Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17. 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
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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: Ondřej Vaculík, Karel Pelikán",,
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 17. 03. 2021
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:,,
Dr. Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
17.03.2021,
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit dle ustanovení § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu
o spolupráci a společném zadávání veřejné zakázky s názvem „Prodloužení podchodu v ŽST
Hořovice“, a to se Správou železnic, státní organizace, IČO: 70994234. Podstatou této smlouvy je
nabytí nemovitých věcí v podobě parkoviště a příjezdové komunikace k němu v rámci realizace

akce dostavby podchodu v železniční stanici Hořovice. Předpokládaná hodnota realizace této
veřejné zakázky činí částku výši 15.185.000, - Kč bez DPH.
31.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit dle ustanovení § 84 odst.
2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Smlouvu o převodu akcií včetně příloh a Smlouvu o svěřenecké úschově se společnosti
CONSTRUCTION TEAM s.r.o., IČO: 27203409, a to ve věci odprodeje celkového majetkového
podílu města Hořovice ve výši 33,98 % na základním jmění společnosti Městská akciová společnost
Hořovice, IČO: 25600087. Cena za prodej akcií je stanovena na částku ve výši 5.500.000 Kč za
podmínky současně bezplatného daru pozemku parc. č. 772 a pozemku parc. č. 773, v k.ú. Velká
Víska, jehož součástí je stavba č.p. 903 označovaná jako „Mohykán“.
31.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit dle ustanovení § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej
pozemku parcelní č. 1878, zahrada, o výměře 802 m2 dle listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. a obec
Hořovice, společnosti ZK INVEST HOŘOVICE s.r.o., za cenu ve výši 183.970 Kč / 241.000 Kč, a
to za podmínek užívání pozemku v souladu se současným určením druhu pozemku a zákazem
zcizení a zatížení pozemku na dobu určitou v trvání 10 let dle návrhu kupní smlouvy.
31.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu pozemku se společností
České Dráhy, IČO: 70994226, a to ve věci pozemku parc. č. 1570/45, o výměře 5909 m2
v katastrálním území Hořovice, za cenu ročního nájemné ve výši 129.998, - Kč bez DPH. Účelem
nájmu pozemku je realizace akce Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice. Podpisem tohoto dodatku
je pověřen starosta města.
31.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb s
Advokátní kanceláří Navrátil Menčík s.r.o., kterým se mění sazba smluvní odměny na částku ve
výši 1.900, - Kč bez DPH za každou započatou hodinu poskytování právních služeb, a to s účinností
od 1. 4. 2021. Podpisem tohoto dodatku je pověřen starosta města.",31.03.2021,
Bc. Trojan,"Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Roznášce
informačních a propagačních materiálů se společností Česká pošta, s. p., IČO: 47114986, jehož
podstatou je úprava smluvního vztahu na dobu neurčitou. Podpisem tohoto dodatku je pověřen
starosta města.
31.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní
komunikaci v ulici Šeříkova č.p. 145, parc. č. 106/4, k. ú. Velká Víska, Hořovice, a to pro Jana
Vlčka za účelem připojení pozemku pro vznik rodinného domu.
31.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s žádostí o bezúplatný převod pozemku p.č. 1855/1 v k.ú. Hořovice,
o výměře 622 m2, ostatní plocha, zeleň, z majetku České republiky s příslušností hospodařit pro

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Praha do majetku města Hořovice.
Podpisem žádosti je pověřen starosta města.
31.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu
města Hořovice na rok 2021, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města
Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.
31.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Hořovice – oprava chodníků“ projednala
závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Jiří Pergl, K Dědu
1705, 266 01 Beroun, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí
o výběru dodavatele. Jiří Pergl požaduje za provedení díla částku ve výši 365.653,63 Kč bez DPH,
tj. 442.440,89 Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné
Smlouvy o dílo.
31.03.2021
Bc. Trojan,"Rada města Hořovice schvaluje navýšení peněžních prostředků poskytovaných z
rozpočtu zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní centrum Hořovice ve výši
250.000, - Kč, a to za účelem provedení oprav v prostorách Společenského domu v Hořovicích.
31.03.2021
Dr. Ing. Peřina
Rada města bere na vědomí rezignaci pana Daniela Paťavy z funkce předsedy Komise životního
prostředí města Hořovice a člena Komise pro strategický rozvoj města Hořovice.,31.03.2021,
Ing. Grunt,"Rada města projednala návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu města Hořovice,
podaný společností CONSTRUCTION TEAM s.r.o. a doporučuje zastupitelstvu schválit pořízení
této změny územního plánu dle ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).
31.03.2021
Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného
majetku viz příloha.
31.03.2021
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje smlouvu s Potravinovou bankou Central z.s., Modletice o poskytování potravinové
pomoci klientům odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství a souhlasí s uhrazením ročního
poplatku za tuto službu ve výši Kč 3.000,-.
31.03.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením sociálních bytů žadatelkám dle přílohy zápisu. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2021 s možností automatického prodloužení
v případě pravidelného hrazení nákladů na bydlení. Rada ukládá MSBNF v co nejkratší době
připravit uvolněné sociální byty k nastěhování.
Informovat žadatelku a MSBNF.
31.03.2021,

Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Domeček
Hořovice - středisko volného času a to z důvodu změny sídla organizace od 1.3.2021 na adrese
Vrbnovská 28, Hořovice. Rada města doporučuje zastupitelstvu změnu zřizovací listiny schválit.
31.03.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu, oblast podpory „Podpora sociálních služeb
na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům
určená na základní činnosti sociální služby“, na zakoupení osobního automobilu pro potřeby
pečovatelské služby v ceně cca 395 000,- Kč. Domov bude žádat o dotaci výši 355 000,- Kč.
31.03.2021
Zapsala: Lenka Kuniaková, 17. 03. 2021
Ověřovatelé: Ondřej Vaculík v. r.

Karel Pelikán v. r. 17. 03. 2021

Dr. Ing. Jiří Peřina v. r., 17. 03. 2021
starosta

