Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
14. 1. 2015
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. Přizván Jaroslav Sedlák
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 14. 1. 2015

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje 6. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014, kterým se zvyšují příjmy
i výdaje o 38,1 tis. Kč. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva na vědomí.

23. 2. 2015
Dr. Ing. Peřina
Starosta města vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení dotací pro oblast sociální na rok
2015.
19. 1. 2015
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.
26. 1. 2015
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením uvolněného malometrážního bytu 1 + kk v ulici 1. Máje č.p. 699,
zájemci dle předkládací zprávy. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou v trvání 6 měsíců
s možností dalšího prodloužení. Důvodem je prověření schopnosti žadatelky pravidelně
hradit nájem a služby.
26. 1. 2015
Ing. Pelán
Na základě soustavného nepřístojného chování některých občanů na veřejném WC
na Palackého nám. v nočních hodinách rada stanovuje provozní dobu veřejného WC
v zimním období 7 - 18 hod. (pracovní dny i soboty a neděle) a v letním období 6 - 22 hod.
(pracovní dny i soboty a neděle).
26. 1. 2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu, aby ve spolupráci s odborem vnitřních věcí
a právním prověřil všechny aspekty zřízení rozptylové loučky v areálu Městského hřbitova
v Hořovicích.
9. 2. 2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s rozsahem údržby veřejné zeleně na území města Hořovice, kterou bude
provádět Městská správa bytového a nebytového fondu. Údržbu zeleně na Náměstí Boženy
Němcové bude provádět firma Zahradnictví Bauer a údržbu zeleně Palackého náměstí firma
Zahradnictví Šenk. Kontrolu a převzetí provedených prací bude provádět odbor technický
a dopravní. Připravit podklady pro uzavření smluv.
26. 1. 2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu, aby vypsal veřejnou zakázku na úpravu
veřejné zeleně v oblasti Západního sídliště - okolí sochy partyzána podle vítězného návrhu
studenta SOŠ Hořovice, který doporučila komise životního prostředí. Současně prověřit
dostupné čerpání dotačních titulů.

23. 2. 2015
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. Úkol vzhledem
dovolené v ČEZ trvá.
26. 1. 2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje Atelier Kprojekt, s. r. o., za cenu
175.329 Kč vč. DPH, dokumentaci pro územní řízení na stavební akci nazvanou
"Rekonstrukce ulice U Nádraží (silnice III/1146) v Hořovicích". Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
9. 2. 2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizací strategického plánu města Hořovice pro roky 2008 2025 a zároveň souhlasí s nabídkou, podle které aktualizaci zajistí odborná firma Libor
Lněnička za cenu 49.500 Kč vč. DPH. Ve spolupráci s technickým odborem připravit návrh
smlouvy. 26. 1. 2015
JUDr. Maříková
Rada projednala žádost společností JALUS, a. s. a GAMINE, a. s., ve spojení s majiteli
nemovitosti č. p. 152 v ul. 9. května v Hořovicích Hoag Dinh Hung a Ngo Thi Hoa a nesouhlasí
se změnou obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, která by zařadila hernu a bar na uvedené
adrese do lokalit, kde je povoleno provozování loterií a jiných podobných her. Informovat
žadatele.
26. 1. 2015
JUDr. Maříková
Rada projednala žádost společnosti JARON group, a. s., o vydání povolení k provozování
výherních hracích přístrojů na adrese Penzion Valdek, Vágnerova 374, Hořovice. Rada
nesouhlasí se změnou obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, která by zařadila Penzion Valdek,
Fügnerova 374, Hořovice do lokalit označených ulicí a číslem popisným, kde je povoleno
provozování loterií a jiných podobných her. Informovat žadatele.
26. 1. 2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme
Svazu tělesně postižených MO Hořovice prostory v objektu č. p. 640 – 3 místnosti v 1.NP
pro kanceláře a 2 místnosti v 1. a 3. NP pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Nájemné činí 12.000 Kč za sjednané
období. Zajistit podpisy smluvních stran.
26. 1. 2015

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s konáním 27. Cibulového jarmarku, který pořádá ZO Českého zahrádkářského
svazu Hořovice a který se uskuteční 3. října 2015. Dále rada souhlasí s pronájmem sálu
a přísálí v budově radnice a s pronájmem veřejného prostranství od pátku 2. října od 17:00
hod. do soboty 3. října do 22:00 hod. v souvislosti s konáním této akce. Vyrozumět žadatele.
26. 1. 2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků č. 771 a 774 v k. ú. Velká Víska spolku Mohykán
pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Podmínkou je údržba pronajatých pozemků.
Připravit návrh smlouvy o výpůjčce.
26. 1. 2015
JUDr. Maříková
Připravit ve spolupráci se společností STATEK HOŘOVICE, s. r. o., smlouvu o dlouhodobém
pronájmu pozemku (10 let) o ploše 3.300 m2 za roční nájemné 120 Kč/m2 za účelem zřízení
sběrného dvora odpadů.
26. 1. 2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s úpravami v zásadách a kritériích pro poskytování dotací z rozpočtu města
Hořovic - sociální oblast. Rada dále rozhodla v souladu se zásadami o vypsání výběrového
řízení na rozdělení dotací pro rok 2015, a to k 19. lednu 2015.
19. 1. 2015
p. Vaculík
Vzhledem k možnosti získání dotace na obnovu kulturních památek rada souhlasí s obnovou
zrušené sochy sv. Jana Nepomuckého v původní lokalitě u sv. Jána a pověřuje O. Vaculíka,
aby o podmínkách vydání litinové sochy jednal s ředitelkou Muzea Českého krasu v Berouně,
v jehož depozitáři je socha uložena.
9. 2. 2015
p. Vaculík
Rada odvolává Mgr. Petra Bakuleho z funkce manažera prevence kriminality a do této funkce
jmenuje místostarostu Ondřeje Vaculíka.
26. 1. 2015
pí Šumerová
Radní nesouhlasí s prominutím poplatku ze vstupného u maturitních plesů. Pokud školy
požádají, rada souhlasí s poskytnutím dotace do výše zaplaceného poplatku. Seznámit
s tímto rozhodnutím žadatele.
26. 1. 2015
pí Šumerová
Rada ukládá odboru finančnímu a školství, aby prověřil výběr poplatků ze vstupného
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města o místních poplatcích.

26. 1. 2015
pí Šumerová
Radní nesouhlasí se snížením poplatku ze vstupného u 11. kynologického plesu. Pokud
organizace požádá o dotaci na činnost v r. 2015, rada souhlasí s navýšením do výše
zaplaceného poplatku. Seznámit s tímto rozhodnutím žadatele.
26. 1. 2015
pí Šumerová
Rada souhlasí se stanovením závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města na rok
2015 podle návrhu v příloze originálu zápisu. Předat s podpisem pana starosty příspěvkovým
organizacím.
26. 1. 2015
radní
Rada vzala na vědomí informaci o činnosti a záměrech Spartaku Hořovice, které přednesl
předseda Jaroslav Sedlák.
26. 1. 2015
radní
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2014.
26. 1. 2015
radní
Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 5. 3. 2015.
5. 3. 2015
Jana Šrámková a Mgr, Jiří Vavřička

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 2
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
28. 1. 2015
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:

Mgr. Jiří Vavřička, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová 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. 2
Rady města Hořovice ze dne 28. 1. 2015
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Po provedení příslušný úprav, které jsou přílohou originálu zápisu, rada souhlasí s návrhem
1. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2015. Předložit nejbližšímu jednání
zastupitelstva ke schválení.

5. 3. 2015
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva
města dne 5. 3. 2015, upraveného dle dispozic
Mgr. Wachtlové. Předložit k projednání zastupitelstvu.
5. 3. 2015
Dr. Ing. Peřina
Radní se shodli na svém programovém prohlášení v rámci volebního období. Zveřejnit
a projednat na zastupitelstvu.
5. 3. 2015
Ing. Křížková
Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Josefa Forejta, ředitele příspěvkové organizace Domov
Na Výsluní, Hořovice a pověřuje pana starostu vypsáním výběrového řízení na nového
ředitele. Zajistit provedení výběrového řízení.
9. 2. 2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a přísálí p. Václavu Merhautovi, Vlastivědný
dokumentační fond Hořovice, v termínu 13. 4. – 29. 4. 2015,
za účelem konání nekomerční výstavy.
9. 2. 2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice,
k uspořádání koncertu k 65. výročí založení ZUŠ Josefa Slavíka dne 25. 3. 2015.
9. 2. 2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti hořovické radnice Sjednocené
organizaci nevidomých a slabozrakých - ČR, oblastní pobočka Hořovice, pro pravidelné
schůze, které se budou konat vždy první úterý
v měsíci v čase 14 – 16 hodin.
9. 2. 2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti hořovické radnice Svazu tělesně
postižených v ČR, místní organizace Hořovice, Palackého nám. 640, na informační schůzky
pro členy STP k rekondičním pobytům, a to
ve dnech: 12. 5. 2015, 11. 8. 2015, 8. 9. 2015 a 9. 6. 2015, vždy v čase
od 14.30 – 15:30 hod.
9. 2. 2015
Ing. Pelán
Rada schvaluje investiční nákup strojů pro činnost Městské správy bytového a nebytového

fondu a jejich technických služeb dle přílohy originálu zápisu
z rozpočtu města. Realizovat nákup ve spolupráci s finančním odborem.
3. 4. 2015
Ing. Pelán
Rada souhlasí s realizací přístavby dřevěného provizorního sociálního zařízení v objektu
plaveckého bazénu pro využití letního provozu akvaparku
na náklady Městské správy bytového a nebytového fondu.
30. 4. 2015
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s objednáním a montáží interaktivní signalizace zabezpečení
přechodů pro chodce a ukládá prověřit odboru technickému
a dopravnímu další možnosti zajištění bezpečnosti přechodů před budovou
2. ZŠ Vísecké náměstí a před budovou 1. ZŠ Komenského ulice.
23. 2. 2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede za cenu max. 187.877 Kč bez DPH, tj. 227.331
Kč vč. 21% DPH, firma Václav Šťastný, Na Cibulce 814, 266 01 Beroun – Závodí, výstavbu
veřejného osvětlení v ulici Zámecká. Dále zároveň souhlasí s opravou části obrubníků
chodníku v této ulici za cenu 25.000 Kč bez DPH, tj: 30.250 Kč vč. 21% DPH. Zajistit návrh
smlouvy
o dílo.
23. 2. 2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkovou cenou za roční údržbu veřejné zeleně Palackého náměstí ve výši
78.492 Kč bez DPH tj. 94.975,32 Kč vč. DPH, kterou předložila firma Zahradnictví Josef Šenk.
Objednat provádění prací.
9. 2. 2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy - Státní podpora sportu na akci nazvanou "Stavební úpravy sportovní haly."
Zažádat o přidělení dotace.
31. 1. 2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu MŠMT - Státní podpora sportu na akci
nazvanou "Stavební úpravy víceúčelového sportoviště
v Hořovicích", týkající se provedení umělohmotného trávníku na fotbalovém hřišti včetně
osvětlení hřiště. Zažádat o přidělení dotace do 31. 1. 2015.
9. 2. 2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pokácením šesti smrků kolem pomníku sochy "Partyzána"

na Západním sídlišti a to na základě plánované úpravy zeleně kolem tohoto místa, navržené
studentem SOŠ a SOU Hořovice Davidem Novákem. Zajistit provedení.
9. 2. 2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením daňového dokladu ve výši 102.890 Kč vč. DPH Městské správě
bytového a nebytového fondu Hořovice, příspěvkové organizaci za nákup materiálu,
potřebného pro stavební úpravu oplocení
a za zřízení vstupních mřížových vrat do Panské zahrady.
9. 2. 2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace vč. příloh 1 až 5, tedy i přílohy č. 3, kterou je
návrh smlouvy o dílo, podle které bude město Hořovice soutěžit zakázku nazvanou
"konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice".
9.2.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyznačením vodorovného dopravního značení V 12a „Žlutá klikatá čára“
v prostoru před vchodovými dveřmi do bývalé budovy kina.
Po schválení dopravního značení Policií České republiky, dopravním inspektorátem Beroun,
provést v jarních měsících zhotovení tohoto vodorovného dopravního značení.
9. 2. 2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním Smlouvy č. 14173693 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení
objektů 1. základní školy Hořovice včetně výměny oken – pavilony 1, 2, 4, 5, 6 ve výši
889.749,40 Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
9. 2. 2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu připravit žádost o dotaci
od Ministerstva životního prostředí na "Vyhodnocení stavu stromů na území města
s návrhem na jejich ošetření".
31. 3. 2015
Ing. Šnajdr
Zajistit úpravu povrchu cesty štěrkem od sportovní haly ke koupališti.
23. 2. 2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s navrhovaným zněním nájemní smlouvy, podle které STATEK HOŘOVICE, s. r.
o., pronajme městu část pozemkové parcely 86 / 1 v k. ú. Velká Víska za účelem zřízení
a provozování sběrného dvora. Smlouva se uzavírá na dobu určitou deset let. Nájemné činí
396.000 Kč ročně. Doplnit inflační doložku dle dispozic radní Mgr. Wachtlové. Po projednání
a odsouhlasení pronajímatelem zajistit podpisy smluvních stran.

9. 3. 2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhy smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu, podle kterých
bude v roce 2015 (od 20. 2. 2015) dodávat společnost E.ON Energie, a. s., zemní plyn
do odběrných míst na adrese Vrbnovská 26 až 30 zákazníkovi Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice místo městu Hořovice. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
9. 3. 2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se smlouvou o umístění komunikačního zařízení pro bezdrátovou počítačovou
síť na objektech města Hořovice, podle které město pronajme spolku CHEZNET Cheznovice
prostory na střechách budov č. p. 617, č. p. 640 a č. p. 585 v Hořovicích pro umístění
komunikačních zařízení pro bezdrátovou počítačovou síť a spolek CHEZNET zajistí konektivitu
k internetu pro potřeby Gymnázia Václava Hraběte, 2. základní školy a městského úřadu,
popř. i 1. základní školy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zajistit podpisy smluvních
stran.
9. 2. 2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a přispívání na provoz
a vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru v Hořovicích, podle kterého příspěvek
města na provoz a vybavení jednotky HZS bude od r. 2015 činit 70.000 Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
9. 2. 2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o úhradě škody způsobené úrazem žadateli dle přílohy
originálu zápisu.
23. 2. 2015
JUDr. Maříková
Upravit smlouvu Spolku Mohykán o výpůjčce pozemků p. č. 771 a 774 v k. ú. Hořovice
o připomínky radních.
9. 2. 2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením bytu pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou Hořovice
žadateli dle přílohy originálu zápisu. Klient splňuje podmínky vnitřního předpisu 3/2011 Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat Domov
Na Výsluní Hořovice
a žadatele.
9. 2. 2015
Mgr. Komínek
Rada vítá návrh školské komise na uspořádání městského plesu a v té souvislosti žádá

školskou komisi o přípravu organizačního zajištění.
20. 3. 2015
Mgr. Vavřička
Prověřit, zda je dodržována provozní doba pro veřejnost na městském zimním stadionu.
9. 2. 2015
Mgr. Vavřička
Rada ukládá prověřit na základě podnětu školské, kulturní a sportovní komise, jak je zajištěna
správa hřiště u 1. základní školy.
9. 2. 2015
p. Vaculík
Rada města přijímá znění Bezpečnostní analýzy města Hořovice, vypracované pro účely
zpracování strategie města v oblasti prevence kriminality.
6. 2. 2015
p. Vaculík
Rada pověřuje starostu k podání žádosti včetně ostatních nezbytných dokumentů na Krajský
úřad Středočeského kraje ve věci státní účelové dotace pro řešení problematiky v rámci
prevence kriminality.
6. 2. 2015
p. Vaculík
Rada schvaluje znění Strategie města Hořovice v oblasti prevence kriminality pro období let
2015 až 2018.
6. 2. 2015
p. Vaculík
Rada souhlasí s podáním žádosti o státní účelovou dotaci pro řešení problematiky prevence
kriminality v rozsahu a možnostech předpokládané finanční spoluúčasti města
na vybudování městského kamerového
a monitorovacího systému a dále na realizaci mapy kriminality včetně doprovodných
aktivit.
6. 2. 2015
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace na 39. ročník Běhu partyzánskou stezkou, který
se konal dne 10. 1. 2015. Dotace na akce pořádané v roce 2015 budou poskytovány
na základě žádostí předložených dle výzvy rady města. Seznámit s tímto postupem
žadatele.
9. 2. 2015
pí Šumerová
Rada ukládá vedoucí odboru finančního a školství prověřit možnosti snížení nebo zrušení
bankovních poplatků z vkladů na bankovních účtech města.

9. 2. 2015
radní
Rada bere na vědomí informaci o přehledu investičních záměrů města, stavu jejich
momentální připravenosti, nákladovosti a časové posloupnosti jejich případné realizace.
9. 2. 2015
radní
Rada bere na vědomí přehled aktuálních dotačních možností pro město Hořovice.
9. 2. 2015
radní
Rada vzala na vědomí návrh pana Kebrleho na zástavbu proluky v Pražské ulici, která kromě
komerčních prostor obsahuje i parkovací stání ve dvou podlažích.
průběžně
Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr, Jiří Vlček

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 3
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11. 2. 2015

Přítomni:
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: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta 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. 3
Rady města Hořovice ze dne 11. 2. 2015
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Občanskému sdružení Sedmikráska
Hořovice, za účelem uspořádání "Blešího trhu" dne 21. 3. 2015 v době 8.00 - 14.00 hod.
a dále dne 28. 3. 2015 v době 8.00 - 16.00 hod. k uspořádání dalšího ročníku tvořivých

dílniček. Informovat žadatele.
20.2.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice ZUŠ Josefa Slavíka ke koncertní činnosti
učitelů na pondělí 23. 3. 2015 od 17.30 hod. a s bezplatným pronájmem zasedací místnosti
dne 25. 3. 2015, jako poskytnutého zázemí účinkujícím a návštěvníkům koncertu k 65. výročí
založení této školy. Koncert se bude konat 25. 3. 2015. Případné pohoštění konat v přísálí.
Informovat žadatele.
20.2.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí, aby v rámci mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet", k níž se město Hořovice
každoročně připojuje, byla dne 10. 3. 2015 na budově radnice vyvěšena tibetská vlajka
u příležitosti 56. výročí povstání Tibeťanů a jejich boje za svobodu. Zajistit vyvěšení.
20.2.2015
Ing. Křížková
Zajistit úpravu Provozního řádu divadelního sálu a zasedací místnosti radnice o zákaz užívání
zasedací místnosti k jiným, než pracovním, nebo slavnostním účelům (nikoliv k rautům).
20.2.2015
Ing. Křížková
Radní se seznámili s předkládací zprávou k právní úpravě řetězení pracovních poměrů
na dobu určitou a zvláštnímu způsobu určení platového tarifu. Rada má za to, že v případě
zaměstnanců, zaměstnávaných na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu, uzavřené s Úřadem práce České republiky (dále jen
„Dohoda“), jsou splněny podmínky pro řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, které
účinná právní úprava umožňuje a to zejména proto, že: 1. město Hořovice se v „Dohodě“
zavázalo, že pracovní místa bude obsazovat výhradně uchazeči o zaměstnání, které mu
doporučí Úřad práce. 2. zaměstnanci, kteří již veřejně prospěšné práce vykonávali, byli již
zaměstnavatelem řádně proškoleni a ve vykonávaných činnostech nabyli praxe. 3. „Dohoda“
je vždy uzavírána na dobu určitou, proto zaměstnavatel nemá jinou možnost než uzavírat
s těmito zaměstnanci opakovaně pracovní poměry na dobu určitou. Na základě výše
uvedeného budou nadále pracovní poměry, uzavírané mezi městem Hořovice a zaměstnanci,
zaměstnávanými na základě výše uvedené "Dohody" uzavírány opakovaně na dobu určitou.
Platový tarif bude určen zvláštním způsobem v souladu s ustanovením § 6 Nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tato
úprava je platná na dobu neurčitou.
průběžně
Ing. Šnajdr
Rada na základě výběrového řízení „Zateplení a oprava střechy objektu
č. p. 640 v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče ABISKO, s. r. o., Huřviny 2528, Rakovník II, jehož tímto vybírá jako
dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zároveň

souhlasí s vyloučením uchazečů Severočeská bytová, s. r. o., Kladenská 531/4, Vokovice,
Praha 6, SK – IZOLACE, s. r. o., Tyršova 122, Králův Dvůr a APOKLEM, s. r. o., U Parkánu 30/4,
Praha 8.
20.2.2015
Ing. Šnajdr
Rada prozatím upouští od zřízení rozptylové loučky v areálu Městského hřbitova v Hořovicích
z technických důvodů.
20.2.2015
Ing. Šnajdr
Servisní firma při pravidelné revizi kotlů na radnici konstatovala, že již nejsou k dostání
náhradní díly. Z důvodu téměř havarijního stavu zastaralého zařízení zajistit zpracování
projektu vytápění radnice, kina a budovy úřadu s ohledem na plánovanou rekonstrukci
těchto budov.
20.2.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s konáním veřejných hudebních produkcí v baru Florida (povětšině diskoték)
překračujících stanovenou provozní dobu podle předloženého rozpisu akcí v příloze originálu
zápisu. Podmínkou je zajištění bezpečnosti a pořádku v areálu restaurace Florida. Informovat
žadatele.
20.2.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem cenového ujednání pro rok 2015 na dodávku tepelné energie,
dodávané úřadu společností Hořovická teplárenská, s. r. o., na 1,994 Kč bez DPH za kWh,
tj. 2,293 Kč vč. 15% DPH. Zajistit podpis dodatku č. 2 - cenové ujednání na rok 2015 k příloze
č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 07/2013 jež město Hořovice uzavřelo
se společností Hořovická teplárenská počátkem roku 2013.
20.2.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a přispívání na provoz
a vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru v Hořovicích, podle kterého příspěvek
města na provoz a vybavení jednotky HZS bude od r. 2015 činit 70.000 Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran. HZS urgován, termín prodloužen.
20.2.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce nemovitostí, podle které město Hořovice
vypůjčí spolku Mohykán pozemky parcelní č. 771 a 772, lesní pozemky, v k. ú. Velká Víska
za účelem využití Lesním klubem Mohykáně. Smlouva se uzavírá bezúplatně na dobu tří let.
Zajistit podpisy smluvních stran.
20.2.2015

