Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
31. 03. 2021
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni: Miroslav Veverka, zastupitel
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1),Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková Ing. Jaroslav Vyhnal,,
ad 2)-4),"O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty
jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl
stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.
Usnesení č. 7
Rady města Hořovice ze dne 31. 03. 2021
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
31.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice nesouhlasí s uzavření Partnerské smlouvy a zároveň Dodatku č. 1 této
smlouvy s MAS Karlštejnsko, z.ú., IČO 22689001, a to ve věci realizace akce „Vybudování
multimediální učebny a zajištění konektivity v 1. ZŠ Hořovice“, a to z důvodu, že tento projekt již
byl realizován.
14.04.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-

12-6008938, Hořovice, Jungmannova, obnova NN, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – vedení
NN na pozemcích p.č. 249/1 a 286/3 v k.ú. Hořovice v rozsahu dle předloženého geometrického
plánu, a to za úplatu 16.500 Kč + DPH dle platných předpisů, celkem 19.965 Kč. K podpisu
smlouvy je pověřen starosta města.
14.04.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se
společností CETIN a.s., spočívající v umístění podzemního kabelového vedení veřejné
komunikační sítě na pozemku města p.č. 130, v k.ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah zřízené
služebnosti bude cca 7 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů, celkem tedy bude
služebnost zřízena za úplatu ve výši 4.500 Kč. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.
14.04.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy k podávání
žádostí o poskytnutí dotace z programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb 2016 – 2022, cíl 4 – Podpora mobility, kdy poskytovatelem této dotace je
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, a to na realizaci akce Stropní zvedací a
asistenční systém v Domově Na Výsluní Hořovice.
14.04.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje podle § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) předložené účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž je Město
Hořovice zřizovatelem. Těmito příspěvkovými organizacemi jsou 1. základní škola Hořovice, 2.
základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, Středisko volného času Domeček
Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní
centrum Hořovice a Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice. Jedná se o účetní
závěrky, které byly sestaveny k rozvahovému dni 31. 12. 2020, a to včetně návrhů na rozdělení
přebytku hospodaření či případně čerpání fondů a převody mezi závaznými ukazateli.
14.04.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy k podávání
žádostí o poskytnutí dotace v rámci Státního programu na podporu úspor energie – program EFEKT
II, aktivita 2G_1 - Zpracování místní energetické koncepce, a to na realizaci akce Zpracování
energetické koncepce s akcentací na problematiku OZE a využití alternativních energetických
zdrojů v dopadech nejen na rozvoj společnosti Hořovická Teplárenská, s.r.o.
14.04.2021
Zapsala: Lenka Kuniaková
Ověřovatelé: Jana Šrámková
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

31.03.2021,
Ing. Jaroslav Vyhnal

01.04.2021
01.04.2021

