
č. p. 249 v ulici Žižkova. Po schválení tohoto značení Policií České republiky, Dopravním
inspektorátem Beroun, provést zhotovení tohoto vodorovného dopravního značení na náklady
žadatele. Úkol trvá.
15.12.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s úhradou za zřízení věcného břemene při pokládce inženýrských sítí ve výši 500 Kč /
m na pozemcích s místní komunikací i na ostatních pozemcích (zemědělská a lesní půda, ostatní
plocha, stavební parcela).

Průběžně
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých budou orgány města Hořovice
vykonávat za obce Tlustici, Otmíče, Praskolesy, Hvozdec a Chlustinu přenesenou působnost
na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 111 / 2009 Sb. Smlouvy se uzavírají na dobu určitou
do 31. 12. 2018 ode dne právní moci udělení souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje,
za cenu 100 Kč za úkon v registru. Zajistit podpisy smluvních stran, poslat smlouvy Krajskému úřadu
Středočeského kraje ke schválení a následně zveřejnit uzavřené smlouvy na úřední desce.
15.12.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s plánem inventur v příloze originálu zápisu a jmenuje inventarizační komisi
pro provedení inventarizace za r. 2014: předseda Jaroslava Šumerová, členové Alena Janoušková,
Marie Rážová.
15.12.2014
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženými materiály pro podávání žádostí na aktivity
z oblasti sportu, kultury, práce s mládeží a ostatní zájmovou činnost z rozpočtu města Hořovice
na rok 2015. Zveřejnit výzvu o podávání žádostí v tisku a na webových stránkách města.
15.12.2014
pí. Šumerová
Zapracovat pořízení dvou nových služebních vozidel městského úřadu nižší střední třídy
do 1. rozpočtového opatření na rok 2015.
31.1.2015
Mgr. Renata Wachtlová, PhDr. Jiří Vlček

Jana Šrámková

Zápis č. 26
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17. 12. 2014
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová a Ondřej Vaculík.
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. 26
Rady města Hořovice ze dne 17. 12. 2014
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Křížková
Rada schvaluje vnitřní předpis č. 6 / 2014 - aktualizované znění organizačního řádu městského
úřadu s účinností od 1. 1. 2015 s tím, že činnost v oblasti prevence kriminality a výkon funkce
protidrogového koordinátora město zajistí smluvně. Současně rada podle § 102 odst. 2 písm. j)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s účinností od 1. 2. 2015
celkový počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu, na 76. Zajistit vydání tohoto
předpisu.
29.12.2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zakoupením celkem 24 ks programu Office 2013 ve dvou verzích přes aukční
portál a s tím souvisejícím registrováním města na portále pro případné další aukce.
26. 1. 2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Miroslav Klíma, za cenu 228.690 Kč vč. DPH,
projekt pro územní řízení na stavební akci nazvanou "Výstavba a rekonstrukce sportovní haly
v Hořovicích". Zajistit objednání prací.
29. 12. 2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením víceprací ve výši 148.774,25 Kč bez DPH, vzniklých při provádění
opravy nátrže Červeného potoka, kterou provedla firma RADEK ŠKVÁRA s. r. o. Vícepráce zahrnují
odvodnění historických meliorací a podzemních pramenů, které byly zjištěny při výkopových
pracích a nebyly součástí projektové dokumentace.
12. 1. 2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s dokoupením potřebného počtu licencí k SW GINIS za účelem bezproblémového
chodu městského úřadu v roce 2015 a dalších letech za dohodnutou částku 244.783 Kč vč. DPH,
od společnosti GORDIC spol. s r. o. Částka bude uhrazena v průběhu prvního pololetí roku 2015.
29. 12. 2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Luděk Novotný, za cenu 54.450 Kč vč. DPH,
realizační dokumentaci stavby na stavební akci nazvanou "Chodník v ulici Příbramská, Hořovice".
Objednat provedení prací.
29. 12. 2014
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ateliér Kprojekt, za cenu 175.329 Kč vč. DPH,
dokumentaci pro územní řízení na stavební akci nazvanou "Rekonstrukce ulice U Nádraží (silnice
III/1146) v Hořovicích", která reflektuje záměr města zajistit v ulici opět obousměrný provoz.