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede pan Václav Šťastný, za cenu
187.877 Kč bez DPH, tj. za 227.331 Kč vč. 21% DPH, dílo spočívající v provedení venkovního
osvětlení vč. kabelových rozvodů v části ulice Zámecká. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
6.3.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6018118/VB/1 „Hořovice – kNN
pro parc. č. 1776 / 1“ s akciovou společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve vybudování
přípojky el. energie pro pozemek p. č. 1776 / 1 přes pozemek parcelní č. 1777 / 1 v k. ú.
Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 45 m za cenu 500 Kč / bm + DPH
dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
20.3.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6007330/01 „Hořovice – kNN pro parc.
č. 2153 / 2“ s akciovou společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě kabelového
vedení nízkého napětí na pozemku parcelní č. 1763 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah
věcného břemene činí cca 10 m zemního vedení za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných
předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
23.3.2015
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje pořadník pro přidělení bytů pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou
Hořovice dle přílohy originálu zápisu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
20.2.2015
Mgr. Kebrlová
Rada ukládá doplnit vnitřní předpis o rozdělování příspěvků poskytovatelům sociálních
služeb o ustanovení o použití nerozděleného zůstatku pro naléhavé a neodkladné případy,
o kterých bude rozhodovat rada.
20.2.2015
pí Šrámková
Rada souhlasí s nákupem publikace "Jak být dobrým rodičem" pro účely vítání občánků
v počtu 50 kusů za celkovou cenu cca 4.000 Kč.
20.2.2015
pí Šrámková
Rada souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování na rozdělení finančních
prostředků v rámci výběrového řízení pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice sociální oblast (viz příloha originálu zápisu) pro rok 2015 s tím, že žadatel, Farní charita
Beroun získá dotaci na službu denní centrum pro osoby bez přístřeší přesně dle podmínek
specifikovaných ve smlouvě po poskytnutí dotace - tedy až v okamžiku, kdy bude uvedeno

do provozu místo poskytování služby - mobilní buňka. Předložit na jednání zastupitelstva.
5.3.2015
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s užíváním veřejného prostranství – Palackého náměstí – na prezentaci
sportovní akce „Rallye Hořovice 2015“, která se bude konat ve dnech 24. a 25. 4. 2015.
Informovat žadatele.
20.2.2015
pí Šumerová
Rada ukládá odboru finančnímu a školství příspěvky na sociální služby zahrnout
do 1. rozpočtového opatření města.
20.2.2015
pí Šumerová
Rada ukládá vedoucí odboru finančního a školství prověřit možnosti snížení nebo zrušení
bankovních poplatků z vkladů na bankovních účtech města. Úkol řešen, trvá.
6.3.2015
Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 2. 2015
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. Přizván pan Karel Pelikán
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. 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. 4
Rady města Hořovice ze dne 25. 2. 2015
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada souhlasí se zveřejněním oznámení nálezu opuštěné věci vodního díla Žákův náhon

na úřední desce, webových stránkách města a dále zveřejněním v místních i regionálních
periodikách.
6.3.2015
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty žadatelům na dobu jednoho
roku. Vzhledem k nepravidelným a neuhrazeným platbám a s přihlédnutím k výši dluhu
a nedodržování dohody o splátkách, u šesti žadatelů pouze do 30. 6. 2015. Po 30. 6. 2015
uzavřít nové nájemní smlouvy pouze v případě pravidelného hrazení běžných plateb
a uhrazení celé dlužné částky. Rada dále souhlasí se zvýšením nájemného dle Zásad
pro přidělování sociálních bytů a s eventuálním prodloužením nájemní smlouvy u tří rodin.
Konkrétně viz. příloha originálu zápisu. Informovat žadatele.
6.3.2015
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 „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice“ a jmenuje je v tomto složení:
Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Bc. Pavel Nový, Mgr. Radek Smrž,
Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Jiří Žák. Náhradníci: Ing. Ladislav Kazda, Ing. David
Grunt, Mgr. Helena Plecitá, Ondřej Vaculík a Ing. Pavel Růžička.
6.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 45.000 Kč bez DPH tj. 54.450 Kč včetně DPH, podle
které provede Ing. Pavel Frank, soudní znalec v oboru lesnictví, znalecké posouzení
zdravotního stavu 500 kusů stromů na území města Hořovice, jehož výstup bude součástí
digitálního pasportu veřejné zeleně.
6.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost HMS, spol. s r. o., za cenu 240.823
Kč vč. 21% DPH rekonstrukci povrchů střešního pláště plochých střech a souvisejících
klempířských prvků na budově městského kina. Předložit návrh smlouvy o dílo.
6.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 23. 2. 2015 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
6.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje
na projekt Rekonstrukce a opravy místních komunikací a rekonstrukce, opravy a výstavba
nových chodníků. Konkrétně bude požádáno o dotaci na stavební úpravy komunikačního
systému v ulici Rpetská v rozsahu 1. a 2. etapa, tedy v úseku od křižovatky s ulicí Cihlářskou
po křižovatku s ulicí Šípkovou včetně a o stavební úpravy komunikačního systému v ulici

Strmá.
6.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje
na projekt Podpora procesů komunitního plánování.
6.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s rozsahem podání žádosti včetně návrhu realizace o dotaci z Fondu životního
prostředí a zemědělství Středočeského kraje na projekt nazvaný "Knížecí cesta - obnova
zeleně kolem cesty do Bažantnice".
6.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem vyjádření města k dokumentaci pro stavební povolení pro stavební
akci nazvanou "Hořovice - odkanalizování lokality Sklenářka", která se týká hlavně ulice
Spojovací, areálu letního koupaliště, ulice U nádraží, Lázeňské a lokality Stareč. Odeslat
vyjádření žadateli."
6.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním elektropilířku pro dálkový odečet úsekového měření průtoku vody
v síti na pozemku p. č. 1539/4 v k. ú. Hořovice. Informovat žadatele.
6.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním stojanu na kola a dvou okrasných keřů na travnatý pozemek
před budovu Penzionu a restaurace č. p. 374, ulice Fügnerova, p. č. 1670/4 v k. ú.
Hořovice.
6.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zadáním pro zpracování projektové dokumentace na úpravu zeleně
a terénních úprav v plochách U Svatého Jana včetně umístění sochy, a to v rozsahu
pro možnou realizaci z dotačních titulů.
6.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s objednáním a montáží interaktivní signalizace zabezpečení
přechodů pro chodce a ukládá prověřit odboru technickému a dopravnímu další možnosti
zajištění bezpečnosti přechodů před budovou 2. ZŠ Vísecké náměstí a před budovou 1. ZŠ
Komenského ulice. Úkol trvá, termín prodloužen.
20.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s aktualizováním architektonické studie od architekta Velínského na obnovu

celé Panské zahrady v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí. Předložit
nabídku.
20.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se záměrem aktualizovat projekt jako dokumentace pro stavební povolení
na rekonstrukci druhé a třetí etapy krytého plaveckého bazénu po konzultaci s pracovní
skupinou dle dispozic pana radního Vavřičky. Předložit nabídku.
20.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zpracováním rozpočtu a slepého výkazu výměr na minimální stavební
úpravy prostor budoucího regionálního muzea v tvrzi starého zámku včetně mobiliáře, audio
a video technologie formou jednoduchého projektu.
20.3.2015
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
na pronájem části pozemků parcelní č. 1968 / 3, 1967 / 1 a 1967 / 2 v k. ú. Hořovice, podle
kterého se sníží nájemné na částku 500 Kč ročně (5 Kč / m2). Zajistit podpisy smluvních
stran.
6.3.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou a s textem příkazní smlouvy, podle které zorganizuje Ing. Jiří Pilský,
za cenu 50.000 Kč, obchodní soutěž dle zákona 137/2006 Sb., na dodavatele stavby nazvané
"Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích", týkající se výstavby
umělohmotného trávníku na fotbalovém hřišti ve sportovním areálu. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
20.3.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které zpracuje Ing. Jiří Presl za cenu 189.000
Kč bez DPH projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení vč. inženýrské
činnosti na akci nazvanou Hořovice - sběrný dvůr odpadů. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
20.3.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost Středočeská údržba
komunikací, s. r. o., za cenu 1.220.489,39 Kč bez DPH, tj. 1.476.792,16 Kč vč. 21% DPH
stavební práce spočívající ve vybudování vykonzolovaného chodníku v úseku mezi mostem
ke Společenskému domu a bývalým pivovarem v Tyršově ulici. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
20.3.2015

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. SAP 11010-052654 „11010-052654
TM_BTA_Beroun_BEYHR_OK“, spočívající v umístění a provozování podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku 242 / 1 v k. ú. Velká Víska.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 20 m za cenu 500 Kč / bm plus DPH.
Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
3.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení
plynové přípojky přes pozemek parcelní č. 35 / 2 v k. ú. Velká Víska v délce 0,7 m za cenu
věcného břemene 500 Kč / bm plus DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních
stran.
3.4.2015
JUDr. Maříková
Zajišťovat zveřejňování všech smluv města schválených radou a zastupitelstvem
na oficiálních webových stránkách Hořovic neprodleně po jejich uzavření ve formě
odpovídající zákonu o ochraně osobních údajů.
průběžně
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s doplněním „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu města Hořovice sociální oblast“ o ustanovení, která se týkají nakládání s nevyčerpanými finančními
prostředky. Tyto prostředky může rada v běžném roce použít na sociální oblast, popř. navýšit
o tyto prostředky rozpočet na dotace v sociální oblasti v následujícím roce. Zveřejnit
upravené zásady s podpisem pana starosty.
6.3.2015
p. Pelikán
Radní se zabývali námitkami stavební komise (viz příloha originálu zápisu), které prezentoval
její předseda pan Karel Pelikán. Rada rozhoduje:
Námitku č. 1 nepodat, námitku č. 2 podat - výsledek hlasování 4 pro a 3 proti. Námitku č. 3
nepodat, námitku č. 4 podat - výsledek hlasování 4 pro a 3 proti. Námitku č. 5 rada
modifikovala tak, aby nový územní plán zohledňoval potřebu parkoviště pro 99 aut. Námitku
č. 6 nepodat, námitka č. 7 a 8 je bezpředmětná. Námitku č. 9 podat dle připomínek stavební
komise. Námitku č. 10 nepodat a námitku č. 11 nepodat.
6.3.2015
p. Šalena
Rada ukládá Městskému kulturnímu centru podílet se na přípravě návštěvy z partnerského
města Gau-Algesheim, která se uskuteční 15. - 17. 5. 2015 podle dispozic pana radního
Vavřičky.
6.3.2015

p. Vaculík
Rada souhlasí se záměrem prodloužení podchodu pod nádražím ČD s vyústěním k sídlišti
Sklenářka a pověřuje místostarostu Ondřeje Vaculíka dojednáním podmínek pro zpracování
studie proveditelnosti s Metroprojektem.
6.3.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným užitím veřejného prostranství na Palackého náměstí dne 19. 5.
2015 pro pořádání akce „Region na cestách“, jejímž cílem je propagace města Hořovice.
Možnost parkování doprovodných vozidel a přístup ke zdroji elektrické energie řešit
s Městskou správou bytového a nebytového fondu. Informovat žadatele.
Mgr. Renata Wachtlová, PhDr. Jiří Vlček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11. 3. 2015
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, 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: Mgr. Zdeňka Ulčová 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. 5
Rady města Hořovice ze dne 11. 3. 2015
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada bere na vědomí kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Městské
mateřské škole Hořovice pro školní rok 2015 / 2016 (viz příloha originálu zápisu).
20.3.2015
Dr. Ing. Peřina
Prověřit financování školní jídelny zejména s ohledem na úhradu tepelné energie z pohledu
příspěvkové organizace a rozpočtu města.

3.4.2015
Ing. Kazda
Radní se seznámili s výsledky poptávkového řízení na obměnu služebních aut - dvou Felicií
z 20. 12. 1999. Čtyři dodavatelé nabídli osm typů aut o výkonu od 55 do 77 kW, značky Ford,
Hyundai a Škoda. Ceny těchto malých aut jsou srovnatelné. Vzhledem k typům stávajících
služebních aut a smluvní spolupráci s Drupol, v.d., Zdice o skladování pneumatik a servisních
službách, rada souhlasí s pořízením dvou vozů Škoda Rapid 1.2 TSI 63 kW. Zajistit návrh
smlouvy.
20.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy EKOBAU – Zahradnictví Bauer, na úpravu zeleně
v okolí sochy ,,Partyzána“ ve výši 51.347,50 Kč bez DPH tj. 62.130,50 Kč včetně DPH
v rozsahu dle zpracované studie. Zajistit objednání prací.
20.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede stavební firma D + H, za cenu 112.947 Kč vč.
DPH výstavbu chodníku v Zámecké ulici v prostoru před nově budovanou kavárnou.
Objednat provedení prací.
20.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Luděk Novotný, za cenu 54.450 Kč vč.
DPH, realizační dokumentaci stavby 1. a 2. etapy komunikačního systému ve Rpetské ulici.
Objednat zpracování projektové dokumentace.
20.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost Metroprojekt Praha, a. s., za cenu
128.000 Kč bez DPH, tj. 154.888 Kč vč. 21 % DPH, studii ke stavební akci nazvané
"Prodloužení podchodu v železniční stanici Hořovice". Objednat provedení prací.
20.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 9. 3. 2015 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
20.3.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Fondu kultury a obnovy památek
Středočeského kraje na projekt "Restaurování sochy partyzána v Hořovicích".
20.3.2015
JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí oznámení o konání shromáždění organizace Stop genocidě

a z bezpečnostních důvodů určuje místo konání dne 18. 3. na Náměstí Svobody.
12.3.2015
JUDr. Maříková
Rada revokovala své usnesení č. 10 ze 14. 5. 2014 a souhlasí se zněním darovací smlouvy
o bezúplatném převodu a převzetí správy webhostingu a domény www. pruvodcepomocihorovice.cz s Centrem pro komunitní práci střední Čechy od 1. 3. 2015 na dobu neurčitou
za cenu 1.984 Kč včetně DPH na jeden rok. Doména vznikla v rámci projektu Komunitní plán
sociálních služeb v Hořovicích a spádových obcích v období 2014 - 2018. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
20.3.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost STRABAG, a. s., za cenu
249.812,48 Kč bez DPH tj. 302.273,10 Kč včetně DPH, stavbu nazvanou ""HOŘOVICE –
přechod pro chodce v ulici K Nemocnici"". Cenová nabídka vzešla z poptávkového řízení, kdy
byly osloveny celkem čtyři firmy. Zpracovat návrh smlouvy o dílo.
20.3.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost HMS, spol. s r.o.,
za cenu 240.823 Kč vč. 21% DPH rekonstrukci povrchů střešního pláště plochých střech
a souvisejících klempířských prvků na budově městského kina. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
20.3.2015
JUDr. Maříková Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí,
podle kterého město Hořovice vypůjčí spolku Mohykán pozemky parcelní č. 771 a 774, lesní
pozemky, v k. ú. Velká Víska za účelem využití Lesním klubem Mohykáně, bezúplatně
na dobu určitou do 31. 12. 2020. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.3.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s užitím znaku města Hořovice na plakátu v souvislosti s konáním
Velikonočního jarmarku 28. března 2015 podle žádosti Hořovických maminek, o. s. a s užitím
loga města na reklamní banner podporující hořovický fotbal podle žádosti firmy Miroslav
Weber - Mlýn, s. r. o. Vyrozumět žadatele.
17.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást
distribuční soustavy podzemního vedení NN na pozemku parcelní č. 678 / 1 v k. ú. Velká
Víska, v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 774 – 313 / 2012 ze dne
10. 1. 2013. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 2.000 Kč. Zajistit
podpisy smluvních stran.

17.4.2015
Mgr. Krištufová
Rada bere na vědomí, že 1. základní škola Hořovice požádá Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy o dotaci z dotačního programu „Podpora zabezpečení škol a školských
zařízení“.
20.3.2015
p. Vaculík
Rada vzala na vědomí informace od firmy Školní jídelna, s. r. o., o činnosti a financování
a dále se zabývala efektivním využitím energií v rámci školní jídelny v budově 1. základní
školy a rozhodla o vypracování projektu na regulaci tepelné energie v souvislosti se stávající
vzduchotechnikou.
3.4.2015
pí Šumerová
Rada schvaluje příspěvek 15.000 Kč HZS Středočeského kraje v Hořovicích na pořádání
3. ročníku Velké ceny Hořovic jakožto krajské soutěže ve vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel. Akce se bude konat 29. 4. 2015 na letišti.
20.3.2015
pí Šumerová
Rada zvážila nové okolnosti a revokovala své usnesení č. 3/2015 ze dne 11. 3. 2015 a souhlasí
s užíváním veřejného prostranství, Palackého náměstí, na prezentaci sportovní akce „Rallye
Hořovice 2015“, která se bude konat ve dnech 24. a 25. 4. 2015. Podmínkou je zajištění
pořádku a úklidu po akci. Informovat žadatele.
20.3.2015
radní
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření za rok 2014 Lesospolu Zbiroh, s. r. o. v obecních
lesích s tržbami v celkové výši 167.510 Kč. Tyto výnosy budou využity pro ošetření skupiny
chráněných stromů na okraji Bažantnice.
20.3.2015
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města v r. 2014. Podle
§ 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do příslušných fondů.
20.3.2015
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. 2014.
20.3.2015

Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 3. 2015

Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
PhDr. Jiří Vlček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Robert Juřina
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 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. 6
Rady města Hořovice ze dne 25. 3. 2015
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Blecha
Rada souhlasí se zveřejněním oznámení nálezu opuštěné věci – pohřební kaple hrabat
z Vrbna na pozemku parc. č. 96 v k. ú. Velká Víska na úřední desce, webových stránkách
města a v regionálních periodikách.
3.4.2015
Ing. Kazda
Radní souhlasí se zněním kupní smlouvy, podle které město kupuje od výrobního družstva
Drupol Zdice dvě auta Škoda Rapid Active 1.2 TSi pro potřeby městského úřadu za celkovou
cenu 539.800 Kč včetně DPH. Dodací lhůta činí maximálně deset týdnů. Zajistit podpisy
smluvních stran. Současně rada zplnomocňuje tajemníka k podpisu všech dalších dokumentů
za kupujícího, které souvisí s tímto obchodním případem.
3.4.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a přísálí radnice příspěvkové organizaci Domov
Na Výsluní Hořovice, za účelem pořádání setkání seniorů, které se uskuteční ve čtvrtek dne
9. 4. 2015 od 8:00 do 20:00 hod.
3.4.2015
Ing. Pelán
Rada souhlasí s úpravou příjezdové komunikace k domu žadatele s tím, že komunikace bude
upravována dle aktuální potřeby zavezením a rozhrnutím štěrku jeden až dvakrát ročně, a to
pracovníky MSBNF Hořovice.
3.4.2015
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 „Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích“ a jmenuje je v tomto složení:
Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnajdr,
Karel Pelikán, Ing. David Grunt a Ing. Jiří Pilský. Náhradníci: PHDr. Jiří Vlček, Ing. Ladislav
Kazda, Mgr. Helena Plecitá, Ing. Jan Blecha a Marcela Pilská.
3.4.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním studie řešící možnosti vytápění sportovní haly odpadním teplem
vzniklým při provozu zimního stadionu.
3.4.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s převzetím stavby veřejného osvětlení v ulici K Výrovně v rozsahu dle výkresu
skutečného provedení stavby do majetku města Hořovice. Po dodání příloh zajistit podpisy
protokolu o předání a převzetí díla.
17.4.2015

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem kvalifikační a zadávací dokumentace k veřejné obchodní soutěži
na stavební akci nazvanou "Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích", která
bude provedena jako podlimitní veřejná zakázka v užším řízení za podmínek, že v kvalifikační
a zadávací dokumentaci bude posunut termín výstavby na období od 1. 8. 2015 do 15.
11. 2015 a v dokumentaci bude uvedena klauzule o nerealizování stavby v případě,
že zadavatel nedostane dotační prostředky na výstavbu, tak jak je uvedena v návrhu smlouvy
o dílo v odstavci 12.5. Rada bere na vědomí, že součástí zadávací dokumentace je i závazný
návrh smlouvy o dílo.
3.4.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zahájením projektových příprav, týkajících se komunikačního systému v ulici
K Nemocnici za účelem následného zlepšení stavebního stavu příjezdu do areálu Nemocnice
Hořovice. Zajistit nabídku za zpracování dokumentace pro stavební řízení.
17.4.2015
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje koncepci parkování v lokalitě Hořovice střed podle studie Ing. Roberta Juřiny,
kterou osobně představil. V této souvislosti rada pověřuje technický a dopravní odbor, aby
připravil podklady pro upřesnění studie a přípravu vyhlášky.
30.4.2015
Ing. Šnajdr
Zajistit nabídky na ruční a strojní zbourání nefunkčního cihelného komínu umístěného
u kotelny č. p. 1392 na sídlišti Višňovka.
30.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost STRABAG, a. s., za cenu
249.812,48 Kč bez DPH tj. 302.273,10 Kč včetně DPH, stavbu nazvanou "HOŘOVICE –
přechod pro chodce v ulici K Nemocnici". Cenová nabídka vzešla z poptávkového řízení, kdy
byly osloveny celkem čtyři firmy. Zpracovat návrh smlouvy o dílo. Úkol trvá, termín
prodloužen.
3.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které si město Hořovice pronajme v psím
útulku paní Eugenie Sychrovské v Buštěhradě jeden kotec pro zatoulané psy za nájemné
ve výši 25.550 Kč ročně včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku
1828 / 5 v k. ú. Hořovice plynárenské zařízení „STL plynovodní přípojka pro dům č. p. 519“.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 2 m za cenu 500 Kč / bm a DPH dle platných

předpisů. Zajistit podpisy smluvních stran.
30.4.2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt v Domě s pečovatelskou službou Hořovice
s žadatelkou dle přílohy zápisu z důvodu sloučení partnerů. Informovat Domov Na Výsluní
Hořovice a žadatele.
3.4.2015
Mgr. Kebrlová
Rada vyhovuje žádosti Bc. Aleny Beierové o ukončení členství v řídící skupině komunitního
plánování sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí z osobních důvodů. Informovat
žadatelku.
3.4.2015
Mgr. Kebrlová
Rada vyhovuje žádosti předsedy Základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v Hořovicích Ing. Ladislava Šišky a v souladu s čl. I. odst. 5 Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Hořovice – sociální oblast poskytuje příspěvek na provoz organizace ve výši
5.000 Kč. Informovat žadatele.
3.4.2015
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s prominutím poplatků ze vstupného za rok 2014 z akcí pořádaných
ve Společenském domě p. Jiřím Hasmanem. Informovat žadatele.
3.4.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím účelového finančního příspěvku 10.000 Kč Domovu Na Výsluní,
Hořovice na zajištění kulturně společenské akce pro seniory, která se bude konat 9. 4. 2015 v
prostorách velkého sálu hořovické radnice.
3.4.2015
radní
Rada bere na vědomí prázdninový provoz Městské mateřské školy v r. 2015.
3.4.2015
radní
Rada bere na vědomí zprávu o provedení inventarizace města Hořovice ke dni 31. 12. 2014.
3.4.2015
Jana Šrámková, Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
8. 4. 2015
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: PhDr. Jiří Vlček 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 8. 4. 2015
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada nominuje do pozice zástupce v radě Svazu měst a obcí JUDr. Josefa Matějku, starostu
obce Kublov.
17.4.2015

Ing. Křížková
Rada schvaluje aktualizované složení Komise pro strategický rozvoj a jmenuje ji jako svůj
iniciativní a poradní orgán v tomto složení: MVDr. Urban Miloš, Hasman Josef, Ing. arch.
Kreisinger Kryštof, Ing. Liprt Václav, Vaculík Ondřej, Mgr. Vavřička Jiří, Ing. Hasmanová
Martina, Pelikán Karel, Jirků Alena, Mgr. Kebrlová Olga, Šrámková Jana, Paťava Daniel Dis.,
Mgr. Plecitá Helena. Informovat členy komise o rozhodnutí rady.
17.4.2015
Ing. Pelán
Rada souhlasí s podnájmem části pozemku parcelní č. 122 / 19 v k. ú. Hořovice pro HC
Cvočkaři Hořovice za účelem umístění mobilních buněk – kabin. Informovat žadatele.
17.4.2015
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ Rekonstrukce ulice Strmá
v Hořovicích“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.“
17.4.2015
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova zeleně Knížecí cesty
do Bažantnice“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování
projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.“
17.4.2015
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora procesů komunitního
plánování“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Humanitárního fondu a závazek spolufinancování projektu v minimální výši
5% z celkových uznatelných nákladů projektu.
17.4.2015
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování pomníku
partyzána“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.“
17.4.2015
Ing. Šnajdr
Objednat stavební zaměření objektu Společenského domu.
17.4.2015

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Miroslav Klíma - PROKON Ateliér, za cenu
750.200 Kč vč. DPH, realizační a zadávací dokumentaci stavby nazvané "Sportovní hala
v Hořovicích". Ve spolupráci s právním odborem předložit návrh smlouvy o dílo.
17.4.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje, za cenu 113.740 Kč vč. DPH, architekt M. A.
Tomáš Velinský studii revitalizace Panské zahrady v Hořovicích. Objednat provedení
prací.
17.4.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s repasováním všech bíle natřených dveří na radnici a dveří na balkon
radničního sálu za cenu do 250.000 Kč bez DPH. Po konzultaci s finančním odborem objednat
práce u Městské správy bytového a nebytového fondu.
17.4.2015
Ing. Šnajdr
Rada vybrala společnost Netfox, s. r. o., jako vítězného uchazeče ve veřejné obchodní soutěži
na nákup celkem 24 ks Microsoft Office 2013. Aukce se zúčastnilo celkem 12 uchazečů.
Vítězný uchazeč navrhl za prodej požadovaného software nejnižší cenu ve výši 139.132 Kč vč.
21% DPH. Objednat dodávku vysoutěženého software.
17.4.2015
Ing. Šnajdr
V souvislosti s připravovanou koncepcí parkování v centru města rada nesouhlasí
s vyznačením vodorovného dopravního značení V 12c, zákaz zastavení (žlutá nepřerušovaná
čára) při levém obrubníku při pohledu od náměstí a po celé délce silnice ve Slavíkově ulici.
Informovat žadatelku.
17.4.2015
Ing. Šnajdr
Zadat posudek na výhodnost způsobu vytápění v budově radnice společnosti SEAP Rokycany,
s. r. o. jako zpracovateli energetické koncepce města Hořovice.
17.4.2015
JUDr. Maříková
Rada města Hořovice schvaluje v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného
ke změně vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit má Ministerstvo obrany, organizační složka
právnické osoby AHNM Praha, na město Hořovice. Rada souhlasí s nabytím předmětných
nemovitostí do vlastnictví města ve smyslu odst. 4 § 1 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení
vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů
a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) v platném znění,
způsobem stanoveným v § 9 výše uvedeného zákona. Informovat ministerstvo a připravit
pro jednání zastupitelstva města.
17.4.2015

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parcelní č. 895 / 2, 895 / 15 v k. ú. Velká
Víska a pozemku parcelní č. 1898 / 2 v k. ú. Hořovice z vlastnictví České republiky
do vlastnictví města Hořovice. Připravit pro jednání zastupitelstva.
17.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva
k nemovitosti - pozemku parcelní č. 920 / 3 v k. ú. Velká Víska, podle které je NH Hospital, a.
s., povinna uzavřít s městem Hořovice smlouvu o zřízení předkupního práva věcného
k předmětnému pozemku, jejímž obsahem bude závazek NH Hospital, a. s., v případě
budoucího zcizení pozemku nabídnout tento ke koupi nejdříve městu. Zajistit podpisy
smluvních stran.
17.4.2015
JUDr. Maříková
Rada pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zjistit možnosti získání pozemku p. č. 102 v k.ú.
Hořovice do majetku města za účelem vybudování cesty od společenského domu do Panské
zahrady.
30.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s umístěním dvou pojistkových skříní na pozemek města p. č. 44/1 v k. ú.
Hořovice. Zajistit návrh změny již uzavřené smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
č. IV-12-6017925/VB/01 ze dne 26. 11. 2014.
15.5.2015
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. 2016 za čtvrtletní nájemné 24.733 Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
30.5.2015
Mgr. Kebrlová
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na poskytování sociální služby – domov pro seniory
Centrum Na Verandě Beroun. Informovat žadatele.
17.4.2015
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje pořadník pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle
přílohy originálu zápisu. Celkem bylo osloveno 28 žadatelů a 7 žadatelů projevilo o byt zájem.
Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
17.4.2015

Mgr. Kebrlová
Zjistit možnosti poskytování odborné psychologické péče pro klienty sociálního odboru
v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
15.5.2015
Mgr. Komínek
Rada ukládá školské komisi připravit městský ples dne 13. 2. 2016.
11.12.2016
p. Šalena
Poptat zajištění digitalizace kroniky města.
17.4.2015
p. Šalena
Rada souhlasí s uspořádáním motorkářského srazu v prostorách společenského domu
v Hořovicích a v areálu jeho zahrady v termínu od 18. 7. 2015, 8.00 hod. do 19. 7. 2015,
16.00 hod. V případě souhlasu Městského kulturního centra informovat organizátory.
17.4.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 12,1 tis. Kč firmě Adjust Art Praha za realizaci
reklamní kampaně projektu „Nalaďte se na Střední Čechy“.
17.4.2015
pí Šumerová
Zajistit úhradu nákladů za účast zástupce města Mgr. Martina Komínka na konferenci dotace
EU pro školy na období 2014 - 2020.
17.4.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím jednorázového finančního daru v souvislosti se zajišťováním
svatebních obřadů (příspěvek na ošacení) pro volební období obřadníkům a matrikářkám
ve výši 9.000 Kč. Zajistit výplatu.
15.5.2015
radní
Rada bere na vědomí soupis žádostí o dotace společenským, kulturním, sportovním a dalším
organizacím. Jednotlivé žádosti posoudí komise ve složení: Mgr. Jiří Vavřička, PhDr. Jiří Vlček,
Mgr. Zdeňka Ulčová a Mgr. Martin Komínek.
22.4.2015
PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Jiří Vavřička

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
22. 4. 2015
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. Přizván Mgr. Melša
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Renata Wachtlová 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. 8
Rady města Hořovice ze dne 22. 4. 2015
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Rada rozhodla, že výběrovou komisí na ředitele / ředitelku příspěvkové organizace Domov
Na Výsluní, Hořovice je rada města, tajemnicí komise bude Mgr. Olga Kebrlová, vedoucí
odboru sociálních služeb a zdravotnictví.
30.4.2015

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti hořovické radnice Svazu tělesně
postižených v ČR z. s., místní organizace Hořovice, Palackého nám. 640, dne 7. 5. 2015 od
15:30 hod. do 16:30 hod. na přednášku MUDr. Jiřiny Eichenmannové – rehabilitační
lékařství.
30.4.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Miroslav Klíma - PROKON Ateliér, za cenu
750.200 Kč vč. DPH, realizační a zadávací dokumentaci stavby nazvané "Sportovní hala
v Hořovicích". Ve spolupráci s právním odborem předložit návrh smlouvy o dílo."
15.5.2015
Ing. Šnajdr
Navrhnout časový harmonogram realizace sloučení stavebních prací v ulici K Nemocnici
a přechodu pro chodce u Sluneční brány. Podmínkou je vybudování přechodu v letošním
roce.
30.4.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí nabídkou, podle které provede společnost Elektroštika, s.r.o., za cenu 108.734
Kč vč. DPH opravu obrubníků a asfaltování té části chodníku v ulici Obránců Míru, kterou
nehradí společnost ČEZ. Objednat provedení prací.
30.4.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s koncepcí prodloužení podchodu pod nádražím Českých drah a s řešením
přístupové komunikace s parkovištěm pro cestující ČD podle studie proveditelnosti, kterou
zpracovává Metroprojekt.
30.4.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje, za cenu 163.108 Kč vč. DPH, Ing. Vladimír
Musil dokumentaci pro stavební povolení ke stavební akci nazvané "Ulice K Nemocnici rekonstrukce komunikace a výstavba kanalizace". Ve spolupráci s právním odborem připravit
návrh smlouvy o provedení prací.
30.4.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje, za cenu 78.408 Kč vč. DPH, Ateliér GENESIS,
spol. s r.o., studii 2. etapy rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Hořovicích. 2. etapa
bude primárně řešit sociální zázemí bazénu (šatny, sprchy, WC), vstupní komunikační systém
a prostory pro vodní atrakce. Objednat provedení prací.
30.4.2015
Ing. Šnajdr
Zadat posudek na výhodnost způsobu vytápění v budově radnice společnosti SEAP Rokycany,

s. r. o. jako zpracovateli energetické koncepce města Hořovice. Úkol trvá.
30.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které provede společnost STRABAG, a. s.,
za cenu 249.812,48 Kč bez DPH, tj. 302.273,10 Kč vč. 21% DPH, stavbu přechodu pro chodce
v ulici K Nemocnici. Upravit smlouvu podle dispozic paní radní Mgr. Wachtlové.
15.5.2015
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí s prodejem pozemku parcelní č. 874 / 12 o výměře
15 m2 v k. ú. Hořovice za účelem využívání jako zahrady za kupní cenu 400 Kč/m2 plus
náhradu nákladů spojených s převodem. Informovat žadatele o rozhodnutí rady a následně
připravit pro jednání zastupitelstva.
30.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem budovy č. p. 606 v Hořovicích (Společenského domu Hořovice).
Zveřejnit záměr pronájmu a připravit konečné znění nájemní smlouvy.
15.5.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře v areálu starého zámku k využití Muzeem Českého
krasu za roční nájemné (vč. paušálu za elektřinu, teplo, vodné a stočné) ve výši původního
nájmu jako ve Státním zámku Hořovice, tj. 11.695 Kč. Zároveň rada ukládá vypracovat návrh
nájemní smlouvy.
30.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s umístěním sídla společnosti Zimní stadion Hořovice, s. r. o., na adrese
Ke Stadionu č. p. 147 / 2, 268 01 Hořovice. Vyrozumět žadatele.
30.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání (části prostoru
komína situovaného na pozemku parcelní č. 942 / 1 v k. ú. Velká Víska z důvodu plánované
demolice). Odeslat výpověď nájemci.
30.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o postoupení pohledávky, podle které příspěvková
organizace Městské kulturní centrum Hořovice postupuje bezúplatně městu pohledávku
ve výši 161.281 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
30.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o využití služebního psa při plnění úkolů Městské policie

Hořovice, podle které bude Městská policie Hořovice využívat při plnění úkolů služebního psa
a za to bude poskytovat majiteli psa odměnu ve výši 2.500 Kč měsíčně. Zajistit podpisy
smluvních stran.
30.4.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které do 15. 6. 2015 zpracuje, za cenu
750.200 Kč vč. 21% DPH, Ing. Miroslav Klíma - PROKON Atelier, dokumentaci pro realizaci
stavby nazvané "Sportovní hala v Hořovicích". Upravit smlouvu podle dispozic paní radní
Mgr. Wachtlové a po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
15.5.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o zřízení a provozu interaktivní mapy jako součásti
oficiálních internetových stránek města Hořovice se společností Galileo Corporation s. r. o.
za cenu 9.667,90 Kč vč. DPH a za roční provozní náklady ve výši 3.617,90 Kč vč. DPH.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
15.5.2015
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje doplnění pořadníku pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou
Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
30.4.2015
p. Šalena
Rada souhlasí s digitalizací 24 kronik města za nabídnutou cenu 50 tisíc Kč bez DPH.
p. Vaculík
Rada pověřuje místostarostu Ondřeje Vaculíka, aby zastupoval město na 14. sněmu Svazu
měst a obcí ve dnech 21. a 22. 5. 2015.
pí Šumerová
Rada souhlasí s uvolněním finančních prostředků na pořízení reklamních předmětů v rámci
prevence kriminality Městské policie Hořovice ve výši do 20.000 Kč.
30.4.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s vyplacením odměny ve výši 39.900 Kč bez DPH společnosti CORVINUS CZ, s.
r. o., za zpracování Bezpečnostní analýzy města Hořovice včetně vypracování strategie téže
oblasti a za zpracování žádosti na státní účelovou dotaci. Na základě této žádosti město
obdrží dotaci ve výši 1 mil. Kč na pořízení kamerového systému v centru města.
30.4.2015
Mgr. Renata Wachtlová, Jana Šrámková

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
6. 5. 2015
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni: Jana Šrámková, místostarostka
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, jmenování ověřovatelů
Český svaz zahrádkářů Hořovice
Kontrola úkolů
Podání členů rady
Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík 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. 9
Rady města Hořovice ze dne 6. 5. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2014 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2014. Předložit zastupitelstvu ke schválení.
4.6.2015

Dr. Ing.
Peřina Rada souhlasí s návrhem 2. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2015 a
doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
4.6.2015
Dr. Ing. Peřina
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozdělení dotací zájmovým organizacím dle přílohy
originálu zápisu. Rezerva vzniklá po rozdělení dotací je řešena v kompetenci rady, případně
zastupitelstva.
4.6.2015
Dr. Ing. Peřina
Rada se seznámila s nařízením vlády, podle kterého je zvýšen maximální možný limit odměn
členům zastupitelstev v průměru o 3,5 %. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok
2015 nepočítal s navýšením odměn, rada navrhuje tyto odměny ponechat v dosavadní výši.
Projednat na zastupitelstvu.
4.6.2015
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s účetní závěrkou za r. 2014. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva
ke schválení.
4.6.2015
Dr. Ing. Peřina
Radní za účasti zástupců spolku zahrádkářů dohodli spolupráci města včetně městské policie
na organizaci Cibulového jarmarku. Veřejné prostory budou poskytnuty bezplatně, avšak
poplatek ze vstupného bude vybrán podle platné vyhlášky. Město projedná možnost zesílené
ochrany s Policií ČR.
19.6.2015
Dr. Ing. Peřina
Jednání zastupitelstva se bude konat 4. 6. 2015 od 18 hodin v Klubu Labe. Organizačně
zajistit.
4.6.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s likvidací Frankovacího stroje Frama Sensonic, který bude nabídnut jako
protiúčet na koupi nového frankovacího stroje Neopost IS 420 s příslušenstvím. Nový stroj je
svými funkcemi, na rozdíl od podobných zařízení, plně kompatibilní se spisovou službou
Gordic, provozovanou městským úřadem. Celková cena včetně slevy za výkup frankovacího
stroje je 94.694 Kč s DPH.
15.5.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí se záměrem poskytovat bezplatné poradenství občanům v oblasti práv
spotřebitelů. Ve spolupráci s právním odborem předložit návrh smlouvy s podmínkami
spolupráce.

15.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Auto
Cont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, jehož tímto vybírá jako dodavatele.
Zároveň souhlasí s vyloučením uchazeče Marbes Consulting, Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
z účasti v zadávacím řízení.
15.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje koncepci parkování v lokalitě Hořovice střed podle studie Ing. Roberta Juřiny,
kterou osobně představil. V této souvislosti rada pověřuje technický a dopravní odbor, aby
připravil podklady pro upřesnění studie a přípravu vyhlášky. Úkol trvá, termín prodloužen.
5.6.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje, za cenu 163.108 Kč vč. DPH, Ing. Vladimír
Musil dokumentaci pro stavební povolení ke stavební akci nazvané "Ulice K Nemocnici rekonstrukce komunikace a výstavba kanalizace". Ve spolupráci s právním odborem připravit
návrh smlouvy o provedení prací. Úkol trvá, termín prodloužen.
15.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s předloženým harmonogram prací a inženýrské činnosti na akci nazvanou: ,,K
Nemocnici – rekonstrukce komunikace“, včetně výstavby přechodu pro chodce s tím,
že zahájení rekonstrukce komunikace bude provedeno v měsíci březnu 2016 a výstavba
přechodu pro chodce bude provedena do konce roku 2015.
15.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s realizací projektu „Hořovice – MKDS města Hořovice“ na který byla
schválena investiční dotace v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2015 a zároveň
schvaluje závazek spolufinancování ve výši minimálně 10 % z celkových uznatelných nákladů
projektu.
15.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním nové rozpojovací skříně na pozemku v majetku města parcelní
č. 75 / 2 v k. ú. Hořovice. Informovat o rozhodnutí rady společnost Miloslav Kalců - projekce
elektro.
15.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zadáním zpracování cenové nabídky společnosti SPEKTRA Beroun s. r. o.,
pro zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP)
na akci nazvanou: ,,Zateplení budovy č. p. 640 na Palackého náměstí v Hořovicích“ a to

v rozsahu pro možné podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí
2014 – 2020.
15.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se záměrem revitalizovat levostranný přítok Žákova náhonu (zvaný potok
Stareč) a ukládá zadat vypracování studie, která by zohlednila možnost zřízení retenčních
jezírek či poldrů ve volném toku a posoudila možnou ekologickou zátěž bývalé skládky Stareč
v zatrubněné části toku.
15.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky "Dynamický nákupní systém
- sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Hořovice a podřízené organizace
pro rok 2016" podle ustanovení § 95 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Informovat mandatáře eCENTRE, a. s. o rozhodnutí rady."
15.5.2015
Ing. Šnajdr
Vyhodnotit nabídky na zbourání nefunkčního cihelného komínu umístěného u kotelny č. p.
1392 na sídlišti Višňovka. Úkol trvá, termín prodloužen.
15.5.2015
JUDr. Maříková
Rada pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zjistit možnosti získání pozemku p. č. 102 v k.ú.
Hořovice do majetku města za účelem vybudování cesty od společenského domu do Panské
zahrady. Úkol trvá, termín prodloužen.
5.6.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem vlastnického práva k nemovité věci - pozemku
parcelní č. 919 v k. ú. Velká Víska na NH Hospital, a. s., za účelem vybudování a provozování
parkovací plochy pro osobní vozidla pro klienty nemocnice. Zveřejnit na úřední desce
a připravit pro jednání zastupitelstva.
15.5.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy č. 14/809/KL/PŘ/VB o zřízení služebnosti inženýrské sítě
„Veřejné osvětlení – Rekonstrukce aut. nádr. B. Němcové“, podle které je město Hořovice
oprávněno uložit a provozovat stavbu veřejného osvětlení na pozemcích parcelní č. 438 / 1,
750 / 6, 750 / 7, 768 / 4 a 768 / 7 v k. ú. Hořovice za jednorázovou úhradu ve výši 4.232 Kč
plus základní sazba DPH. Připravit pro jednání zastupitelstva.
15.5.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede Ing. Miroslav Klíma – PROKON
ateliér zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby

na akci nazvanou: „Sportovní hala v Hořovicích“, a to za cenu 620.000 Kč bez DPH tj. 750.200
Kč včetně DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
5.6.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město - Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice pronajme Muzeu Českého krasu, p. o., nebytový prostor
v objektu č. p. 28 v k. ú. Velká Víska (areál starého zámku) - jednu místnost v přízemí
pro kancelář. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nájemné činí 11.695 Kč ročně.
Po zapracování připomínek Mgr. Wachtlové a odsouhlasení nájemcem zajistit podpisy
smluvních stran.
5.6.2015
p. Šalena
Rada schvaluje, za účelem propagace města, objednání informační brožury "Hořovice"
u vydavatelství Baron, (Zimní 1580, Hostivice) v počtu 1000 ks česky, 500 ks anglicky, 500 ks
německy, za celkovou cenu 59.400 Kč vč. DPH.
15.5.2015
radní Příští schůze rady bude 13. 5. 2015 od 16 hodin.
13.5.2015
Ondřej Vaculík, Mgr. Jiří Vavřička

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
20. 5. 2015
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: Mgr. Renata Wachtlová 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. 10
Rady města Hořovice ze dne 20. 5. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva
města dne 4. 6. 2015. Předložit k projednání zastupitelstvu.
4.6.2015

Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s návrhem 2. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2015 upravený
o zařazené dotace zájmovým organizacím a výdaje vzniklé od posledního jednání rady.
Uvedenou verzi doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
4.6.2015
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s předloženou zprávou odboru sociálních věcí a zdravotnictví o organizacích
poskytujících sociální služby v Hořovicích a správním obvodu a které požádaly v rámci
dotačních řízení vyhlášených městem Hořovice o dotaci z rozpočtu města – sociální oblast.
Předložit na jednání zastupitelstva.
4.6.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu panu Ondřeji Andrlemu pro zkoušky malého
saxofonového souboru, jehož členové jsou v souboru Hořovická muzika Bohumila Vojíře.
Četnost zkoušek je předpokládaná třikrát do měsíce, vždy od 17:30 hod. do 20:15 hod.
29.5.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí se záměrem poskytovat bezplatné poradenství občanům v oblasti práv
spotřebitelů. Ve spolupráci s právní odborem předložit návrh smlouvy s podmínkami
spolupráce. Úkol trvá, termín prodloužen.
29.5.2015
Ing. Pelán
Rada pověřuje Městskou správu bytového a nebytového fondu vybudováním mantinelů
na hřišti u 1. základní školy.
31.8.2015
Ing. Šnajdr
Rada projednala zprávu odboru technického a dopravního týkající se stavu výkopů a překopů
ve městě a oprav výtluků a vzala ji na vědomí.
29.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou 79.000 Kč bez DPH od Ing. arch. Petra Bašty, týkající
se zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby (zadávací
dokumentace) na část areálu starého zámku „Hospodářské křídlo-SO1-knihovna“ a pouze
na prostory, ve kterých má být umístěna knihovna. Objednat provedení prací.
29.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma Josef Horáček IČO 67543944, Vše
Vysoko – výškové práce, ruční zbourání komínu a to za cenu 126.800 Kč včetně DPH a dále
souhlasí s nabídkou, podle které provede firma HoFl, s. r. o. naložení, odvoz a likvidaci

vzniklé suti za cenu 443.768 Kč bez DPH DPH tj. 536.959,28 včetně DPH. Celková cena
za demolici komínu a likvidaci vzniklého odpadu činí 663.759,28 včetně DPH. Demolice bude
dokončena do 14 dnů od započetí prací. Ve spolupráci s právním odborem připravit návrh
smluv.
29.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přidělením veřejné zakázky firmě ENVOS, s. r. o., na akci nazvanou: „Stavební
úpravy víceúčelového hřiště v Hořovicích“, za nabídkovou cenu 16.466.369,46 Kč bez DPH.
Nabídková cena vzešla z veřejné obchodní soutěže, do které se přihlásily celkem čtyři firmy
a hodnotící komisí byla vybrána jako nejvýhodnější.
29.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané v rámci
dynamického nákupního systému na dodávky elektřiny pro město Hořovice, vč. příloh
č. 1 až 4, pořádané za účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele elektřiny pro odběrná místa
v objektech města Hořovice pro rok 2016. Informovat mandatáře, společnost eCentre.
29.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním nízkoprahového denního centra pro osoby v krizi v prostoru vedle
holobytů na pozemkové parcele č. 1514/3 a ukládá odboru technickému a dopravnímu
připravit podmínky pro možnost usazení tří modulů stavebnicového systému (např.
unimobuňky) a pro připojení k inženýrským sítím.
29.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výstavbou skladové haly v lokalitě Stareč, kterou provede firma Bamak, s. r.
o., a to za účelem skladování skel v ocelových rámech pro potřebu firmy Saint-Gobain Sekurit
ČR, spol. s r. o. Podmínkou udělení souhlasu je, že při plánované výstavbě nového
kanalizačního řadu, budou navržené odpadní jímky zrušeny a veškerá splašková kanalizace
ze skladové haly bude zaústěna do nově vybudovaného řadu. Dodavatel stavby dále předloží
zkoušky vodotěsnosti vybudovaných odpadních jímek. Informovat žadatele.
29.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zadáním zpracování cenové nabídky pro zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci nazvanou:
,,Zateplení objektu Společenského domu v Hořovicích“ a to v rozsahu pro možné podání
žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020.
29.5.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pokácením poškozených smrků v areálu tenisových kurtů v Hořovicích, které
byly v roce 2014 neodborně ošetřeny a zkráceny o 1/3 své výšky. Stávající stromy již nemají
růstový potenciál a budou nahrazeny dřevinami nižšího vzrůstu. Informovat žadatele.