Zajistit návrh smlouvy o dílo.
12. 1. 2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 15. 12. 2014 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
průběžně
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem přílohy ke smlouvě o dílo, podle které provede pan Petr Bárta (Apokork
studio), za cenu 260.359 Kč bez DPH, tj. 315.034 Kč vč. 21% DPH, obnovu parketové podlahy v sále
radnice, a to v termínu květen až červen. Samotný text smlouvy o dílo odsouhlasila rada na svém
zasedání dne 19. 11. 2014 usnesením č. 24, příloha obsahuje rozpočet akce. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
12. 1. 2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720500921, podle kterého pojistí
Kooperativa, pojišťovna, a. s., za cenu 7.728 Kč ročně dokončenou stavební akci nazvanou
"Přístupová komunikace ke společenskému domu a sportovnímu areálu". Celkové pojištění
městského majetku stoupne na 281.598 Kč ročně. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
29. 12. 2014
JUDr. Maříková
Město Hořovice schvaluje smlouvu o dílo, podle které Regionální rozvojová agentura Plzeňského
kraje, o. p. s. zajistí přípravu žádosti o dotaci na projekt Výstavba sběrného dvora odpadů města
Hořovice z Operačního programu Životní prostředí za cenu 44.770 Kč včetně DPH. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
29. 12. 2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které Národní památkový ústav, správa
zámku v Hořovicích, pronajme městu zámeckou kapli a tři místnosti v patře severozápadního křídla
zámku ke konání sňatečních obřadů. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31.
10. 2015. Zajistit podpisy smluvních stran.
29. 12. 2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme Svazu tělesně
postižených MO Hořovice místnosti v objektu městského úřadu č. p. 640 – tři místnosti v 1. NP
pro kanceláře a tři místnosti v suterénu, 1. NP a 3. NP pro sklady kompenzačních pomůcek.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2015 do doby získání jiných prostor, nejpozději do 31.

12. 2015. Nájemné činí 13.300 Kč za sjednané období. Zajistit podpisy smluvních stran. Výsledek
hlasování: 4 pro a 1 proti.
29. 12. 2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nemovité věci - pozemku, podle které město pronajme
panu Jiřímu Přibylovi část pozemku p. č. 1154 / 9 v k. ú. Hořovice pro parkování jednoho autobusu.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Nájemné činí 6.000 Kč ročně + základní sazba DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran. Výsledek hlasování: 4 pro a 1 proti.
29. 12. 2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nemovitých věcí, podle které město pronajme
Sportovnímu clubu Škorpion Hořovice pozemek p. č. 2112 / 18 a část pozemku p. č. 2112 / 1 v k. ú.
Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Nájemné činí 3.500 Kč
ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
29.12.2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
se společností ČEZ Energo, s.r.o., spočívajícího v umístění, zřízení, provozování a údržby
podzemního kabelového vedení na pozemku parcelní č. 942 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu
zaměření geometrickým plánem č. 821-240/2014 v délce 69,3 m. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu 10.500 Kč + DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
26. 1. 2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme panu Zdeňkovi
Jančí část komínu na pozemku p. č. 942 / 1 v k. ú. Velká Víska za účelem umístění vykrývače
pro šíření signálu internetu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.
Nájemné činí 4.000 Kč ročně + základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
29. 12. 2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci,
podle které město bezúplatně převede pozemek parcelní č. 920 / 3 v k. ú. Velká Víska na NH
Hospital, a. s., za účelem vybudování a provozování parkovací plochy pro osobní vozidla pro klienty
nemocnice. Připravit pro jednání zastupitelstva.
29. 12. 2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu nemovitosti ze dne 2. 8. 2012,
kterým se rozšiřuje velikost části nemovitosti (kotelny Višňovka), kterou Hořovická teplárenská, s. r.

o., podnajala společnosti ČEZ Energo, s. r. o., za účelem instalace a provozování kogenerační
jednotky. Zajistit podpisy smluvních stran.
29. 12. 2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s přenecháním sálu radnice paní Blance Vášové v termínu od 9. 1. 2015 do 10.
4. 2015 vždy v pátek od 18:30 hod. do 22:15 hod. za účelem pořádání tanečních kurzů. Poplatek
bude ve stejné výši jako v r. 2014, tj. 24.000 Kč. Současně rada souhlasí s navrženou Smlouvou
o spolupráci při zajištění kulturní akce v souladu s výše uvedenými podmínkami. Zajistit podpisy
smluvních stran.
29. 12. 2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem č. 7 smlouvy č. 2230-26/2009-DO s PROBOBUS, a. s., o závazku veřejné
služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Hořovice formou městské hromadné
autobusové dopravy v roce 2015, podle kterého budou kalkulovány maximální náklady ve výši
33,51 Kč / km. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
29. 12. 2014
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice na sociální oblast
pro organizaci Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, se sídlem Ječná 7/548, Praha 2, která
provozuje registrovanou sociální službu - Nízkoprahové zařízení pro děti v Hořovicích. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
26. 1. 2015
pí Šrámková
Rada souhlasí se zněním Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí
na období 2014 – 2018 a Akčního plánu města Hořovice a ORP pro oblast sociálních a návazných
služeb na období 2014 – 2016. Předložit ke schválení nejbližšímu zastupitelstvu v roce 2015.
9. 2. 2015
radní
Rada bere na vědomí přehled aktuálních dotačních možností pro město Hořovice k datu 12. 12.
2014.
průběžně
radní
Rada vzala na vědomí zprávu technického a dopravního odboru MěÚ Hořovice o způsobu čištění
uličních vpustí na území města.
průběžně
Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