29.5.2015
JUDr. Maříková
Rada schvaluje v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně
vlastnictví z ČR, (příslušnost hospodařit mají Vojenské lesy a statky ČR, s. p.), na město
Hořovice. Rada souhlasí s nabytím předmětných nemovitostí do vlastnictví města ve smyslu
odst. 4, § 1, zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích
vojenských újezdů), způsobem stanoveným v § 9 výše uvedeného zákona. Připravit
pro jednání zastupitelstva.
21.5.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o omezení
provozní doby pohostinských a jiných obdobných zařízení na území města Hořovice. Připravit
pro jednání zastupitelstva.
21.5.2015
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Pekárna – cukrárna Hořovice, s. r. o., souhlasí
s prodejem části pozemku parcelní č. 1514 / 2 o výměře cca 88 m2 v k. ú. Hořovice za účelem
zlepšení obslužnosti areálu provozovny žadatele za kupní cenu 500 Kč/m2. Informovat
žadatele a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
29.5.2015
JUDr. Maříková
Rada schvaluje upravenou koncepci parkování v lokalitě Hořovice střed podle studie
Ing. Roberta Juřiny. Ve spolupráci s odborem technickým a dopravním uplatnit
v připravovaném nařízení města.
29.5.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dočasným umístění sídla spolku TJ Spartak Hořovice na adrese Palackého
náměstí 2, Hořovice a pověřuje odbor vnitřních věcí a právní vypracováním dohody
o umístění sídla tohoto spolku.
29.5.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Prohlášení zástavního věřitele o vzdání se zástavního práva, kterým
se Vojenské lesy a statky ČR, s. p., jako zástavní věřitel, vzdává zástavního práva
k nemovitostem – pozemku p. č. 3 s objektem č. p. 30 a pozemku p. č. 4 s objektem
č. p. 28 v k. ú. Velká Víska. Předložit zástavnímu věřiteli.
29.5.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede Ing. Vladimír Musil zpracování
projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení na akci nazvanou:
,,K Nemocnici – rekonstrukce komunikace“ a to za cenu 134.800 Kč bez DPH tj. 163.108 Kč

včetně DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
29.5.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen – služebností,
spočívajících v oprávnění zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích p. č. 44 /
1 a 45 / 2 v k. ú. Hořovice plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojku pro stavbu „
Hořovice – Bytový dům, ul. Zámecká, na pozemku parc. č. 48 / 1“. Předpokládaný rozsah
věcných břemen, přípojek jednotlivých inženýrských sítí, činí cca 16 m za cenu 500 Kč / bm +
DPH dle platných předpisů. Zajistit podpisy smluvních stran.
29.5.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město - Městské kulturní centrum
Hořovice pronajme panu Jiřímu Hasmanovi budovu č. p. 606 (Společenský dům Hořovice)
za účelem provozování kulturních a společenských akcí, restaurační činnosti, školení, cvičení
a ke skladování. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nájemné činí 225.000 Kč čtvrtletně.
Zajistit podpisy smluvních stran.
12.6.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o umísťování psů v útulku, podle které Sdružení útulek
a hotel pro psy – Ing. Luděk Březina a Hana Březinová Rakovník budou umísťovat v útulku psy
nalezené a odchycené na území města Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Úhrada za umístění a péči za jednoho psa a den činí 115,90 Kč včetně základní sazby DPH.
Zajistit podpisy smluvních stran.
12.6.2015
JUDr. Maříková
Rada ukládá ve spolupráci s živnostenským úřadem vypracovat návrh obecně závazné
vyhlášky o zákazu podomního prodeje.
12.6.2015
Mgr. Kebrlová
Na základě žádosti Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Příbrami, kontaktního pracoviště
Hořovice rada souhlasí s vydáním souhlasného závazného stanoviska podle § 33 odst.
6 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího
se vyplácení doplatku na bydlení konkrétním osobám uvedeným v žádosti, které žijí
v ubytovacím zařízení v katastrálním území Hořovic. Informovat žadatele.
29.5.2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se záměrem navázat spolupráci s Mgr. Pavlínou Strolenou, která bude
poskytovat psychologické a psychoterapeutické služby klientům odboru sociálních věcí
a zdravotnictví v rozsahu 16 hodin měsíčně do konce roku 2015 v celkovém finančním
nákladu maximálně 40.000 Kč. Ve spolupráci s právním a organizačním odborem připravit

návrh smlouvy.
12.6.2015
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s přijetím daru 2. základní školou ve výši 500 EUR, který byl poskytnut členy
katolického pěveckého sboru Christian Erbach Gau-Algesheim na podporu výměnných
pobytů žáků hořovických základních škol.
29.5.2015
p. Šalena
Rada souhlasí s digitalizací 24 kronik města za nabídnutou cenu 50 tisíc Kč bez DPH. Úkol
trvá, termín prodloužen.
29.5.2015
pí Šrámková
Rada souhlasí se zaplacením doručené faktury na 4.235 Kč vč. DPH panu V. Merhautovi, (DIČ:
CZ470405035) v souvislosti s uzavřenou smlouvou s kronikářkou města a takto nabídnuté
plnění objednat.
29.5.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotací TJ Rozvoj Plzeň na akci „Za Brdským Fabiánem“ 2.000 Kč
a organizaci Junák Hořovice 10.000 Kč na činnost v roce 2015. Dotace budou poskytnuty
z rezervy vzniklé po rozdělení finančních prostředků u předchozích žádostí. Zařadit
do 2. rozpočtového opatření na r. 2015.
21.5.2015
radní
Rada bere na vědomí informaci ředitelky Městské mateřské školy Hořovice Bc. Heleny
Nesnídalové o čerpání ředitelského volna ve dnech 27. a 28. 8. 2015.
29.5.2015
radní
Rada bere na vědomí oznámení ředitele 2. základní školy Hořovice Mgr. Jiřího Vavřičky
o vyhlášení volných dnů pro žáky ve dnech 29. a 30. 6. 2015.
29.5.2015
radní
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky 1. základní školy Hořovice Mgr. Evy Krištufové
o vyhlášení volných dnů pro žáky ve dnech 29. a 30. 6. 2015.
29.5.2015
Mgr. Renata Wachtlová, Jana Šrámková

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
3. 6. 2015
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Mgr. Jiří Vavřička, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová 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. 11
Rady města Hořovice ze dne 3. 6. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Rada souhlasí s užitím znaku města Hořovice Hasičským záchranným sborem Středočeského
kraje ve videoklipu z mistrovství ČR ve vyprošťování osob z havarovaných vozů. Informovat
žadatele.
12.6.2015
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty žadatelům dle přílohy

originálu zápisu. Nájemní smlouvy uzavřít na dobu určitou do 29. 2. 2016. Pokud nebudou
k tomuto datu uhrazeny všechny dlužné částky, nebude nadále prodloužena nájemní
smlouva.
12.6.2015
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadatelce dle přílohy originálu zápisu.
Rodina žadatelky má jedno nezaopatřené dítě a nachází se v tíživé sociální, finanční i bytové
situaci. Uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do 29. 2. 2016, aby byla prověřena platební
morálka žadatelky.
12.6.2015
Ing. Šnajdr
Rada na doporučení organizace Centrum pro regionální rozvoj souhlasí se zrušením
zadávacího řízení na projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice“. Zahájit nové
zadávací řízení podle harmonogramu v příloze originálu zápisu, s tím, že pokud nedojde
k odvolání uchazečů, bude dosaženo realizační fáze projektu v původním termínu
do 30. 11. 2015.
12.6.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 18. 5. 2015 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
12.6.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s rozsahem a zněním zadávací dokumentace stavby na akci nazvanou
""Hořovice – rekonstrukce ulice Strmá"" a jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání
obálek v tomto složení: Ing. David Grunt, Mgr. Helena Plecitá, Ondřej Vaculík, náhradníci:
Miloslav Jelínek, Ing. Ladislav Kazda, Karel Pelikán.
12.6.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením licence dopravci M express, s. r. o., se sídlem Na Neklance
1124/28, 150 00 Praha 5 Smíchov, za účelem provozování linky osobní vnitrostátní dopravy
Spálené Poříčí – Plzeň – Rokycany – Zbiroh – Hořovice – Beroun – Praha ve dnech 25. –
29. června 2015 včetně (festivalová linka). Informovat žadatele.
12.6.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace stavby na akci nazvanou "Hořovice –
rekonstrukce ulice Rpetská" a jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek v tomto
složení: Ing. David Grunt, Mgr. Helena Plecitá, Ondřej Vaculík, náhradníci: Miloslav Jelínek,
Ing. Václav Liprt, Karel Pelikán.
12.6.2015

Ing. Šnajdr
Rada na základě petice občanů souhlasí s osazením svislého dopravního značení C 9a „Stezka
pro chodce a cyklisty“ a C9b „Konec cesty pro chodce a cyklisty“ na komunikaci vedoucí
od sportovní haly k lávce u bazénu. Po schválení Policií České republiky, Dopravním
inspektorátem Beroun, objednat a instalovat toto dopravní značení.
10.7.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 165.000 Kč bez DPH tj. 199.650 Kč včetně DPH,
podle které provede Ing. Jaroslav Knotek – PROJEKT IV, s. r. o., zpracování dokumentace
ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí na akci nazvanou „Revitalizace lokality Stareč
v Hořovicích“, jakožto opatření proti přívalovým srážkám, které svým vybřežením ohrožují
nemovitosti u křižovatky ulic Tyršova a U Nádraží. Ve spolupráci s odborem vnitřních věcí
a právním připravit návrh smlouvy.
10.7.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 168.000 Kč bez DPH tj. 203.280 Kč včetně DPH,
podle které provede společnost SPEKTRA Beroun, s. r. o., zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS) na akci nazvanou
"Zateplení a oprava fasády budovy MěÚ č. p. 640 v Hořovicích.“ Ve spolupráci s odborem
vnitřních věcí a právním připravit návrh smlouvy.
10.7.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 230.000 Kč bez DPH tj. 278.300 Kč včetně DPH,
podle které provede Ing. Ivan Řehoř – MCT-RR, spol. s r. o., zpracování dvoustupňové
projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP)
a dokumentace pro provádění stavby (DPS) na akci nazvanou "Zateplení objektu
Společenského domu v Hořovicích.“ Ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním
připravit návrh smlouvy.
10.7.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 575.329,19 Kč bez DPH tj. 696.148,30 Kč včetně
DPH, podle které provede firma STRABAG, a. s. opravu povrchu komunikace v ulici Tichá,
včetně napojení na ulici Plzeňská. Oprava zahrnuje vybudování nového asfaltového povrchu
komunikace včetně vjezdů do přilehlých nemovitostí. Ve spolupráci s odborem vnitřních věcí
a právním připravit návrh smlouvy.
10.7.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem trasy cyklostezky v úseku Hořovice – Praskolesy, kdy trasa je
situována podél pravého břehu koryta Červeného potoka a ukládá odboru technickému
a dopravnímu, předložit cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí a zároveň ukládá připravit výkup pozemků v navržené trase v katastrálním území

Velká Víska.
4.9.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 149.000 Kč bez DPH tj. 180.290 Kč včetně DPH,
podle které provede společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. opravu povrchu
účelové komunikace vedoucí od ulice Obránců Míru až k cyklostezce Hořovice – Osek.
Oprava bude provedena ze směsí ušlechtilého kameniva a asfaltové emulze. Ve spolupráci
s odborem vnitřních věcí a právním připravit návrh smlouvy (objednávky).
12.6.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o využití služebního psa při plnění úkolů
Městské policie Hořovice. Dodatkem je upravena odměna náležící majiteli psa na částku
4.000 Kč měsíčně. Důvodem navýšení je zjištění faktických nákladů na chov a výcvik
služebního psa. Zajistit podpisy smluvních stran.
12.6.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o dílo, podle kterých provede Josef Horáček – VšeVysoko
demolici komínového tělesa za cenu 126.800 Kč včetně DPH a společnost HoFl, s. r. o., odvoz
a likvidaci vzniklého stavebního odpadu za cenu 536.959,28 Kč včetně DPH. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
12.6.2015
JUDr. Maříková
Rada schvaluje upravenou koncepci parkování v lokalitě Hořovice střed podle studie
Ing. Roberta Juřiny. Ve spolupráci s odborem technickým a dopravním uplatnit
v připravovaném nařízení města. Úkol trvá, vzhledem k nemoci termín prodloužen.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s předloženým návrhem smlouvy na poskytování bezplatného poradenství
občanům města Hořovice v oblasti práv spotřebitelů společností GLE, o.p.s., a s uvolněním
finančních prostředků v rozsahu maximálně 10.000 Kč za r. 2015 na tyto služby. Do smlouvy
doplnit ve spolupráci s živnostenským odborem způsob vyhodnocení činnosti
do 15. 1. 2016 a zajistit podpisy smluvních stran.
10.7.2015
Mgr. Kebrlová
Rada na základě požadavku Krajského soudu v Praze souhlasí se jmenování města Hořovice
veřejným opatrovníkem u klientky dle přílohy originálu zápisu.
12.6.2015
radní
Rada rozhodla, že její schůze v průběhu letních prázdnin budou

15. 7. a 12. 8. 2015 a následující jednání zastupitelstva bude 3. 9. 2015.
12.6.2015
Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17. 6. 2015

Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni: 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. Jiří Vavřička 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. 12
Rady města Hořovice ze dne 17. 6. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada bere na vědomí informaci ředitelky MMŠ o prázdninovém provozu MMŠ o hlavních
prázdninách (přihlášených dětí 140, o prázdninách provoz z Jiráskovy ulice převeden

do Větrné a MMŠ uzavřena od 20. 7. do 7. 8. 2015).
10.7.2015
Bc. Nesnídalová
Rada bere na vědomí informaci ředitelky MMŠ o zápisu dětí pro školní rok 2015/2016.
Ze 116 žádostí bylo vyhověno 78 žadatelům.
10.7.2015
Bc. Nesnídalová
Rada revokuje část svého usnesení č. 10 ze dne 20. 5. 2015 tak, že vypouští část "rada bere
na vědomí informaci ředitelky MMŠ o čerpání ředitelského volna ve dnech 27. a 28. 8. 2015".
10.7.2015
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s navýšením školného v MMŠ na školní rok 2015/2016 na 400 Kč za jeden
měsíc a jedno dítě.
10.7.2015
Ing. Křížková
Na základě výběrového řízení rada jmenuje do funkce ředitelky příspěvkové organizace
Domov Na Výsluní, Hořovice paní PhDr. Drahomíru Boubínovou s účinností
od 1. 8. 2015 na dobu neurčitou. Připravit jmenovací dekret a zajistit podpisy smluvních
stran.
10.7.2015
Ing. Šnajdr
Rada na doporučení organizace Centrum pro regionální rozvoj souhlasí se zrušením
zadávacího řízení na projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice“. Zahájit nové
zadávací řízení podle harmonogramu v příloze originálu zápisu, s tím, že pokud nedojde
k odvolání uchazečů, bude dosaženo realizační fáze projektu v původním termínu
do 30. 11. 2015. Úkol trvá.
10.7.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 490.000 Kč bez DPH, tj. 592.900 Kč včetně DPH,
podle které provede společnost METROPROJEKT PRAHA, a. s., zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí na akci nazvanou "Prodloužení
podchodu v železniční stanici Hořovice“.
10.7.2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu, aby v intenci upravené smlouvy mezi
městem Hořovice a firmou Inform v. o. s. připravil ve spolupráci s uvedenou firmou návrh
na bezplatnou revitalizaci stávajícího značení a případné rozšíření o další informační místa.
7.8.2015

Ing. Šnajdr
Rada ukládá připravit návrh úpravy zastávky na sídlišti Sklenářka včetně přístřešku v obou
směrech.
7.8.2015
JUDr. Maříková
Prověřit smlouvu se společností Inform v. o. s. a v případě potřeby ji aktualizovat.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Předložit ke schválení nařízení města podle schválené koncepce parkování
v lokalitě Hořovice střed.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 149.000 Kč bez DPH tj. 180.290 Kč včetně DPH,
podle které provede společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. opravu povrchu
účelové komunikace vedoucí od ulice Obránců Míru až k cyklostezce Hořovice – Osek.
Oprava bude provedena ze směsí ušlechtilého kameniva a asfaltové emulze. Ve spolupráci
s odborem vnitřních věcí a právním připravit návrh smlouvy (objednávky). Úkol trvá, termín
prodloužen.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parcelní č. 1229 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře cca
72 m2 paní Mgr. Heleně Plecité za účelem zřízení zahrádky. Připravit návrh nájemní
smlouvy.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem dodatku č. l ke smlouvě o nájmu světelné vánoční výzdoby
č. 0477 z roku 2014, podle které si město vánoční výzdobu pronajímá od společnosti MK
MONT ILLUMINATIONS, s. r. o. Dodatkem dojde ke snížení ročního nájemného na částku
30.000 Kč bez DPH, to je 36.300 Kč s 21% DPH a zároveň k prodloužení nájemní smlouvy
o dva roky. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického
výzkumu, podle které provede oprávněná organizace Pueblo - archeologická společnost,
o.p.s., za cenu 17.500 Kč bez DPH, tj. 21.175 Kč vč. 21% DPH archeologický dohled, týkající
se stavby nazvané Hořovice - stavební úpravy víceúčelového hřiště. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s účastí v dražbě pozemku parcelní č. 101 a 102 v katastrálním území Hořovice,

zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 3339, jehož současným vlastníkem je pan Albert
Florián.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost STRABAG a. s.,
za cenu 575.329,19 Kč bez DPH, tj. 696.148,30 Kč včetně DPH opravu povrchu místní
komunikace v ulici Tichá. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které Ing. Petr Mareš daruje městu
Hořovice stavbu „Veřejné osvětlení pro RD – lokalita Hvozdecká, Hořovice“ za účelem
zajištění jejího provozu a údržby. Připravit pro jednání zastupitelstva.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním návrhu Nařízení města Hořovice č. 2/2015 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje. Předložit ke kontrole krajskému úřadu Středočeského kraje.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které je město Hořovice oprávněné umístit
kamerový bod na budovu společnosti COOP Hořovice – Palackého náměstí,
č. p. 200 a provozovat toto zařízení v souladu se stanovenými podmínkami mezi oběma
smluvními stranami. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede Ing. Ivan Řehoř - MCT – RR
spol. s r. o., za cenu 230.000 Kč bez DPH tj. 278.300 Kč včetně DPH, zpracování
dvoustupňové projektové dokumentace na akci nazvanou "Zateplení objektu společenského
domu v Hořovicích". Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede Ing. Jaroslav Knotek - PROJEKT
IV s. r. o., za cenu 165.000 Kč bez DPH tj. 199.650 Kč včetně DPH, zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí na akci nazvanou "Revitalizace
lokality Stareč v Hořovicích". Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
10.7.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost SPEKTRA spol. s r.
o., za cenu 168.000 Kč bez DPH tj. 203.280 Kč včetně DPH, zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS) na akci nazvanou
"Zateplení budovy MěÚ č. p. 640 v Hořovicích". Po odborné kontrole zajistit podpisy

smluvních stran.
10.7.2015
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 nízkého napětí na pozemcích parcelní č. 1392 / 3, 1392 / 4, 1393 /
1 a 1394 v k. ú. Hořovice, v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1869-91/2015 ze dne
28. 4. 2015. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 1 800 Kč +
základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
7.8.2015
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 nízkého napětí na pozemku parcelní č. 1837 / 1 v k. ú. Hořovice,
v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1871-94/2015 ze dne 29. 4. 2015. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 1 050 Kč + základní sazba DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran
7.8.2015
Mgr. Kebrlová
Na základě žádosti Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Příbrami, kontaktního pracoviště
Beroun rada souhlasí s vydáním souhlasného závazného stanoviska podle § 33 odst. 6 zákona
č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, týkajícího se vyplácení doplatku na bydlení
žadateli dle přílohy originálu zápisu, který žije v ubytovacím zařízení v katastrálním území
Hořovic. Informovat žadatele.
10.7.2015
Mgr. Kebrlová
Na základě žádosti Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Příbrami, kontaktního pracoviště
Hořovice rada souhlasí s vydáním souhlasného závazného stanoviska podle § 33 odst.
6 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, týkajícího se vyplácení doplatku
na bydlení žadateli dle přílohy originálu zápisu, který žije v ubytovacím zařízení
v katastrálním území Hořovic. Informovat žadatele.
10.7.2015
Mgr. Kebrlová
Rada bere na vědomí změnu č. 1 rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
o poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 824 – 1182/2014 ze dne 13. 2. 2014 „Naplňování
standardů kvality sociálně-právní ochrany“. Doba realizace projektu se prodlužuje
do 30. 9. 2015.
10.7.2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se záměrem navázat spolupráci s Mgr. Pavlínou Strolenou, která bude
poskytovat psychologické a psychoterapeutické služby klientům odboru sociálních věcí

a zdravotnictví v rozsahu 16 hodin měsíčně do konce roku 2015 v celkovém finančním
nákladu maximálně 40.000 Kč. Ve spolupráci s právním a organizačním odborem připravit
návrh smlouvy. Úkol trvá, termín prodloužen.
10.7.2015
Mgr. Komínek
Rada ukládá školské komisi, aby dle dispozic pana radního PhDr. Jiřího Vlčka připravila návrh
na rozdělení území města a okolních obcí do školských obvodů spádových škol.
7.8.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2015 provedl
odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Požádat krajský úřad.
10.7.2015
Mgr. Jiří Vavřička, Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15. 7. 2015
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: Mgr. Zdeňka Ulčová 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. 13
Rady města Hořovice ze dne 15. 7. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Rada bere na vědomí změnu rezignace Mgr. Josefa Forejta, ředitele příspěvkové organizace
Domov Na Výsluní, Hořovice ke dni 31. 7. 2015 a v této souvislosti schvaluje vyplacení
mimořádné odměny ve výši dvou průměrných měsíčních platů.
31.7.2015

Ing. Křížková
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o platu
ředitelky příspěvkové organizace „Domov Na Výsluní, Hořovice“ s účinností
od 1. 8. 2015 podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Zajistit předání
platového výměru.
31.7.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 230.000 Kč bez DPH tj. 278.300 Kč včetně DPH,
podle které provede Ing. Ivan Řehoř – MCT-RR, spol. s r. o., zpracování dvoustupňové
projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace
pro provádění stavby na akci nazvanou „Zateplení objektu Společenského domu
v Hořovicích.“ Ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním připravit návrh smlouvy.
Úkol trvá do získání výsledků energetického auditu.
10.7.2015
Ing. Šnajdr
Na základě cenové kalkulace předložené firmou ELTODO CITELUM, s. r. o., rada souhlasí
s výměnou sedmi starých betonových stožárů veřejného osvětlení včetně svítidel za repliky
historických luceren, a to v místech podél chodníku pod kostelem a nad budovou úřadu
na Palackého náměstí, za cenu 278.208 Kč bez DPH, tj. 336.631,68 Kč vč. DPH.
7.8.2015
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí text výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh č. 1 až 5 obchodní
soutěže na zakázku nazvanou "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice – opakované
vyhlášení".
7.8.2015
Ing. Šnajdr
Rada prostudovala studii úprav a rozšíření, a odsouhlasila budoucí řešení Panské zahrady
v Hořovicích dle návrhu M. A. Tomáše Velinského. Rada zároveň souhlasí s nabídkou, podle
které zpracuje M. A. Velinský, za cenu 368.687 Kč vč. 21% DPH další stupeň projektové
dokumentace. Rada zároveň bere na vědomí, že pro zdárné zpracování projektové
dokumentace je v tomto případě potřebné provést inženýrsko-geologický průzkum, stavebně
technický průzkum a s největší pravděpodobností i stavebně historický průzkum v celkové
ceně 233.505 Kč vč. DPH. Připravit návrh smlouvy o dílo a dle potřeby následně objednat
jednotlivé průzkumy.
7.8.2015
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla, v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona na základě výsledku elektronické
aukce konané dne 16. 6. 2015 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 2016, a to dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny,
kterou podala firma CENTROPOL ENERGY a.s., IČ: 25458302, Ústí nad Labem, Vaníčkova
1594/1, PSČ 40001, s nabídkovou cenou 820.948,06 Kč bez DPH. Informovat mandatáře

eCentre, a. s.
7.8.2015
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla, v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona na základě výsledku elektronické
aukce konané dne 16. 6. 2015 od 11:00 hodin, o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní
soutěži nazvané Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Hořovice a podřízené
organizace na rok 2016, a to dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny,
kterou podala firma Conte, spol. s. r. o., IČ: 00565342, se sídlem Ovocný trh 1096/8,
110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 1.271.203 Kč bez DPH. Informovat mandatáře eCentre,
a. s.
7.8.2015
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala žádostí SŽDC, s. o. o vyjádření se k demolici objektu umístěného v areálu
nástupišť vlakového nádraží (p. p. č. 1570/14 v k. ú. Hořovice) a konstatovala, že k demolici
nemá žádné připomínky, které by byly nad rámec požadovaný v řízení o odstranění stavby
stavebním úřadem. Oznámit usnesení rady žadateli.
7.8.2015
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 na projekt „
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice“ a jmenuje je v tomto složení: Členové komise
k otevírání obálek a hodnotící komise: Bc. Pavel Nový, Mgr. Radek Smrž, Ing. Ladislav Kazda,
Ing. Milan Šnajdr, Ing. Jiří Žák. Náhradníci: Ondřej Vaculík, Jana Šrámková, Jaroslav Sedlák,
Mgr. Helena Plecitá, Ing. Pavel Růžička.
7.8.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nákupem a výměnou LED trubic (alternativně: LED trubic a svítidel)
za stávající zářivky v objektech radnice, 1. ZŠ Hořovice a MŠ Větrná za účelem úspor
elektrické energie. Připravit podklady pro návrh smlouvy. Realizaci akce přizpůsobit úhradě
z rozpočtu roku 2016.
7.8.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost ELPIS elektro, s. r. o., za cenu
89.564 Kč bez DPH, tj. 108.372 Kč vč. 21% DPH, rekonstrukci elektrického zabezpečovacího
systému budovy radnice. Objednat provedení prací.
7.8.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přípravou veřejné obchodní soutěže na zakázku nazvanou "Starý zámek
Hořovice č. p. 30 - 1. etapa - Hospodářské křídlo - část SO1 - Knihovna"
s cílem zahájit stavební práce ještě v tomto roce. Objednat uspořádání veřejné obchodní
soutěže. Podmínkou pro realizaci je výmaz zástavního práva smluvního zřízeného

ve prospěch Vojenských lesů a statků, s. p.
7.8.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přístupem na pozemek č. 207/2 v k. ú. Podluhy v souvislosti s opravou hráze
rybníka Dražovská velká. Rada zároveň souhlasí s provedením této stavby, kdy část hráze
zasahuje do pozemku č. 207/2 v k. ú. Podluhy ve vlastnictví města Hořovice. Informovat
žadatele.
7.8.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním dokumentu Program rozvoje města Hořovice 2015 - 2020. Připravit
k projednání na zastupitelstvu.
7.8.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy a zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže pořádané
jako zjednodušené podlimitní řízení na dodávku městského kamerového a dohlížecího
systému města Hořovice. Rada zároveň ustanovuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání
obálek s nabídkami ve složení: Ondřej Vaculík, Ing. David Grunt, Mgr. Radek Smrž, Petr
Hrdina, Helena Plecitá a náhradníky ve složení: Mgr. Jiří Vavřička, Miloslav Jelínek, Bc. Pavel
Nový, Ing. Jiří Hrabák, Ing. Ladislav Kazda. 7.8.2015
JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí informaci o nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Hořovice
a společností INFORM, v. o. s., Beroun.
7.8.2015
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2015 o omezení
provozní doby hostinských a jiných obdobných zařízení na území města Hořovice. Vyrozumět
žadatele.
7.8.2015
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2015 o omezení
provozní doby hostinských a jiných obdobných zařízení na území města Hořovice
pro provozovnu Sportbar FANY. Vyrozumět žadatele.
7.8.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého bude prodloužen
termín dokončení opravy a zateplení střechy objektu městského úřadu č. p. 640 o 14 dní
do 15. 7. 2015. Zajistit podpisy smluvních stran.
7.8.2015

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost Saint-Gobain Sekurit ČR,
s. r. o., daruje městu finanční částku 200.000 Kč na vybudování přechodů pro chodce
v ulicích Příbramská a Rpetská. Zajistit podpisy smluvních stran.
7.8.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy – dohoda o provedení práce s Mgr. Pavlínou Strolenou,
která bude poskytovat psychologické a psychoterapeutické služby klientům odboru
sociálních věcí a zdravotnictví v rozsahu maximálně 16 hodin měsíčně do konce roku
2015 v celkovém finančním nákladu 40.000 Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
7.8.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které je město Hořovice oprávněné umístit
kamerový bod na budovu společnosti COOP Hořovice – Palackého náměstí,
č. p. 200 a provozovat toto zařízení v souladu se stanovenými podmínkami mezi oběma
smluvními stranami. Zajistit podpisy smluvních stran. COOP zatím nepodepsal, úkol
trvá.
7.8.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajme paní Mgr.
Heleně Plecité část pozemku parcelní č. 1229 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 72 m2
za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 1.440 Kč
ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
7.8.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6018617/001 „Hořovice – kNN ul.
Dolní a Lidická 66“, týkající se pozemků parcelní č. 888 / 1, 978, 997 a 1016 / 2 v k. ú.
Hořovice, se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě zařízení distribuční
soustavy kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí
cca 237 m zemního vedení za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
7.8.2015
JUDr. Maříková
Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právnímu vyhotovit smlouvu o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene pro vybudování inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn,
elektřina a veřejné osvětlení) na pozemku města p. č. 678/1 v ulici Rpetská pro připojení
pozemku p. č. 831/81, k. ú. Velká Víska. (Viz žádost jako příloha originálu zápisu.)
7.8.2015

JUDr. Maříková
Rada v souladu s čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 3/2014 o zákazu požívání
alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství uděluje
výjimku z omezujících ustanovení této vyhlášky při konání Cibulového jarmarku, který pořádá
dne 2. a 3. 10. 2015 základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice. Vyrozumět
žadatele.
7.8.2015
JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí informaci o zpracování návrhu nařízení města Hořovice č. 1 / 2015,
kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu.
8.8.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720500921 s KOOPERATIVA
Pojišťovna, a. s., podle kterého se prodlužuje pojištění majetku města Hořovice
do 31. 7. 2020 a zároveň se snižuje výše ročního pojistného z 281.508 Kč na 251.427 Kč.
Zajistit podpisy smluvních stran.
4.9.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost Metroprojekt
Praha, a. s., zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní
rozhodnutí na akci nazvanou: "Prodloužení podchodu v železniční stanici Hořovice“ a to
za cenu 490.000 Kč bez DPH tj. 592.900 Kč včetně DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
4.9.2015
Mgr. Kebrlová
Na základě žádosti Úřadu práce ČR rada souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska podle
zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, týkajícího se vyplácení doplatku na bydlení
žadateli dle přílohy originálu zápisu, který žije v ubytovacím zařízení v katastrálním území
Hořovic. Informovat žadatele.
7.8.2015
Mgr. Komínek
Rada ukládá komisi školské, kulturní a sportovní připravit návrhy na udělení Ceny města
Hořovice osobnostem města.
4.9.2015
p. Vaculík
Rada souhlasí s umístěním dvou jurt pro lesní školku spolku Mohykán jako dočasné stavby
na pozemku 771 v k. ú. Velká Víska, a to v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.
Informovat žadatele.
7.8.2015

pí Šumerová
Rada souhlasí s mimořádným finančním příspěvkem pro MSBNF ve výši 200 tis. Kč
na výměnu ventilátorů včetně motorů pro vzduchové kondenzátory na chlazení čpavku
u zimního stadionu. Kromě značného opotřebení 38 let starých kondenzátorů jde také
o vyřešení hlučnosti chlazení.
7.8.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč na pořádání 24. ročníku dějepisné
soutěže studentů gymnázií, který se bude konat 26. 11. 2015 v Chebu.
7.8.2015
radní
Rada bere na vědomí posudek SEAP Rokycany ve věci vytápění budovy radnice a zahájí
jednání o dalším rozvoji centralizovaného vytápění města.
4.9.2015
Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
12. 8. 2015

Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Mgr. Zdeňka Ulčová, 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. 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. 14
Rady města Hořovice ze dne 12. 8. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s přijetím sponzorských darů pro Městskou mateřskou školu Hořovice dle

přílohy originálu zápisu.
4.9.2015
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva dne
3. 9. 2015. Předložit k projednání zastupitelstvu.
3.9.2015
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s návrhem 3. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2015. Předložit
nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
3.9.2015
Ing. Blecha
Rada povoluje spolku Mohykán vytápění dvou stanů ve stylu mongolských jurt krbovými
kamny provozovanými dle podmínek vyplývajících ze zákona 289/1995 Sb. a upřesněných
úřadem životního prostředí v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.
4.9.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Výboru ZO Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání členské schůze dne 15. 09. 2015 od 10:00
do 17:00 hod. Informovat žadatele.
4.9.2015
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2015.
4.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada na základě veřejné obchodní soutěže nazvané „Konsolidace IT a nové služby TC ORP
Hořovice – opakované vyhlášení“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče AutoCont CZ a. s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava IČ:
47676795, jehož tímto vybírá jako dodavatele.
4.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada projednala závěry hodnotící komise k veřejné obchodní soutěži nazvané "Rekonstrukce
ulice Strmá v Hořovicích", uspořádané jako veřejná zakázka malého rozsahu podle § 12 odst.
3 zákona č. 137/2006 Sb., a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou se stala nabídka
uchazeče SKANSKA a. s., Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov (IČ: 262 71 303). Rada zároveň
souhlasí s vyloučením uchazečů Radek Škvára, s. r. o. Tíhava 55, Kotopeky (IČ: 250 95 234),
Lesostavby Beroun s. r. o., Průmyslová 527, Králův Dvůr (IČ: 256 47 148) a Froněk, spol. s r.
o., Zátiší 2488, Rakovník (IČ: 475 34 630) z další účasti ve výběrovém řízení.
4.9.2015

Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s podpisem smlouvy o dílo, podle které by měla společnost
ENVOS, s. r. o. realizovat akci nazvanou "Stavební úpravy víceúčelového hřiště v Hořovicích".
Důvodem nesouhlasu je nejasnost ohledně spolufinancování akce v roce 2015 z dotací.
Informovat dodavatele.
4.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle které provede společnost AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r.o. pracoviště Hořovice, odstranění násypky kotelny v č. p. 732 v Palachově
ulici za částku 122.870 Kč bez DPH, to je 148.672,70 Kč vč. DPH 21%. Objednat provedení
prací.
4.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které Ing. Juřina postupně zpracuje, za cenu 71.000 Kč,
všechny potřebné stupně projektové dokumentace na akci "Vísecké náměstí - stavební
úpravy komunikačního systému před školou". Předpokladem je součinnost s architekty
Jirsovými a panem radním Vavřičkou. Objednat provedení prací.
4.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého bude v roce 2016 ve spolupráci s VaK Beroun a.s.
provedena kompletní obnova povrchu komunikace v ulici Pod Nádražím v úseku, ve kterém
byla prováděna výstavba kanalizačního řadu, a v ceně, která by pro město Hořovice neměla
přesáhnout 750.000 Kč vč. DPH.
4.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 20. 7. 2015 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
4.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s předloženým návrhem dopravní úpravy křižovatky ulic Svatopluka Čecha –
Lidická – Náměstí Boženy Němcové. V případě schválení Policií České republiky, Dopravním
inspektorátem Beroun, objednat instalaci tohoto dopravního značení.
4.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s připojením kanalizační přípojky v ul. Rpetská, p. č. 678/1 na stávající
kanalizační řad v majetku města.
4.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s osazením dopravních značek B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km“
na začátek ulice Na Lukách a K Výrovně. Po schválení Policií České republiky, Dopravním

inspektorátem Beroun, instalovat toto dopravní značení.
4.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek se všemi příslušnými přílohami včetně znění
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Chodníky v ul. Tyršova,
Klostermanova, Příbramská, a přechody pro chodce v ul. Příbramská a Rpetská" a zároveň
jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi: členové Ing. David Grunt, Miloslav
Jelínek, Ondřej Vaculík, náhradníci Ing. Jan Blecha, Michal Mottl, Mgr. Helena Plecitá. Dále
rada souhlasí s výběrem pěti odborných firem, které budou osloveny pro realizaci zakázky,
viz příloha originálu zápisu.
4.9.2015
Ing. Šnajdr
Vzhledem k nemožnosti provést podvrt komunikace, rada souhlasí s povolením překopu
ulice Lidická, č. stavby IV - 12-6017256, pro firmu Elektroštika, s. r. o., za podmínek
stanovených technickým odborem.
4.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu vypracovat návrh vedení cyklotras městem
v rámci městského informačního systému s respektováním návrhu MVDr. Tinka
a v návaznosti na oficiální vedení a značení cyklotras.
18.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu provést revizi vyhrazených parkovacích míst
vydaných na konkrétní registrační značku na území celého města Hořovice.
4.9.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6018617/001 „Hořovice – kNN ul.
Dolní a Lidická 66“, týkající se pozemků parcelní č. 888 / 1, 978, 997 a 1016 / 2 v k. ú.
Hořovice, se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě zařízení distribuční
soustavy kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí
cca 237 m zemního vedení za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
7.8.2015
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Hořovická teplárenská, s. r. o. souhlasí s prodejem části
pozemku parcelní č. 37 / 1 o výměře 64 m2 v k. ú. Velká Víska za účelem zkultivování této
části pozemku a její oplocení, za kupní cenu 1.000 Kč/m2. Informovat žadatele a následně
připravit pro jednání zastupitelstva.
4.9.2015

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost ELTODO-CITELUM, s.
r. o. za cenu 336.632 Kč vč. 21% DPH dodávku a montáž sedmi replik historických stožárů
a luceren, výměnou za stávající stožáry a světla. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
4.9.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, varianty I (nebo II), podle které zpracuje společnost
Atelier GENESIS spol. s r.o. za cenu 810.000 Kč vč. 21% DPH (nebo 1.197.900 Kč vč. 21% DPH)
dokumentaci pro stavební řízení na 2. etapu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu (nebo
dokumentaci pro stavební řízení na 2. etapu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu
rozšířenou o přemístění fitcentra a zřízení dětských atrakcí). Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
4.9.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu, podle které
bude v roce 2016 dodávat do objektu radnice č. p. 2/2 zemní plyn společnost CONTE spol.
s r.o. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
4.9.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 2 / 2015, kterou
se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hořovice a část společného
školského obvodu základních škol s upřesněním dle dispozic pana radního dr. Jiřího Vlčka.
Připravit pro jednání zastupitelstva.
4.9.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o dílo, podle které SOCHAŘI, v. o. s., Olomouc, provede
restaurování pomníku Partyzána v Hořovicích za 111.090 Kč včetně DPH. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
4.9.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti se společností Statek Hořovice, s. r. o., spočívající v oprávnění města zřídit
a provozovat elektrickou a plynovou přípojku pro sběrný dvůr odpadů na pozemku parcelní
č. 86 / 1 v k. ú. Velká Víska a v oprávnění vstupovat a vjíždět na tento pozemek v souvislosti
se zřízením, provozováním, stavebními úpravami a opravami elektrické a plynové přípojky.
Skutečný rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu. Úhrada za zřízení
věcného břemene bude činit 150 Kč / bm + DPH dle platných předpisů. Zajistit podpisy
smluvních stran.
4.9.2015

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen – služebností,
spočívajících v oprávnění zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku parcelní
č. 678 / 1 v k. ú. Velká Víska přípojky inženýrských sítí (vody, kanalizace, plynu, elektrické
energie a veřejného osvětlení) pro připojení pozemku parcelní č. 831 / 81 v k. ú. Velká Víska.
Předpokládaný rozsah věcných břemen, přípojek jednotlivých inženýrských sítí, činí cca
30 bm za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit
podpisy smluvních stran.
4.9.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající
v právu zřídit a provozovat kanalizační přípojku přes pozemek parcelní č. 44 / 1 v k. ú.
Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1836-222/2014. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 180 Kč/bm včetně DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
4.9.2015
Mgr. Kebrlová
Na základě žádosti Úřadu práce ČR rada souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska podle
zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, týkajícího se vyplácení doplatku na bydlení
žadatelkám, které žijí v ubytovacím zařízení (dle přílohy originálu zápisu) v katastrálním
území Hořovic. Informovat žadatele.
4.9.2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s realizací akce PŘEDSTAVME SE!, kdy v rámci podpory a rozvíjení procesu
Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hořovice bude dne
3. 10. 2015 ve vestibulu budovy Městského úřadu na Palackého náměstí interaktivní
prezentace poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Pro město Hořovice ji na klíč
připraví organizace Centrum pro komunitní práci střední Čechy za konečnou cenu 25.000 Kč.
4.9.2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se změnou „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální
oblast“ o ustanovení, která se týkají konkrétního hodnocení předložených projektů
a upravených tiskopisů žádostí a vyúčtování. Zveřejnit na webových stránkách.
4.9.2015
Mgr. Komínek
Rada ukládá komisi školské, kulturní a sportovní vytipovat cíle v rámci městského
informačního systému.
18.9.2015
p. Šalena
Rada souhlasí s dotiskem propagačního materiálu "Průvodce po městě Hořovice" v množství

1000 ks a v ceně do 12 tisíc Kč.
4.9.2015
p. Šalena
Rada souhlasí s prezentací města v připravované publikaci Klubu českých turistů "Obrazový
atlas regionů, cyklotras a Dvanácti českých divů světa UNESCO" na poloviční straně formátu
A4 za 8.000 Kč bez DPH.
4.9.2015
p. Šalena
Rada souhlasí s umístěním informačního centra v areálu starého zámku v bývalém
hospodářském křídle s předpokládanou součinností s Agenturou chráněné krajinné oblasti (v
rámci CHKO Brdy), Vojenskými lesy a statky, s. p. a s podbrdskými obcemi Mikroregionu
Hořovicko.
11.12.2015
pí Šumerová
V souvislosti s postoupením pohledávek a vyrovnáním dluhu za 1. pololetí 2015 panem Jiřím
Hasmanem, provozovatelem společenského domu, rada souhlasí s navýšením příspěvku
Městskému kulturnímu centru o 366.281 Kč. Zahrnout do třetího rozpočtového opatření
pro jednání zastupitelstva.
17.8.2015
pí Šumerová
Rada nesouhlasí se zahrnutím veřejného prostranství před prodejnou květin v Pražské ulici
čp. 366 do nájemní smlouvy. Za používání veřejného prostranství vyměřit poplatek dle
Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2013, o místních poplatcích, přičemž rada souhlasí
s paušální částkou 1.100 Kč měsíčně. Informovat žadatele.
4.9.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s uzavřením dohod o vytvoření společného školského obvodu s obcemi
Felbabka, Hvozdec, Podluhy, Rpety, Kotopeky a Otmíče Informovat zastupitelstvo.
4.9.2015
radní
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření města za první pololetí letošního roku.
4.9.2015
radní
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za první pololetí
letošního roku.
4.9.2015
Mgr. Renata Wachtlová, PhDr. Jiří Vlček

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19. 8. 2015
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka

Omluveni:
Ondřej Vaculík
Mgr. Jiří Vavřička
Mgr. Zdeňka Ulčová
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, 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. 15
Rady města Hořovice ze dne 19. 8. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Zajistit pořízení a instalaci informačních tabulí o zákazu podomního prodeje a jejich umístění

u značek začátek obce.
4.9.2015
JUDr. Maříková
Rada na základě výsledků výběrového řízení „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice –
opakované vyhlášení“ souhlasí po uplynutí lhůty k podání námitek s podpisem smlouvy o dílo
s firmou AutoCont CZ, a. s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava IČ: 47676795. Celková cena
díla včetně zajištění podpory provozu je 8.073.713 Kč včetně DPH. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
4.9.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 3.374.203 Kč bez DPH tj. 4.082.786 Kč včetně DPH.
Rada rovněž souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma STRABAG, a. s.,
rekonstrukci komunikace části ulice Rpetská. Nabídka vzešla z veřejné obchodní soutěže.
Po odborné kontrole a uplynutí lhůty pro podání námitek zajistit podpisy smluvních
stran.
4.9.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma SKANSKA a. s.,
rekonstrukci komunikace ulice Strmá, a to za cenu ve výši 2.117.473,59 Kč bez DPH
tj. 2.562.143,04 Kč včetně DPH. Rekonstrukce komunikace bude dokončena nejpozději
do 30. 11. 2015. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
4.9.2015
Mgr. Kebrlová
Na základě žádosti Úřadu práce ČR rada souhlasí s vydáním kladného vyjádření obce podle
zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, týkajícího se vyplácení doplatku na bydlení
žadatelkám dle přílohy originálu zápisu, které žijí v ubytovacím zařízení v katastrálním území
Hořovic. Informovat žadatele.
4.9.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s dotací ve výši 15 tis. Kč příspěvkové organizaci Domov na Výsluní
u příležitosti uspořádání oslav 15. výročí otevření domova. Zahrnout do rozpočtového
opatření.
21.8.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s dotací ve výši 2 tis. Kč na akci „Prázdniny končí na Křešíně“. Informovat
žadatele.
21.8.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s užitím veřejného prostranství na Palackého náměstí dne 1. září
2015 za účelem pořádání dětského dne místním sdružením ODS Hořovice. S přihlédnutím

k charakteru pořádané akce souhlasí s bezplatným užíváním. Informovat žadatele.
21.8.2015
Jana Šrámková, PhDr. Jiří Vlček

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9. 9. 2015
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. 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: 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. 16
Rady města Hořovice ze dne 9. 9. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Rada souhlasí se zakoupením dvou tisíc desek, používaných při příležitosti např. vítání
občánků, v celkové hodnotě 22.740 Kč.

18.9.2015
Ing. Křížková
Rada v souladu s čl. 3 písm. e) obecně závazné vyhlášky města č. 1/2015 o omezení provozní
doby hostinských a jiných obdobných zařízení na území města Hořovice uděluje Restauraci
hotelu Zelený strom výjimku z omezujících ustanovení této vyhlášky ve dnech
19. a 20. 9. 2015 z důvodu konání svatební hostiny. Vyhotovit rozhodnutí o udělení výjimky
a informovat žadatele.
18.9.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Občanskému sdružení Sedmikráska
za účelem uspořádání „Blešího trhu“, který se bude konat dne 19. 9. 2015 od 8:00 do 14:00
hod. Informovat žadatele.
11.9.2015
Ing. Pelán
Zajistit provedení revize nájemních smluv a oprávněnost užívání malometrážních bytů a bytů
v č. p. 1428 v Masarykově ulici. U č. p. 1428 doplnit do seznamu počet a umístění místností,
které nájemníci dle nájemní smlouvy mají přidělené. Informovat radu o případných
nesrovnalostech, které byly při revizi zjištěny.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Vypracovat návrh řešení na oddělený příjezd - přístup k areálu zimního stadionu
přes zahradu Společenského domu.
16.10.2015
Ing. Šnajdr
Město Hořovice přijímá dotaci ve výši 2.873.750 Kč z rozpočtu Středočeského kraje a uzavře
se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce ulice Strmá
v Hořovicích“.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Město Hořovice přijímá dotaci ve výši 91.600 Kč z rozpočtu Středočeského kraje a uzavře
se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Restaurování pomníku
partyzána“.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s rozsahem konceptu pro revitalizaci lesoparku Dražovka, včetně zahájení
projektových příprav zahrnujících rekonstrukci stávajících cest pro cyklisty, cest pro pěší,
naučné stezky, výstavbu altánů, mostů a drobného městského mobiliáře. Zpracované
dokumentace budou předloženy k žádostem o spolufinancování z dotačních titulů.
2.10.2015

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky na zřízení městského kamerového
a dohlížecího systému, kterou podala společnost ČIP plus, spol. s r. o., a to za nabídkovou
cenu 3.637.736,55 Kč bez DPH tj. 4.401.661 Kč včetně DPH a za nabídkovou cenu
pozáručního servisu 320 Kč/hod bez DPH tj. 387,20 Kč/hod včetně DPH. Rada zároveň
souhlasí s vyloučením uchazeče EPZ, spol. s r. o., Colsys s. r. o., PERFECTED, s. r. o., SIEZA, a.
s., z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů v souladu se zadávací dokumentací.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Zajistit provedení výběrové řízení na závlahový systém na tréninkovém hřišti ve sportovním
areálu FK Hořovicko podle požadavků FK Hořovicko.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 301.500 Kč bez DPH tj. 364.815 Kč včetně DPH,
podle které provede Milan Langer – KOVOVÝROBA, výstavbu zábradlí v části ulice Tyršova
podél uličního chodníku v úseku od mostu u Společenského domu až k dokončené opravě
nábřežní zdi Červeného potoka.
18.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 80.500 Kč včetně DPH, podle které provede
Ing. Kamil Hrbek zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní
rozhodnutí k výstavbě cyklostezky Hořovice – Tihava, zahrnující úsek od sportovní haly
v Hořovicích, až k napojení na místní komunikaci před obcí Tihava.
18.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu provést revizi vyhrazených parkovacích míst
vydaných na konkrétní registrační značku na území celého města Hořovice. Úkol trvá, termín
prodloužen.
18.9.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede ČNES dopravní stavby, a. s. obrubníky nového
přechodu u mostu u Společenského domu v ceně 120.815 Kč vč. DPH.
JUDr. Maříková
Připravit smlouvu o výpůjčce na pozemek zahrady u Společenského domu s nájemcem
budovy Společenského domu.
16.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v právu chůze přes pozemek parcelní č. 770 v k. ú. Velká Víska
ve prospěch města Hořovice. Hodnota věcného břemene bude činit částku 1.000 Kč +

základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající ve vybudování nové elektrické přípojky nízkého napětí na budoucím
služebném pozemku parcelní č. 1763 v k. ú. Hořovice pro připojení garáže na pozemku
parcelní č. 1758 v k. ú. Hořovice k distribuční síti. Předpokládaný rozsah věcného břemene
bude činit cca 30 bm za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele
a zajistit podpisy smluvních stran.
16.10.2015
JUDr. Maříková
Na základě výsledků výběrového řízení rada souhlasí se zněním Smlouvy o poskytování
služeb, dle které společnost Centropol Energy, a. s., bude v roce 2016 dodávat elektrickou
energii pro město Hořovice a podřízené organizace. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
2.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním smluv o smlouvách budoucích uzavřených mezi
vlastníky pozemků v k. ú. Hořovice a městem Hořovice, týkajících se budoucích odkupů
pozemků a zřízení věcných břemen v rámci výstavby chodníků v ulici Tyršova
a Klostermannova. Zajistit podpisy smluvních stran.
2.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu, podle které
bude v roce 2016 dodávat do objektu radnice č. p. 2/2 zemní plyn společnost CONTE spol.
s r.o. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
2.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo s organizací Centrum pro komunitní práci střední
Čechy, která na základě této smlouvy zajistí pro město Hořovice akci "PŘEDSTAVME SE"
za celkovou částku 25.000 Kč. Rada souhlasí s užitím oficiálního znaku města
na propagačních materiálech. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
2.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o dílo, podle které je město Hořovice oprávněné umístit
kamerový bod na budovu č. p. 1223 v k. ú. Velká Víska a na budovu Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Hořovice v rámci zřízení městského kamerového
a dohlížecího systému. Zajistit podpisy smluvních stran.
2.10.2015

JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku parcelní č. 1112 / 32 o výměře cca 110 m2,
za účelem umístění přístřešku pro posezení a dětských venkovních hraček. Vyrozumět
žadatele. Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
18.9.2015
JUDr. Maříková
Rada schvaluje a vydává Nařízení města Hořovice č. 1/2015 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje. Zajistit vyhlášení.
18.9.2015
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje pořadník pro přidělení bytů pro dvojce v Domě s pečovatelskou službou
Hořovice dle přílohy originálu zápisu, který byl sestaven v souladu s vnitřním předpisem
3/2011 – Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice.
Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
2.10.2015
Mgr. Komínek
Rada ukládá komisi školské, kulturní a sportovní připravit návrhy na udělení Ceny města
Hořovice osobnostem města. Termín prodloužen.
2.10.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s členským příspěvkem města pro Mikroregion Hořovicko ve výši 68.780 Kč
pro rok 2015.
18.9.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury za opravu sekacího traktoru, který slouží k zajišťování
údržby fotbalového areálu. S přihlédnutím ke čl. III písm. e) Smlouvy o správě nemovitostí,
která byla uzavřena mezi městem Hořovice a FK Hořovicko, snížit o proplacenou částku
příspěvek na měsíc září 2015.
18.9.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby byly na Palackého náměstí pořádány každou středu farmářské trhy.
Souhlas vydává zatím na měsíc září 2015, po vyhodnocení celé akce může být prodloužen
na dobu neurčitou. Za užití veřejného prostranství bude vybírán poplatek dle platné Obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích. Informovat žadatele.
18.9.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby do dražebního jednání, které navrhuje firma Prime Legal, pověřená
městem exekučním vymáháním pohledávek, byly přihlašovány pohledávky od 10 tis. Kč
a vyšší.

18.9.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod Hořovic zpracovala
Místní akční skupina Karlštejnsko, zapsaný ústav, a město Hořovice bylo partnerem tohoto
projektu. Informovat MAS o rozhodnutí rady.
18.9.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby na jezdecké závody Velká cena Hořovic 2015, které se budou konat
ve dnech 9. – 13. 9. 2015, byla poskytnuta dotace ve výši 10 tis. Kč. Současně rada souhlasí
s bezplatným pronájmem pozemku pro reklamu na veřejném prostranství na Palackého
náměstí v souvislosti s konáním skokového poháru ve dnech 9. - 13. 9. 2015.
18.9.2015
radní
Rada schvaluje kritéria a postup pro vydávání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkoviště
pro osoby se zdravotním postižením.
průběžně
Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
23. 9. 2015
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. Přizván Jaroslav Sedlák
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 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. 17
Rady města Hořovice ze dne 23. 9. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí, aby Městská mateřská škola podala žádost o změnu v rejstříku škol, týkající
se změny místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, tj. pobočky ve Větrné ulici.
2.10.2015

Ing. Blecha
Rada ukládá prověřit stav stromů vzhledem k průchodnosti chodníku v Komenského ulici
a navrhnout řešení.
2.10.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací v termínu od 1. 11. 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.
2.10.2015
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením jedné místnosti žadatelům dle přílohy originálu zápisu na dobu
určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení na další období.
2.10.2015
Ing. Pelán
Rada ukládá řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu zjistit stav elektrické
rozvodny na zimním stadionu a navrhnout případné řešení opravy.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada na základě výběrového řízení „Chodníky v ulici Tyršova, Klostermannova, Příbramská
a přechody pro chodce v ulici Příbramská a Rpetská v Hořovicích“ projednala závěry
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Strabag, a. s., Praha 5,
Na bělidle 198/21, PSČ 150 00, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zároveň souhlasí s vyloučením uchazečů Vavřík
stavby, s. r. o, Ekotech Hořovice, s. r. o. a BES, s. r. o.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s umístěním dopravního zrcadla v ulici Svatopluka Čecha proti výjezdu z ulic
Krátká. Informovat žadatele.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí se zahájením projektových příprav, týkajících se rekonstrukce ulice
Dlážděné a to zejména s ohledem na předpokládané opravy inženýrských sítí.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s grafickým vyznačením chodníku šířky maximálně 180 cm na obslužné
komunikaci p. č. 668/2 v k. ú. Hořovice podél obchodního domu UNI MARKET. Město
Hořovice zajistí vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Beroun a po schválení si
žadatel zajistí zhotovení tohoto dopravního značení na své náklady. Informovat žadatele.

2.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 58.850 Kč bez DPH tj. 71.208,50 Kč včetně DPH,
podle které zpracuje společnost VDI PROJEKT s. r. o., projektovou dokumentaci
na rekonstrukci lesní cesty v úseku od Mohykána k napojení na silnici III. třídy ve směru
Podluhy. Dokumentace bude předložena k žádosti o spolufinancování z dotačních titulů.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s dopravními omezeními v ulici Obránců Míru ve dnech
24. 10. a 20. až 21. 11. 2015 v souvislosti s natáčením České televize, viz příloha originálu
zápisu. Informovat občany městským rozhlasem a na webových stránkách města.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost Atelier PS, za cenu 121.605 Kč vč.
DPH, studii a následně dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci nazvanou "Denní
centrum pro osoby bez přístřeší Hořovice". Zajistit objednání prací.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 21. 9. 2015 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
2.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se zprávou odboru technického a dopravního týkající se revize
vyhrazených parkovacích míst ve městě pro postižené osoby vztahujících se ke konkrétní
registrační značce. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví uvést všechna
"Rozhodnutí zvláštního užívání místní komunikace" do souladu s Kritérii pro vydávání
souhlasu se zřízením vyhrazeného parkoviště pro osoby se zdravotním postižením,
schválenými radou dne 9. 9. 2015.
16.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu prověřit stav inženýrských sítí, zejména
kanalizací, v ulicích Lesní, Vilová, Nerudova, Cvočkařská a Dlážděná v souvislosti
s uvažovanou rekonstrukcí vozovky.
16.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu vypracovat návrh vedení cyklotras městem
v rámci městského informačního systému s respektováním návrhu MVDr. Tinka
a v návaznosti na oficiální vedení a značení cyklotras. Zohlednit připomínky z jednání školské
a kulturní komise ze dne 14. 9. 2015. Úkol trvá, termín prodloužen.

11.12.2015
JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí konání veřejné hudební produkce na parkovišti před domem č.p.
155 Hořovice. Veřejná hudební produkce bude dostupná pro veřejnost bez vstupného
a vystoupí během ní kapely Chilli Guns, Imseti, Ravenlaw, Kovadlina, Amok, PSG, Animal Hate
a Silent Session. Pořadatelem akce je Jaroslav Pelán, který zajistí konání produkce včetně
následného úklidu po skončení akce. Vyrozumět oznamovatele.
2.10.2015
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s prodejem části pozemku
parcelní č. 73 / 1 v k. ú. Velká Víska za účelem narovnání majetkoprávních vztahů, za kupní
cenu 1.000 Kč / m2. Zveřejnit záměr prodeje, informovat žadatele a následně připravit
pro jednání zastupitelstva.
2.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s použitím loga města Hořovice pro prezentaci podzimního jarmarku
v Hořovicích, který se koná 10. 10. 2015, pořádaného občanským sdružením Hořovické
maminky. Informovat žadatele.
2.10.2015
JUDr. Maříková
Rada uděluje výjimku z nájemní smlouvy týkající se délky otevírací doby na dny 25. 9. 2015,
10. 10. 2015, 17. 10. 2015, 23. 10. 2015, 24. 10. 2015. Tyto dny může žadatel využít
ke konání veřejné hudební produkce v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hořovice
č. 1 / 2015. Vyhotovit rozhodnutí o udělení výjimky.
2.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s přípravou žádosti o dotaci na rekonstrukci lesní cesty Mohykán – Podluhy,
kterou na základě Smlouvy o dílo provede firma Foresta SG, a. s., Vsetín, za cenu 5.000 Kč
bez DPH a případnou odměnu při přiznání dotace ve výši 6 % bez DPH z celkových
uznatelných výdajů projektu. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
16.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrských sítí na stavbu „Hořovice odkanalizování lokality Sklenářka,“ týkající
se pozemků parcelní č. 1755, 1777 / 1, 1856 / 3, 1856 / 7, 1898 / 2, 1898 / 3, 2053 / 1, 2109 /
1, 2112 / 4, 2112 / 5, 2112 / 6, 2112 / 13 a 2113 v k. ú. Hořovice, se společností VaK Beroun,
a. s. Výše jednorázové náhrady zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni bude činit
10.000 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné
ke dni uskutečnění platby. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran. Výsledek
hlasování: 6 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

16.10.2015
JUDr. Maříková
Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právnímu připravit změnu Obecně závazné vyhlášky
města Hořovice č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních
látek na veřejném prostranství, spočívající v doplnění o ulici Vrbnovská.
16.10.2015
JUDr. Maříková
Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právnímu ve spolupráci s odborem finančním a školství
prověřit dodržování ustanovení smlouvy o správě nemovitosti uzavřené mezi městem a FK
Hořovicko dne 31. 10. 2011.
16.10.2015
Mgr. Kebrlová
Na základě žádosti Úřadu práce ČR rada souhlasí s vydáním kladného vyjádření obce podle
zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, týkajícího se vyplácení doplatku na bydlení
žadatelce dle přílohy originálu zápisu, která žije v ubytovacím zařízení v katastrálním území
Hořovic. Informovat žadatele.
2.10.2015
p. Šalena
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost Galileo Corporation, s. r. o.,
za cenu 10.285 Kč vč. 21% DPH, rozšíření internetových stránek města Hořovice o modul
rozklikávací rozpočet. Objednat provedení prací.
2.10.2015
pí Šumerová Rada souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 10 tisíc Kč panu Tomáši Eklovi
za účelem účasti na mistrovství světa v druhém triatlonu na Hawai.
2.10.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na r. 2015 Domovu Na Výsluní ve výši 500 tis. Kč, která
bude účelově vázána na opravu havarijního stavu rovné střechy nad pavilonem A. Zahrnout
do nejbližšího rozpočtového opatření města.
2.10.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 50 tis. Kč od Unie rodičů při 1. základní škole.
Tento dar částečně pokryje náklady na vybudování venkovní učebny na pozemku školy.
Informovat 1. ZŠ.
2.10.2015
pí Šumerová
Rada ukládá finančnímu odboru prověřit platební kázeň poplatků za odvoz a likvidaci
komunálního odpadu a zajistit případnou nápravu.
16.10.2015

Jana Šrámková, PhDr. Jiří Vlček

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
7. 10. 2015
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Jana Šrámková, místostarostka
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Komise pro otevírání obálek VŘ tajemník MěÚ
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Jiří Vavřička 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. 18
Rady města Hořovice ze dne 7. 10. 2015

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí, aby Městská mateřská škola podala žádost o změnu v rejstříku škol, týkající
se změny místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, tj. pobočky ve Větrné ulici. Úkol trvá, termín
prodloužen.

31.12.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Gymnáziu Václava Hraběte v Hořovicích
za účelem tanečních zkoušek maturantů v následujících termínech: 21. a 28. října, 4., 11.,
18., 25. listopadu, 2., 9., 16., prosince 2015, vždy v čase od 14:45 do 17:00 hod. Informovat
žadatele.
16.10.2015
Ing. Pelán
Rada na základě žádosti souhlasí s pořízením nového plynového kotle pro vytápění
nebytových prostor v domě č. p. 366, využívaných pro prodejnu květin, na náklady nájemce
s tím, že tyto náklady budou nájemci započteny na úhradu nájemného. 16.10.2015
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájmu nebytových prostor v domě č. p. 366 v Pražské ulici
pro prodejnu květin, zahradnických a chovatelských potřeb a to do 31. 12. 2020. Zajistit
uzavření nájemní smlouvy.
16.10.2015
Ing. Pelán
Rada ukládá řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu zjistit stav elektrické
rozvodny na zimním stadionu a navrhnout případné řešení opravy. Úkol trvá, termín
prodloužen.
2.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s nabídkou, podle které dodá a namontuje společnost MIRAS - stavitelství
a sanace s. r. o., za cenu 428.243 Kč vč. 21% DPH, krycí lišty na styk všech okenních rámů
s vyzdívkou v pavilonech 1, 2, 4, 5 a 6 v areálu 1. základní školy Hořovice v rámci stavební
akce.
16.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení ze dne 9. 9. 2015 a v souladu s nabídkou společnosti ČNES
dopravní stavby, a.s. souhlasí s provedením obrub nového přechodu u mostu
u Společenského domu v ceně 120.815 Kč bez DPH, tj. 146.186 Kč vč. 21% DPH.
16.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které dodá a provede pan Jakub Šťastný, za cenu 239.427 Kč
vč. DPH, svislé i vodorovné dopravní značení, dle policií schválené dokumentace zpracované
Ing. Robertem Juřinou, za účelem úpravy parkování v centru Hořovic. Objednat provedení
prací.
16.10.2015

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede, za cenu 395.837,59 Kč bez DPH, tj. 478.963
Kč vč. 21% DPH společnost ČNES Dopravní stavby, a.s. pokládku obrub podél části ulice
Tyršova v místech výstavby budoucího chodníku.
16.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu zajistit výrobu a způsob distribuce
parkovacích karet pro rezidenty a abonenty podle projektu Parkování v lokalitě Hořovice střed.
16.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada, na základě žádosti ředitelky Domova Na Výsluní, nesouhlasí se zahájením projektových
prací na řešení přechodu pro chodce přes Pražskou ulici na trase z Domova Na Výsluní
směrem k Nemocnici Hořovice a ukládá odboru technickému a dopravnímu vypracovat
návrh na dokončení chodníku podél zámecké zdi směrem k nemocnici.
16.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost ČIP plus, spol. s r.
o., dodávku a montáž městského kamerového a dohlížecího sytému a to za cenu
3.637.736,55 Kč bez DPH tj. 4.401.661,23 Kč včetně DPH. Dodávka a montáž je členěna
do 2 etap, kdy první etapa bude dokončena nejpozději do 30. 12. 2015 a druhá etapa
nejpozději do 31. 10. 2016. Smlouva je uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního
řízení.
30.10.2015
Ing. Šnajdr
Zajistit výběrové řízení na závlahový systém na tréninkovém hřišti ve sportovním areálu FK
Hořovicko podle požadavků FK Hořovicko. Termín prodloužen.
30.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení ze dne 23. 9. 2015 a souhlasí s nabídkou společnosti GORDIC a.s.
na rozklikávací rozpočet, místo původně uvažované aplikace od společnosti Galileo
Corporation, s.r.o. Rozklikávací rozpočet od spol. GORDIC bude navázaný přímo na účetnictví
města Hořovice a bude zprovozněn v rámci investiční akce "Konsolidace IT a nové služby TC
ORP Hořovice" společně s přehledem smluv. Ostrý provoz je předpokládán
od 1. 1. 2016. Na akci "Konsolidace IT a nové služby TC ORP obdrželo město dotaci od IOP.
31.12.2015
JUDr. Maříková
Rada se seznámila s nesouhlasným stanoviskem Krajského ředitelství Středočeského kraje,
Dopravním inspektorátem Beroun týkajícího se umístění svislého dopravního značení B
20 a "Nejvyšší dovolená rychlost (30) na místních komunikacích Na Lukách a K Výrovně
a bere ho na vědomí, přesto trvá na umístění dané dopravní značky v této lokalitě.

16.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o poskytnutí služeb, podle které sociální družstvo Diakonie
Broumov rozmístí na území města dva až čtyři kontejnery na odložený textil. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
16.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro zpracování studie proveditelnosti
na akci: "Revitalizace lokality Stareč v Hořovicích“. Termín předání díla se tímto dodatkem
stanovuje nejpozději do 31. 12. 2015. Důvodem prodloužení termínu je špatná hydrologická
situace v povodí, kdy nelze provést objektivní měření hydrologických průtoků v řešené
lokalitě. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
16.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o dílo, podle které je město Hořovice oprávněné umístit
kamerový bod na budovu č. p. 1223 v k. ú. Velká Víska a na budovu Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Hořovice v rámci zřízení městského kamerového
a dohlížecího systému. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
16.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o dílo, podle které firma ENVOS, s. r. o., provede „Stavební
úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích“ za cenu 16.466.369, 46 Kč bez DPH.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Zároveň schvaluje odložení realizace
provedení Díla na pozdější dobu z důvodu nepřiznání dotace na tento projekt. 30.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení služebnosti č. 444/2015-SML na pozemku parc.
č. 125/1 k. ú. Hořovice ke stavbě mostu M1, který byl rekonstruován v rámci akce „Most
přes Červený potok u Společenského domu“ mezi městem Hořovice a Povodím Vltavy, s.
p. Smlouva se uzavírá na dobu životnosti objektu za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč
s připočtením DPH. Připravit pro jednání zastupitelstva.
30.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním smluv o smlouvách budoucích uzavřených mezi
vlastníky pozemků v k. ú. Hořovice a městem Hořovice, týkajících se budoucích odkupů
pozemků a zřízení věcných břemen v rámci výstavby chodníků v ulici Tyršova
a Klostermannova. Zajistit podpisy smluvních stran. Termín prodloužen.
31.10.2015
Mgr. Kebrlová
Na základě žádosti Úřadu práce ČR rada souhlasí s vydáním kladného vyjádření obce podle
zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, týkajícího se vyplácení doplatku na bydlení

žadatelce dle přílohy originálu zápisu, která žije v ubytovacím zařízení v katastrálním území
Hořovic. Informovat žadatele.
16.10.2015
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje doplnění pořadníku pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou
Hořovice dle přílohy originálu zápisu. Doplnění je v souladu s vnitřním předpisem 3/2011 –
Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat Domov
Na Výsluní Hořovice a žadatele.
16.10.2015
Mgr. Vavřička
Rada pověřuje pana radního Vavřičku účelným využitím daru partnerského města GauAlgesheim ve výši 12.520 Kč pro práci s mládeží města Hořovic. Dar je současně výtěžkem
prodeje vína na Cibulovém jarmarku.
31.12.2015
p. Vaculík
Rada souhlasí s účastí města na Projektu Svazu měst a obcí na vytváření center společných
služeb, které budou obcím sdruženým v Mikroregionu Hořovicko poskytovat služby v oblasti
veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence.
30.10.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby byly na Palackého náměstí pořádány každou středu farmářské trhy.
Souhlas se vydává na dobu neurčitou. Za užití veřejného prostranství bude vybírán poplatek
dle platné Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Současně rada souhlasí
s uspořádáním vepřových hodů s dechovou hudbou v rámci farmářských trhů dne
18. 10. 2015 na Palackého náměstí v Hořovicích.
16.10.2015
Mgr. Jiří Vavřička, Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
21. 10. 2015

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
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:

Ing. Ladislav Kazda, tajemník

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. 19
Rady města Hořovice ze dne 21. 10. 2015
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 26. 11. 2015 v 18 hodin v Klubu Labe.
Organizačně zajistit.

26.11.20154
Ing. Křížková
Rada souhlasí s přidělením uvolněného malometrážního bytu 2+kk v ulici 1. Máje č.p. 699,
Hořovice, zájemci dle předkládací zprávy. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou (6
měsíců). Důvodem je prověření schopnosti žadatelky pravidelně hradit nájem a služby.
30.10.2015
Ing. Křížková Rada města Hořovice navrhuje přiznání osobního ohodnocení ředitelce
příspěvkové organizace „Domov Na Výsluní, Hořovice“, PhDr. Drahomíře Boubínové
s účinností od 1. 11. 2015 dle přílohy originálu zápisu.
30.10.2015
Ing. Křížková
Rada jmenuje Mgr. Anetu Roboszovou z Probační a mediační služby Beroun členkou pracovní
odborné skupiny prevence kriminality.
30.10.2015
Ing. Křížková Rada souhlasí použitím loga města na akci Vánoce v Hořovicích dne
28. 11. 2015 na Palackého náměstí, které pořádají Hořovické maminky a o. s. Sedmikráska.
30.10.2015
Ing. Pelán
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy (viz příloha zápisu) na zhotovitele servisní smlouvy
elektrického zařízení - transformátoru ve sportovním areálu.
13.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které dodá společnost WSA doprava a parkování , za cenu
563.376 Kč vč. DPH, 5 ks parkovacích automatů, typ PSA 6. za účelem zpoplatnění
parkovacích míst v centru Hořovic. Zajistit návrh kupní smlouvy
13.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s technickým řešením stavební akce "Prodloužení podchodu
v žst. Hořovice" navrženým společností METROPROJEKT Praha a.s., tak jak bylo předloženo
v dokumentaci pro připomínkování 09/2015, zpracované ve stupni dokumentace pro územní
řízení. Oznámit usnesení rady projektantovi.
30.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace, výzvy k podání nabídky a prokázání
kvalifikace a příloh č. 1 až 4, k veřejné obchodní soutěži na provedení rekonstrukce prostor
pro městskou knihovnu v prostorách bývalého hospodářského křídla v areálu starého zámku,
která bude provedena jako soutěž o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění. Rada bere na vědomí, že součástí zadávací dokumentace je
i závazný návrh smlouvy o dílo.

30.10.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zhotoví společnost VaK Beroun, prostřednictvím svých
dodavatelů, za max. cenu 90.750 Kč vč. 21% DPH, 5 ks kanalizačních přípojek pro domy
ve Strmé ulici v Hořovicích, jejichž majitelé odmítli při stavbě kanalizace financovat nové
připojení svých nemovitostí. Důvodem je zajištění co nejmenších budoucích zásahů
do povrchů komunikačního systému, který bude v ulici vybudován. Kanalizační přípojky,
financované městem, budou v případě potřeby majitelům nemovitostí odprodány. Objednat
provedení prací.
30.10.2015
Ing. Šnajdr
Na schůzi dne 7. 10. 2015 se rada seznámila s nesouhlasným stanoviskem Krajského
ředitelství Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Beroun, týkajícího se umístění
svislého dopravního značení B 20 a „Nejvyšší dovolená rychlost (30)“ na místních
komunikacích Na Lukách a K Výrovně a vzala ho na vědomí, přesto rada trvala na umístění
dané dopravní značky v této lokalitě. Objednat provedení prací.
30.10.2015
Ing. Šnajdr
Na základě odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne
12. 12. 2014 (viz příloha zápisu) a cenové nabídky certifikovaného arboretisty J. Humla rada
souhlasí s ošetřením 48 chráněných stromů na západním okraji Bažantnice
tzv. bezpečnostním řezem za cenu 178.606 Kč bez DPH, tj. 216.113 Kč vč. DPH (uhradit
z výnosů v rámci hospodaření s obecními lesy).
27.11.2015
Ing. Šnajdr
Na základě odborného posudku (revizní zprávy) rada souhlasí s objednáním rekonstrukce
přívodu a hlavních rozvodů elektrické energie ve Společenském domě za maximální cenu
152 tisíc bez DPH, tj. 183.920 vč. DPH. Poptat další nabídky a připravit návrh smlouvy.
27.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o dílo, podle které je město Hořovice oprávněné umístit
kamerový bod na budovu č. p. 1223 v k. ú. Velká Víska a na budovu Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Hořovice v rámci zřízení městského kamerového
a dohlížecího systému. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
30.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o poskytnutí služeb, podle které sociální družstvo Diakonie
Broumov rozmístí na území města dva až čtyři kontejnery na odložený textil. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
13.11.2015

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající ve vybudování nové elektrické přípojky nízkého napětí na budoucím
služebném pozemku parcelní č. 1763 v k. ú. Hořovice pro připojení garáže na pozemku
parcelní č. 1758 v k. ú. Hořovice k distribuční síti. Předpokládaný rozsah věcného břemene
bude činit cca 30 bm za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele
a zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
30.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle které zhotoví společnost
SKANSKA a.s. komunikační systém v ulici Strmá v Hořovicích a který upravuje termín zahájení
stavebních prací s tím, že jej odsouvá do března 2016. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.11.2015
JUDr. Maříková
Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právnímu zajistit legislativní stránku video a audio
záznamů zasedání zastupitelstva.
26.11.2015
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí s prodejem části pozemku parcelní č. 906 /
2 o výměře cca 55 m2 v k. ú. Hořovice za účelem zarovnání linie pozemků v ulici Větrné,
za kupní cenu 1.000 Kč/m2. Zveřejnit záměr prodeje, informovat žadatele a následně
připravit pro jednání zastupitelstva města.
30.10.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Hořovice, ul. Sklenářka, kabelové vedení
nízkého napětí 0,4 kV č. st. IV-12-6019011+IE-12-600595“, týkající se pozemků parcelní
č. 1756 / 3, 1755, 1754, 1737 / 2, 1735 / 8, 1710 / 7, 1710 / 8 , 1716 / 1 v k. ú. Hořovice,
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě nového kabelového vedení.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 180 m zemního vedení za cenu 500 Kč / bm
+ DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
13.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení služebnosti práva chůze přes pozemky parcelní
č. 1808 / 1, 1834 / 1, 1834 / 2 a 1836 / 1 v k. ú. Hořovice, které jsou v majetku společnosti
Cymedica Holding, s. r. o., na pozemek parcelní č. 1878 v k. ú. Hořovice, který je v majetku
města. Služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu neurčitou. Zajistit podpisy smluvních
stran.
13.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením nemovitosti – pozemku parcelní č. 876 / 2 v k. ú. Velká Víska

od Římskokatolické farnosti Hořovice do vlastnictví města. Projednat výši kupní ceny
se stávajícím vlastníkem pozemku a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.
27.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 3/2015, která nahrazuje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných
a psychotropních látek na veřejném prostranství. Připravit pro jednání zastupitelstva
města
12.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem nemovitostí – pozemku parcelní č. 25 s budovou
č. p. 1138 (městskou knihovnou), části pozemku parcelní č. 26 a části pozemku parcelní
č. 27 / 1 v k. ú. Velká Víska obálkovou metodou s tím, že nejnižší stanovená cena činí
3.700.000 Kč. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva města.
12.11.2015
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí s výpůjčkou pozemků parcelní č. 110 / 2, 111, 112 / 2,
113 a 114 v k. ú. Hořovice nájemci Společenského domu v Hořovicích pro provozování
kulturních akcí a parkování vozidel. Projednat s půjčovatelem.
13.11.2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s doplněním řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb města
Hořovice a spádových obcí o paní Věru Veverkovou. Informovat kandidátku.
30.10.2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadatelce dle přílohy zápisu. Rodina
žadatelky má dvě nezaopatřené děti a nachází se dlouhodobě v tíživé sociální situaci.
Informovat žadatelku.
30.10.2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s odpovědí na stížnost nazvanou petice nájemníků domu v ulici Masarykova
1428.
30.10.2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením místnosti v holobytech žadatelům dle přílohy zápisu. Nájemní
smlouvu uzavřít na dobu určitou do 31. 12. 2015, s možností prodloužení při dodržování
podmínek stanovených nájemní smlouvou. Informovat žadatele. Výsledek hlasování: 5 pro,
1 proti a 1 se zdržel.
30.10.2015

p. Šalena
Rada ukládá Městskému kulturnímu centru ve spolupráci s odborem technickým
a dopravním zajistit video a audio záznam zasedání zastupitelstva ve smyslu jednacího
řádu.
26.11.2015
pí Šlosarová
Rada souhlasí, aby Středisko volného času Domeček převedlo finanční prostředky potřebné
pro nákup služebního vozidla z rezervního fondu do fondu investičního. 30.10.2015
pí Šumerová
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky 1. základní školy Hořovice Mgr. Evy Krištufové
a oznámení ředitele 2. základní školy Mgr. Jiřího Vavřičky o vyhlášení volného dne pro žáky
dne 16. 11. 2015.
16.11.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč na hokejový turnaj s názvem „Vánoční
turnaj o putovní pohár starosty Hořovic“, který se bude konat dne
26. 12. 2015. 13.11.2015
Mgr. Renata Wachtlová, PhDr. Jiří Vlček.

Ondřej Vaculík

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
4. 11. 2015
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
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 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. 20
Rady města Hořovice ze dne 4. 11. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada ukládá řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu zjistit stav elektrické
rozvodny na zimním stadionu a navrhnout případné řešení opravy. Úkol trvá, termín
prodloužen.
13.11.2015

Ing. Blecha
Rada souhlasí s umístěním 17 ks plastových výstavních panelů o rozměrech 70x100 cm
v rámci putovní výstavy s názvem „ Dobrovíz v náručí památkové péče…“ v prostorech II.
nadzemního podlaží (OVŽP) budovy č. p. 640 v termínu od 18. 11. do 31. 12. 2015. Současně
rada souhlasí s uzavřením smlouvy o bezplatné výpůjčce vystavených předmětů s Národním
památkovým ústavem po dobu trvání výstavy.
18.11.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Domovu Na Výsluní Hořovice,
za účelem konání každoročního setkání seniorů v úterý dne 8. 12. 2015 od 8:00 – 20:00 hod.
Informovat žadatele.
13.11.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem prostor v č. p. 640 spolku Sedmikráska Hořovice
za účelem pořádání dalšího ročníku tvořivých dílniček s prodejem dekorací a dárků se zimní
tématikou „Vánoční tvoření“, dne 28. 11. 2015 od 8:00 do 16:00 hod. Informovat
žadatele.
13.11.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice
k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 1. 12. 2015 od 13:30
do 17:30 hodin, 7. 12. 2015 od 13:00 do 16:30 hodin, 10. 12. 2015 od 16:00 do 19:00 hod,
14. 12. 2015 od 13:00 do 19:00 hod a 26. 3. 2016 od 13:00 do 19:00 hodin.
13.11.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice Bohumila Vojíře,
za účelem konání zkoušky Hořovické muziky a to dne 30. 11. 2015 od 17:00 do 20:00 hod.
13.11.2015
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. 278/2015 Sb., kterým dochází
od 1. 11. 2015 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. Zajistit
vypracování a předání platových výměrů.
13.11.2015
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájmu nebytových prostor v domě č. p. 366 v Pražské ulici
pro prodejnu klenotů, hodinářské a zlatnické práce a to do 31. 12. 2020. Připravit návrh
nájemní smlouvy.

27.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou společnosti ACCON managers and partneres, s. r. o., pro přípravu
a organizační zajištění podání žádostí z dotačních titulů na projekty: ,,Zateplení a výměna
oken budovy městského úřadu Hořovice, Zateplení a výměna oken budovy Společenského
domu a projektu revitalizace lesoparku Dražovka.“ Nabídková cena pro projekty zateplení
budov činí 85.000 Kč bez DPH tj. 102.850 Kč včetně DPH a u projektu revitalizace lesoparku
činí 65.000 Kč bez DPH tj. 78.650 Kč včetně DPH.
27.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním pojistkové skříně SS 100 do chodníku v majetku Města Hořovice
(parc. č. 978 v k. ú. Hořovice) před č. p. 411 v ulici Dolní. Informovat žadatele.
13.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s grafickým návrhem, podle kterého budou tištěny a distribuovány abonentní
a rezidentní parkovací karty, které umožní držiteli parkování v tzv. modré zóně, stanovené
dokumentací nazvanou "Parkování v lokalitě Hořovice - střed", a která byla jako koncepce
radou odsouhlasena usnesením č. 9/2015."
13.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které bude doplněna softwarové aplikace STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
od společnosti VITA software s.r.o., používaná odborem výstavby a životního prostředí
o modul PAMÁTKY. Cena za nákup potřebných licencí, vč. zaškolení je 34.370 Kč bez DPH,
tj. 41.588 Kč vč. DPH. Cena technické podpory se zvýší o 1.955 Kč bez DPH na celkových
13.252 Kč bez DPH čtvrtletně, tj. 16.035 Kč vč. 21% DPH. Objednat provedení a zajistit
instalaci.
13.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o poskytnutí práv k užívání software, podle které budou
pro potřeby městského úřadu zakoupeny tři licence modulu KEO4 MZDY od společnosti ALIS
s.r.o. za celkovou cenu 34.080 Kč bez DPH, tj. 41.237 Kč vč. 21% DPH. Roční udržovací
poplatek bude činit 9.380 Kč bez DPH, 11.350 Kč vč. DPH. Zajistit podpisy smluvních stran
a následně instalaci software v systému Městského úřadu Hořovice.
13.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle které provede, za cenu 134.714,30 Kč bez DPH,
tj. 163.004,30 Kč vč. 21% DPH, společnost ELTODO Citelum, s.r.o., Novodvorská 1010/14,
142 00 Praha 4 výstavbu části veřejného osvětlení v ulici Rpetská. Objednat provedení
prací.
13.11.2015

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 "Starý zámek Hořovice č. p. 30 – rekonstrukce prostor hospodářského křídla
na knihovnu“ a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící
komise: Ondřej Vaculík, Mgr. Jana Kasíková, Růžena Úšelová, Karel Pelikán, Ing. David Grunt.
Náhradníci: PhDr. Jiří Vlček, Jan Blecha, Daniel Paťava, Václav Liprt, Ing. Milan Šnajdr. Rada
zároveň schvaluje výběr pěti firem k oslovení na realizaci této zakázky.
13.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V 12c (žlutá čára)v ulici
Komenského v úseku od křižovatky s ulicí Jiráskova v délce cca 10 m po stanoviště
kontejnerů. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, objednat
zhotovení tohoto značení.
27.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada jmenuje pana Bc. Michala Hasmana - tajemníka MěÚ Hořovice - Garantem Programu
rozvoje města Hořovice 2015-2020.
13.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající ve vybudování nové elektrické přípojky nízkého napětí na budoucím
služebném pozemku parcelní č. 1763 v k. ú. Hořovice pro připojení garáže na pozemku
parcelní č. 1758 v k. ú. Hořovice k distribuční síti. Předpokládaný rozsah věcného břemene
bude činit cca 30 bm za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele
a zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
13.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o dílo, podle které je město Hořovice oprávněné umístit
kamerový bod na budovu č. p. 1223 v k. ú. Velká Víska a na budovu Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Hořovice v rámci zřízení městského kamerového
a dohlížecího systému. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
13.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o dílo, podle které firma ENVOS, s. r. o., provede „Stavební
úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích“ za cenu 16.466.369, 46 Kč bez DPH.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Zároveň schvaluje odložení realizace
provedení Díla na pozdější dobu z důvodu nepřiznání dotace na tento projekt.
13.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které dodá a namontuje, za cenu 563.376 Kč vč.

21% DPH, společnost WSA doprava a parkování s.r.o. pět kusů parkovacích automatů
v centru Hořovic. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku, 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
na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 za nájemné 48.000 Kč / rok. Informovat
žadatele o rozhodnutí rady a zajistit podpisy smluvních stran.
13.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, podle které město
pronajímá jednu místnost v 1. podzemním podlaží domu č. p. 640 v Hořovicích společnosti
IKEP, s. r. o., za účelem provozování kanceláře na sjednávání pojištění. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou ode dne 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, nájemné činí 14.400 Kč ročně. Zajistit
podpisy smluvních stran.
27.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s umístěním sídla spolku - místní organizace Svazu tělesně postižených
Hořovice na adrese Palackého nám. 640, Hořovice. Informovat žadatele.
13.11.2015
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s umožněním čerpání vody z Lázeňského rybníka a se zřízením věcného
břemene vedení odběrové trubky přes pozemky města parcelní č. 1857 / 31 a 1857 / 32 v k.
ú. Hořovice. Vyrozumět žadatele.
13.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením nemovitostí – pozemků parcelní č. 2385 / 1, 2386 / 1, 2386 / 2,
2387 / 3, 2387 / 5, 2387 / 11, 2387 / 12, 2387 / 14 v k. ú. Hořovice a pozemku parcelní
č. 777 / 6 v k. ú. Osek od pana J. Brotánka, paní V. Štěpničkové a pana S. Vaňury
do vlastnictví města. Projednat výši kupní ceny se stávajícími vlastníky pozemků a následně
připravit pro jednání zastupitelstva města.
26.11.2015
JUDr. Maříková
Rada v souladu s čl. 3 písm. e) obecně závazné vyhlášky města č. 1/2015 o omezení provozní
doby hostinských a jiných obdobných zařízení na území města Hořovice neuděluje
provozovně Disko Club Pavon výjimku z omezujících ustanovení této vyhlášky dne
13. 11. 2015 z důvodu hudební produkce. Informovat žadatele.
13.11.2015

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Cymedica Engineering, s. r. o., souhlasí s prodejem
pozemků parcelní č. 1672 / 1 a 1671 / 2 v k. ú. Hořovice za účelem vybudování veřejného
parkoviště, za kupní cenu 1. 000 Kč / m2. Informovat žadatele a následně připravit
pro jednání zastupitelstva města.
12.11.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva
města dne 26. 11. 2015. Předložit k projednání zastupitelstvu.
12.11.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s návrhem rozpočtu města Hořovice na rok 2016 a doporučuje ho
zastupitelstvu ke schválení.
12.11.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s podáním žádosti o zřízení kontokorentního úvěru v r. 2016 do výše 5 mil. Kč.
Předložit zastupitelstvu ke schválení.
12.11.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí se 4. rozpočtovým opatřením města Hořovice na rok 2015. Předložit
nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
12.11.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby bylo zastupitelstvo města požádáno o změnu v pověření provádění
rozpočtových opatření – navýšení částky.
12.11.2015
pí Šumerová
Rada doporučuje zastupitelstvu pověřit radu provádět rozpočtová opatření v rozpočtu města
do výše 1 milionu Kč z důvodu nebezpečí z prodlení příjmů i výdajů dotací.
12.11.2015
pí Šumerová
Rada města souhlasí s finančním příspěvkem pro HC Cvočkaři Hořovice ve výši 40 tisíc Kč
pro účely přípravky.
13.11.2015

Renata Wachtlová, Jiří Vavřička

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
18. 11. 2015

Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:

Jana Šrámková, místostarostka

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Mgr. Martin Loduha, Mgr. Soňa Křikavová a Mgr. Jakub Dutka
z Farní Charity Beroun
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Jiří Vavřička 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. 21
Rady města Hořovice ze dne 18. 11. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2015
27.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí informace o vypsaných dotačních programech z Ministerstva
pro místní rozvoj. Napříště v dotačních programech doporučit tituly, které by mohlo město
čerpat.
27.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada města odvolává ing. Ladislava Kazdu z pozice člena likvidační komise a současně
jmenuje Bc. Michala Hasmana, tajemníka MěÚ Hořovice, členem likvidační komise.
27.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s nabídkou, podle které zajistí v příštích dvou letech, za cenu 42.580 Kč vč.
DPH za jedno zasedání, společnost POZITIV s.r.o. profesionální záznam z jednání zastupitelů
města Hořovice.
27.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost STRABAG a.s. za cenu 852.692,76
Kč bez DPH, tedy 1.031.785 Kč vč. DPH opravu povrchu komunikace v úseku od křižovatky
s ulicí Šípkovou po hranici s katastrálním územím obce Rpety (můstek přes vodoteč),
tj. navazující část na v současnosti již část budovanou.
27.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem jízdního řádu Městské hromadné dopravy v Hořovicích pro období
od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016 dle žádosti společnosti PROBO BUS a.s. Oznámit usnesení
rady žadateli a správnímu orgánu.
27.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého bude zřízena na Městském hřbitově v Hořovicích
nová společná hrobka pro ukládání ostatků, v ceně do 150.000 Kč vč. DPH. Zajistit
jednoduchou projektovou dokumentaci (poptávkou minimálně 2 společností).
31.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, zpracovaným ing. Jaroslavem Knotkem - PROJEKTY IV formou
studie proveditelnosti, pro možnost výstavby suché retenční nádrže (ochranného poldru)
v lokalitě Stareč v Hořovicích. Studie byla zpracována z důvodu prověření možnosti výstavby
této nádrže, jakožto opatření pro snížení povodňových odtoků z intenzivních srážkových
úhrnů z této lokality.

27.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s navrženým řešením rekonstrukce komunikace ulice K Nemocnici, včetně
návaznosti na navržené parkoviště Nemocnice Hořovice, zpracované jako projektová
dokumentace pro stavební povolení (Ing. Vladimír Musil). Šířka navržené obousměrné
komunikace je 7,0 m. Součástí řešení je výstavba dešťové kanalizace, rekonstrukce uličních
chodníků, přeložka veřejného osvětlení a návaznost na navržené parkoviště. Celková
kapacita parkovacích míst včetně navrženého kapacitního parkoviště je 185.
31.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s osazením 4 ks svislých dopravních značek B4 „Zákaz vjezdu nákladních
automobilů“ s dodatkovými tabulkami E12 „Dopravní obsluze vjezd povolen“ na vjezdech
do ulic Šeříková, Lipová a Jabloňová. Po schválení Policií České republiky, Dopravním
inspektorátem Beroun, objednat instalaci tohoto značení.
27.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu výzkum vývoj a vzdělávání
prioritní osa č. 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání pro všechna školská vzdělávání v Hořovicích firmou ACCON Activity consulting
za cenu 85.000,- Kč bez DPH.
27.11.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací svislé dopravní značky "STOP dej přednost v jízdě" s reflexním
podkladem v ulici Dolní před křižovatkou s ulicí Lidickou. Po schválení Policií České republiky,
Dopravním inspektorátem Beroun, objednat instalaci tohoto značení.
11.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem změny cyklotrasy č. 3 (Plzeň – Praha) a jejím označení v podobě
informačního značení, které provede MVDr. Tomáš Tink, do konce roku 2015. V jarních
měsících roku 2016 bude toto značení odstraněno a nahrazeno dopravním značením
cyklotras značkami IS 20, IS 21a a IS 21b, kdy toto označení provede Klub českých turistů.
Změna trasy je vedena od obce Osek po nově vybudované cyklostezce, ulicí Obránců Míru,
ulicí Vrchlického, ulicí K Labi s napojením na ulici Pražská a v opačném směru ulicí
Komenského.
31.12.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením nemovitosti - pozemku parcelní č. 86/3 v k. ú. Velká Víska
od Římskokatolické farnosti Hořovice do vlastnictví města za kupní cenu dle znaleckého
posudku pozemku včetně trvalých porostů 4.420,-Kč a doporučuje zastupitelstvu města
odkoupení této nemovitosti schválit.
26.11.2015

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice paní Blance Vášové ve dnech 22. 1., 5. 2. a 19.
2. 2016 od 18:30 hod. do 22:15 hod. za účelem pořádání tanečních večerů. Nájemné bude
činit 6.000 Kč. Současně rada souhlasí s navrženou Smlouvou o spolupráci při zajištění
kulturní akce v souladu s výše uvedenými podmínkami. Zajistit podpisy smluvních stran.
11.12.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu č. IV-12-6018617/001 "Hořovice kNN ul. Dolní a Lidická 66", týkající se pozemků parcelní č. 888/1, 978, 997 a 1016/2 v k ú.
Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě zařízení distribuční
soustavy kabelového vedení nízkého napětí. Dodatkem se mění předpokládaný rozsah
věcného břemene z původní výměry 237 bm na 255 bm zemního vedení za cenu 500 Kč/bm
+ DPH dle platných předpisů + 1000 Kč za umístění pojistkové skříně v chodníku. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
11.12.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním podnájemní smlouvy, podle které společnost MERKUR Hořovice, s.
r. o., podnajme městu pozemky parcelní č. 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 663/3 a 664 v k. ú.
Hořovice za účelem provozování parkoviště vozidel. Smlouva se uzavírá na dobu určitou pěti
let, do 31.12.2020. Nájemné činí 15.000 Kč měsíčně + základní sazba DPH dle zákona o dani
z přidané hodnoty v platném znění.
11.12.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Hořovice, ul. Sklenářka, kabelové vedení
nízkého napětí 0,4 kV č. st. IV-12-6019011+IE-12-600595“, týkající se pozemků parcelní
č. 1756 / 3, 1755, 1754, 1737 / 2, 1735 / 8, 1710 / 7, 1710 / 8 , 1716 / 1 v k. ú. Hořovice,
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě nového kabelového vedení.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 180 m zemního vedení za cenu 500 Kč / bm
+ DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající ve vybudování nové elektrické přípojky nízkého napětí na budoucím
služebném pozemku parcelní č. 1763 v k. ú. Hořovice pro připojení garáže na pozemku
parcelní č. 1758 v k. ú. Hořovice k distribuční síti. Předpokládaný rozsah věcného břemene
bude činit cca 30 bm za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele
a zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
31.12.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ

Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat ve smyslu energetického
zákona zařízení distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 756 a 783 v k. ú. Hořovice,
v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1870-92/2015. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu 33 000 Kč + základní sazba DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
15.1.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o dílo, podle které je město Hořovice oprávněné umístit
kamerový bod na budovu č. p. 1223 v k. ú. Velká Víska a na budovu Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Hořovice v rámci zřízení městského kamerového
a dohlížecího systému. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
27.11.2015
JUDr. Maříková
Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právnímu, poskytnout dle ustanovení § 36 odst.
8 školského zákona v souvislosti se zápisem k povinné školní docházce v roce 2016 1. a 2.
základní škole Hořovice seznam dětí, pro které jsou tyto školy spádové. Seznam obsahuje
jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu dítěte.
27.11.2015
Mgr. Kebrlová
Rada bere na vědomí informaci od Farní charity Beroun o jejich aktivitách a činnosti. Dále
pověřuje odbor sociální a zdravotní přípravou materiálu týkajícího se dotačních možností
v uvedené oblasti ve spolupráci s odborem technickým a dopravním.
27.11.2015
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou
službou Hořovice dle přílohy zápisu. Doplnění je v souladu s vnitřním předpisem 3/2011 –
Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat Domov
Na Výsluní Hořovice a žadatele.
27.11.2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s pokračováním a rozšířením psychologické pomoci pro potřeby klientů
odboru sociálních věcí a zdravotnictví s účinností od ledna 2016 v rozsahu maximálně
35 hodin v měsíci v celkovém finančním nákladu maximálně 200.000,- za rok. Ukládá odboru
organizačnímu a obecní živnostenský úřad ve spolupráci s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví zajistit personální náležitosti pokračování činnosti psychologa.
27.11.2015
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s vypracováním a podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy č
03_15_023 z Operačního programu Zaměstnanost „Podpora procesů ve službách a podpora
rozvoje sociální práce“. Dále Rada souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce (DPP)
s Ing. Paťavovou na zpracování žádosti o dotaci za částku 7.500,- Kč.

27.11.2015
Mgr. Kebrlová
Rada zmocňuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Olgu Kebrlovou
k rozhodování o přijetí dědictví v rámci sociálních pohřbů, a to do výše 10.000,- a drobného
osobního majetku.
27.11.2015
PhDr. Boubínová
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 66.
27.11.2015
PhDr. Boubínová
Rada souhlasí s převodem 303 000,- Kč z rezervního do investičního fondu organizace
na financování nákupu průmyslové vysokootáčkové pračky a dofinancování opravy střechy
Domova Na Výsluní, Hořovice.
27.11.2015
pí Šumerová Rada schvaluje přijetí dědictví po zůstaviteli Františku Lizcovi ve výši
10 000 USD, které odkazuje na veřejné pohřebiště.
27.11.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem Palackého náměstí o. s. Hořovické maminky dne
28. 11. 2015 (včetně el. přípojky) za účelem vánočního jarmarku.
27.11.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10 tis. Kč Valentýně Vokurkové na účast
na mistrovství světa ve sportovním aerobiku v r. 2015.
27.11.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s použitím znaku města Hořovice při prezentaci sponzorů XXIV. ročníku
dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR, která se bude konat dne 26. 11. 2015 v Chebu.
Zároveň souhlasí se zahrnutím znaku do závěrečné brožury soutěže. Informovat
žadatele.
27.11.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženým návrhem rozpočtového výhledu na r. 2016 - 2019 a doporučuje
ho zastupitelstvu ke schválení.
26.11.2015
Mgr. Jiří Vavřička, Ondřej Vaculík
Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 22
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 11. 2015

Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, 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: PhDr. Jiří Vlček 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. 22
Rady města Hořovice ze dne 27. 11. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných
městem Hořovice ve výši jednoho průměrného měsíčního platu. Mimořádná odměna bude
vyplacena ze schváleného rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2015. Pan radní Mgr.

Vavřička vyjádřil svůj vztah k věci.
15. 12. 2015
PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Jiří Vavřička

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 23
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
2. 12. 2015

Přítomni:
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1)

Schůzi zahájil a řídil místostarosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová 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. 23
Rady města Hořovice ze dne 2. 12. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Hasman
Rada města schvaluje na návrh likvidační komise likvidaci nepoužitelného materiálu.
11.12.2015

Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s přerušením provozu v MMŠ Hořovice v období vánočních prázdnin ve dnech
28. 12. - 31. 12. 2015, kdy zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou.
31.12.2015
Dr. Ing. Peřina
Rada ukládá starostovi projednat ve spolupráci s Ing. Ladislavem Tinkem s Vodovody
a kanalizacemi Beroun harmonogram celkových oprav, rekonstrukcí a dobudování
vodovodních a kanalizačních řadů v ulicích Vilová, Lesní, Nerudova, Cvočkařská, Dlážděná
a Jungmannova.
31.12.2015
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice a jeho zázemí Gymnáziu Václava
Hraběte v Hořovicích za účelem konání školní akademie ve dnech 21.12.2015 od 8:30
do 12:00 hod. a 22.12. 2015 od 8:00 do 18:00 hod.
11.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení ve věci ošetření 48 chráněných stromů v Bažantnici a ukládá
zrušit původní objednávku a objednat pouze nejnutnější ošetření havarijních soliterů skupiny
chráněných stromů.
31.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada revokuje z důvodu vzniku nových okolností v čerpání dotací MŠMT své usnesení ze dne
18. 11. 2015 a nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj
a vzdělávání prioritní osa č. 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělává ní firmou ACCON Activity consulting.
11.12.2015
Ing. Šnajdr
Vzhledem k možnosti využít režim abonentního parkování rada nesouhlasí s pronájmem
dvou parkovacích míst v ulici Smetanova proti domu č. p. 1582/1a. Informovat
žadatele.
11.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost STRABAG a.s.,
za cenu 1.031.759 Kč vč. DPH, opravu povrchu komunikace ve Rpetské ulici v úseku
od křižovatky s ulicí Šípkovou po můstek přes vodoteč s termínem dokončení nejdéle do 30.
4. 2016. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s finančním příspěvkem města Hořovice na nově zhotovenou kanalizační

přípojku pro dům č. p. 149 v ulici 9. května. Informovat žadatele o rozhodnutí rady
11.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 392.000 Kč bez DPH tj. 474.320 Kč včetně DPH,
podle které zpracuje Ing. arch. Richard Bartík projektovou dokumentaci doplněnou
o připomínky pana radního Vavřičky ve stupni dokumentace pro stavební povolení na akci:
"Revitalizace lesoparku Dražovka“, zahrnující geodetické zaměření, inženýrskou činnost
a projektovou činnost. Nabídka vzešla z poptávkového řízení, kdy nabídkové ceny podaly
celkem 4 projekční společnosti. Zadat vypracování projektu.
31.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá z důvodu havarijního stavu elektro rozvodů Společenského domu objednat
u společnosti Elpis elektro s.r.o., opravu dle cenové nabídky.
11.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru zadat vypracování projektu na celkovou rekonstrukci všech
elektro rozvodů v objektu Společenského domu.
31.12.2016
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí průzkum stavu inženýrských sítí v ulicích Lesní, Vilové, Nerudově,
Cvočkařské a Dlážděné.
11.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací příčného zpomalovacího prahu v ulici Smetanova. Informovat
žadatele.
11.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí návrhy pro podání žádostí o dotace ze středočeských dotačních fondů
a ukládá technickému a dopravnímu odboru připravit podklady pro řádné a včasné podání
žádostí ze středočeských fondů.
11.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost MIRAS stavitelství a sanace, s.r.o.,
za cenu 244.938 Kč vč. DPH výměnu podhledů v obou podlažích vstupního vestibulu v 1.
základní škole v Hořovicích. Objednat provedení prací.
11.12.2015
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu vypracovat zadání projektu na dobudování
chodníku ulice Sklenářka až po křižovatku se silnicí do Tlustice včetně veřejného osvětlení

a schvaluje provedení celkové opravy zborceného chodníku v dolní ulici Sklenářky podél
areálu Alby v roce 2016. Zahrnout do kapitoly údržby a oprav v roce 2016.
15.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví
Středočeského kraje v k. ú. Hořovice a v k. ú. Velká Víska a s žádostí o bezúplatný převod
pozemků v k. ú. Hořovice a v k. ú. Velká Víska z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví
města Hořovice, z důvodu výstavby a opravy uličních chodníků podél komunikací
ve vlastnictví Středočeského kraje.
11.12.2015
Ing. Žalud
Rada ukládá komisi životního prostředí ve spolupráci s technickým odborem posoudit stav
a potřebnost parkových úprav Západního sídliště a Višňovky, případně vytipovat jiné lokality
(Remízek…) pro možnost získání dotace z připravované výzvy OPŽP v roce 2016.
31.12.2016
JUDr. Maříková
Rada schvaluje vnitřní předpis - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro veřejného zadavatele.
11.12.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s umístěním sídla spolku – TOM Vlaštovka Hořovice na adrese Jiráskova 617,
Hořovice.
11.12.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s umístěním sídla spolku – KČT TOM při 2. ZŠ Hořovice na adrese Jiráskova
617, Hořovice.
11.12.2015
JUDr. Maříková
Rada města bere na vědomí informace ohledně zjištění legislativní stránky video a audio
záznamů zasedání zastupitelstva města.
11.12.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o postoupení pohledávky, podle které příspěvková
organizace Městské kulturní centrum Hořovice postupuje bezúplatně městu pohledávku
ve výši 225.686 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
11.12.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce,
a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat Součást distribuční soustavy na pozemcích

parcelní č. 1613/1 a 1673/1 v k. ú. Hořovice, v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 1813-3/2014. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši
15.800 Kč +DPH v zákonné výši, tj. celkem 19.118 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.1.2015
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uspořádáním vánočního trhu dne 16. 12. 2015 v rámci farmářských trhů
na Palackého náměstí v Hořovicích. Informovat žadatele.
11.12.2015
Mgr. Kebrlová Rada souhlasí s pokračováním a rozšířením psychologické pomoci pro potřeby
klientů odboru sociálních věcí a zdravotnictví s účinností od ledna 2016 v rozsahu maximálně
35 hodin v měsíci v celkovém finančním nákladu maximálně 200.000,- za rok. Ukládá odboru
organizačnímu a obecní živnostenský úřad ve spolupráci s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví zajistit personální náležitosti pokračování činnosti psychologa. Úkol trvá,
termín prodloužen.
31.12.2015
Phdr. Boubínová
Rada schvaluje organizační strukturu Domova Na Výsluní, Hořovice tak, jak byla předložena
v příloze žádosti.
11.12.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženými materiály pro podávání žádostí na aktivity z oblasti sportu,
kultury, školství a ostatní zájmové činnosti z rozpočtu města Hořovice na rok 2016. Dále rada
ukládá zveřejnit výzvu o podávání žádostí v tisku a na webových stránkách města.
11.12.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženým plánem inventur a složením inventarizační komise
pro provedení inventarizace za r. 2015.
11.12.2015
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace Svazu tělesně postižených v Hořovicích, neboť
v letošním roce již byla této organizaci poskytnuta a rozpočet obce s dalším navýšením dotací
v r. 2015 na sociální oblast nepočítá. Informovat žadatele.
11.12.2015
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem Palackého náměstí dne 5. 12. 2015 od 16 do 18:30
hodin spolkům Sedmikráska s. o. r. a Mohykán z. s.
5.12.2015
Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 24
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16. 12. 2015
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Renata Wachtlová, 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: Mgr. Zdeňka Ulčová 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. 24
Rady města Hořovice ze dne 16. 12. 2015
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

p. Šalena
Rada souhlasí s umístěním informačního centra v areálu starého zámku v bývalém
hospodářském křídle s předpokládanou součinností s Agenturou chráněné krajinné oblasti (v
rámci CHKO Brdy), Vojenskými lesy a statky, s. p. a s podbrdskými obcemi Mikroregionu

Hořovicko. Úkol trvá, termín prodloužen.
13.1.2016
Bc. Hasman
Rada města Hořovice nesouhlasí s navrženou trasou vysokorychlostní trati pro železniční
dopravu, dle zákresu v návrhu územního plánu města Prahy, která je vedena zastavěným
územím města Hořovice. Rada města je dle § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) oprávněna k podání námitky
k zásadám územního rozvoje. V případě projednávání aktualizace zásad územního rozvoje
Středočeského kraje, zajistit podání námitky k navržené trase VRT.
13.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost TIGNUM s.r.o., za cenu 266.667 Kč
vč. DPH chemické ošetření krovu radnice, spojené s částečnou výměnou poškozených prvků.
Objednat provedení prací v termínu leden až březen 2016.
20.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede, za cenu 163.680 Kč vč. 21% DPH, společnost
ELTODO-CITELUM s.r.o. úpravu rozvodů venkovního osvětlení ve Strmé ulici v Hořovicích.
Tato úprava bude probíhat souběžně se stavbou nových povrchů v ulici na jaře roku
2016. Objednat provedení prací.
13.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení ze dne 23. 9. 2015 a na základě nové žádosti občanů souhlasí
s umístěním dopravního zrcadla na sloup veřejného osvětlení při výjezdu z Krátké ulice
do ulice Svatopluka Čecha. Oznámit žadatelům a objednat provedení prací.
13.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací dvou příčných zpomalovacích prahů výšky 5 cm (zpomalení na cca
20 km/hod) do horní a spodní části ulice Lidická, z důvodu zpomalení dopravy v této ulici
a zvýšení bezpečnosti provozu.
13.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem přeznačení cyklotras na území města Hořovice, které navazují
na hlavní cyklotrasy dle celostátního značení. Upraveno je značení ve směru Praha – Plzeň,
Tlustice – Točník a Žebrák. Projektovou dokumentaci zahrnující přeznačení a umístění
informačních map, zpracuje Ing. Petr Havel (Klub českých turistů Středočeského kraje)
za cenu 12.000 Kč. Pro spolufinancování samotné realizace projektu bude využit Fond
cestovního ruchu Středočeského kraje.
13.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s osazením 2 ks dopravních značek V 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km“

do ulice Vísecká a dopravního zrcadla na křižovatku ulic Vísecká – Malá – U Rybníčka.
Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, objednat instalaci
dopravního značení a zrcadla.
13.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s budoucí změnou režimu parkování na parkovišti v Pražské ulici, kdy vedle
celodenního stání bude možné parkovat i krátkodobě (placené hodinově). Podmínkou je
případné dokoupení dalšího parkovacího automatu. Ke změně se rada přiklonila
po prostudování připomínek místních podnikatelů.
13.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkování na Palackého náměstí pro Střední
odbornou školu a Střední odborné učiliště, Hořovice v počtu 2 parkovacích míst umístěných
podél chodníku před budovou školy. Rada zároveň upozorňuje na skutečnost, že nemá
v úmyslu akceptovat jakékoliv další žádosti o vyhrazené parkování v centru města. Změna
bude provedena nejdéle v jarních měsících roku 2016. Informovat žadatele.
13.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci z programu MŠMT - Státní podpora sportu pro rok
2016 Program 133510 na akce nazvané "Sportovní hala v Hořovicích" a „Rekonstrukce
víceúčelového hřiště v Hořovicích“. Připravit pro schválení zastupitelstvem.
13.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky na akci: ,,Starý zámek č. p. 30 –
rekonstrukce prostor hospodářského křídla na knihovnu“, za nabídkovou cenu ve výši
8.749.781 Kč bez DPH tj. 10.587.235 Kč včetně DPH, kterou podala společnost STAVEKO,
spol. s r. o. Nabídková cena vzešla ze zjednodušeného podlimitního řízení podle § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Cenovou nabídku podalo celkem
14 společností.
13.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 188.000 Kč bez DPH tj. 227.480 Kč včetně DPH,
podle které zpracuje projekční ateliér Living in green s. r. o., projektovou dokumentaci
na akci: ,,Revitalizace sídlištní zeleně v Hořovicích“, zahrnující návrh úprav a výsadbu veřejné
zeleně sídliště Višňovka a Západního sídliště, kde řešená plocha činí cca 10 ha. Zadání
projektu bylo konzultováno s komisí životního prostředí, která zpracování projektu
a následnou realizaci doporučuje.
13.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na projekt Rekonstrukce ulice Strmá

v Hořovicích. Dotace bude poskytnuta ve výši 95 % celkových uznatelných nákladů.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
13.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje podání žádosti o spolufinancování z dotačního fondu životního prostředí
a zemědělství Středočeského kraje na akci: Obnova aleje Knížecí cesty do Bažantnice, podání
žádosti z fondu cestovního ruchu Středočeského kraje na akci: Přeznačení cyklotras na území
města Hořovice včetně souvisejícího mobiliáře, podání žádosti z humanitárního fondu
Středočeského kraje na akci: Prevence kriminality.
13.1.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke sňatečným obřadům, podle které
Národní památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme městu prostory (zámecká
kaple a tři místnosti v patře severozápadního křídla zámku) ke konání sňatečných obřadů.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016.
Zajistit podpisy smluvních stran.
13.1.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme Svazu
tělesně postižených MO Hořovice prostory v objektu č. p. 640 – 3 místnosti v 1.NP
pro kanceláře a 2 místnosti v 1. a 3. NP pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2016 do doby získání jiných prostor, nejpozději
do 31. 12. 2016. Nájemné činí 12.000 Kč za sjednané období. Zajistit podpisy smluvních stran
13.1.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce,
a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást distribuční soustavy na pozemcích
parcelní č. 874/9, 874/13 a 874/14 v k. ú. Hořovice, v rozsahu zaměření geometrickým
plánem č. 1885-119/2014. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
ve výši 27.150,- Kč +DPH v zákonné výši, tj. celkem 32.852,- Kč. Zajistit podpisy smluvních
stran.
13.1.2016
JUDr. Maříková
Rada schvaluje a vydává Nařízení města Hořovice č. 2/2015 o regulaci stání motorových
vozidel na vymezených plochách, komunikacích a jejich úsecích na území města Hořovice.
Zajistit vyhlášení ihned.
13.1.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním čtyř dodatků k nájemním smlouvám o pronájmu pozemků parcelní
č. 817/1, 817/9 v k. ú. Osek a 2386/2, 2387/8, 2388/2, 2388/8 v k. ú. Hořovice (na skládce
Hrádek), uzavřených mezi vlastníky pozemků jako pronajímateli a městem Hořovice jako

nájemcem, který mi se prodlužuje doba pronájmu pozemků do 31.12.2023. Zajistit podpisy
smluvních stran.
13.1.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které paní Vlasta Štěpničková
pronajme městu Hořovice ideální polovinu pozemku parcelní č. 2386/1 v k. ú. Hořovice
pro provozování skládky Hrádek do 31.12.2023. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.1.2016
pí Šumerová
Rada schvaluje 5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015, kterým se upravují
příjmy i výdaje u dotačních titulů. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva na vědomí.
14.1.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s přijetím finančních darů pro 1. základní školu ve výši 2 tis. Kč od obce
Felbabka na vybudování venkovní učebny na pozemku školy, 5 tis. Kč od Ekofarmy ZaječovLukáš Turek pro školní družinu a 10.321 Kč od Pavla Štěpničky, Podluhy na divadelní
představení pro žáky 3. ročníku.
13.1.2016
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí plán kontrol hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových
organizací města Hořovice na r. 2016.
13.1.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti a sálu radnice Svazu tělesně
postižených v ČR z.s., místní organizace Hořovice, za účelem informačních schůzek pro své
členy k rekondičním pobytům a to ve dnech 10. 5. a 16. 8. 2016 (dle přílohy originálu
zápisu).
13.1.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice Výboru ZO Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání poradenské činnosti
pro sluchově postižené občany. Poradna se uskutečňuje vždy od 10:00 – 13:00 hod první
a třetí úterý v měsíci.
13.1.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti SONS-ČR oblastní pobočka
Hořovice za účelem konání pravidelných schůzí v roce 2016, které se budou konat vždy první
úterý v měsíci od 14:00 – 16:00 hodin.
13.1.2016

Mgr. Kebrlová
Rada z důvodu zefektivnění výkonu činnosti prevence kriminality odvolává s účinností
od 1. 1. 2016 místostarostu Ondřeje Vaculíka z funkce manažera prevence kriminality
a jmenuje novým manažerem pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Alenu
Ratajovou, DiS., která již vykonává činnosti na úseku protidrogové problematiky a koordinace
sociálních služeb.
13.1.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s návrhem kupní smlouvy, kterou Město Hořovice prodává Poradně
pro občanství a občanská a lidská práva tepelnou energii na provoz nízkoprahového zařízení
pro děti v celkovém ročním nákladu 61.500,- včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.1.2016
Mgr. Kebrlová
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení návrh Řídící skupiny komunitního plánování
na rozdělení finančních prostředků v rámci výběrového řízení pro poskytnutí dotace
z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast (viz příloha originálu zápisu) pro rok
2016 a zároveň znění smluv na přidělené dotace. Předložit na jednání zastupitelstva.
14.1.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech pro každého
žadatele dle přílohy zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít u dvou žadatelů na dobu určitou
do 30. 6. 2016, z důvodu nepravidelného hrazení nájmu a u jedné žadatelky pouze
do 29.2.2016 z důvodu vzniklého dluhu na nájemném. Vyzvat žadatelku k uhrazení dluhu
do 31.1.2016. V případě neuhrazení dluhu, popř. vzniku nového dluhu nebude již nájemní
smlouva obnovena a žadatelka je povinna se vystěhovat. Informovat žadatele.
13.1.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se zněním licenční smlouvy mezi městem Hořovice a ČR Ministerstvem práce
a sociálních věcí, na základě které poskytne město Hořovice svolení k použití Metodiky
standardů kvality sociálně - právní ochrany dětí (metodika, manuál, příručka).
30.1.2016
předsedové komisí rady
Rada rozhodla o výši odměn pro komise rady: Komisi životního prostředí 4 tisíce Kč , Stavební
komisi 3 tisíce Kč, Komisi školské, kulturní a sportovní 3 tisíce Kč a ukládá jednotlivým
předsedům jmenovité rozdělení odměn pro konkrétní členy (nečleny zastupitelstva) dle
jejich práce za rok 2015.
22.12.2015
Dr. Ing. Peřina
Rada rozhodla, že příští jednání Zastupitelstva města Hořovice bude dne 14. ledna
2016 od 16 hodin v Klubu Labe. Organizačně zajistit.

14.1.2016
JUDr. Maříková
Rada schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městem Hořovice Středočeským krajem
a Muzeem Českého krasu o zřízení a provozování Muzea Hořovicka.
p. Šalena
Rada pověřuje MKC organizací Městského plesu ve spolupráci s Komisí školskou, kulturní
a sportovní, který se bude konat dne 13. února 2016.
13.2.2016
Ing. Pelán
Rada ukládá prověřit stav odpadkových košů ve městě a poškozené koše opravit.
15.2.2016
Bc. Hasman
Rada pověřuje pracovní skupinu ve složení: Jana Šrámková, Bc. Michal Hasman, Mgr. Olga
Kebrlová, Ing. Jaroslav Pelán a JUDr. Dana Maříková přípravou pravidel využívání
a přidělování bytů všech kategorií v majetku města.
20.2.2015

Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková

Dr. Ing. Jiří Peřina

