ZÁPIS č. 1/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 31. ledna 2018 v sále radnice
Přítomni:
Dr. Ing Jiří Peřina
Ondřej Vaculík
Jana Šrámková
Mgr. Jiří Vavřička
Mgr. Zdeňka Ulčová
PhDr. Jiří Vlček
Mgr. Petr Bakule
Karel Dudák
Karel Červený
MDDr. Antonín Spal
Jarmila Gruntová
Ing. Petr Karban
Miroslav Veverka
Karel Pelikán
MUDr. Richard Švamberk
Omluveni:MUDr. Marta Jedličková, Mgr. Martin Komínek, Mgr. Jana Vlčková, Jan Slaboch
Dis., Ing. Ladislav Žalud, Ing. Jan Skopeček
ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání
záležitostí obecního charakteru.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města
(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání
14členů zastupitelstva z celkového počtu 21členů, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni jsou: MUDr. Marta Jedličková, Mgr. Martin Komínek, Mgr. Jana Vlčková,
Jan Slaboch, Dis. Ing. Ladislav Žalud
Ostatní se možná ještě dostaví, jiné omluvenky jsem neobdržel, přijdou patrně později.
Jsme usnášení schopni, můžeme tedy jednat o bodech, které jsou uvedeny v programu.
Program:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
2. Schválení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2018
3. Rozpočtová opatření č. 13, 14 a č. 1
4. Schválení vydání územního plánu města Hořovice
5. Diskuse, usnesení a závěr

Nyní bychom měli zvolit ověřovatele zápisu z dnešního jednání, navrhuji pana MDDr.
Spala a pana Mgr. Bakuleho.
Dávám hlasovat o tomto návrhu.
Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Schváleno.
Dále budeme volit návrhovou komisi, jako obvykle si dovolím navrhnout předsedu
této komise pana PhDr. Jiřího Vlčka a jako členy pana Karla Pelikána a pana Karla
Dudáka.
Dávám hlasovat o tomto návrhu.
Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Schváleno jednomyslně.
Konstatuji, že zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně ověřen, úkoly jsou řádně
a průběžně plněny.
Starosta nyní navrhl jednu změnu dnešního programu, a to zařadit jako bod č. 2,
revokaci usnesení ze dne 11. prosince 2017 č. 5/2017 a to v písm. A, podání žádosti
o dlouhodobý úvěr ve výši 20. mil. Kč v souladu s předloženou nabídkou, a následně
schválení nového textu usnesení na základě požadavku, který vznesla banka. Je to pouze
technická záležitost, nic se oproti původnímu usnesení na podstatě věci nemění, jen
se usnesení doplní o pojem refinancování původního úvěru, řekl starosta. Takže, to jsem
v krátkosti zdůvodnil změnu programu, samozřejmě otevřu k tomuto bodu
rozpravu. Navrhuji zařadit tento bod programu jako bod č. 2, dále pak budeme
pokračovat v pořadí jak bylo původně napsáno na pozvánce. Nejdříve si dovolím dát
o této změně programu hlasovat.
Hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Schváleno jednomyslně.
A teď ještě odhlasujeme program jako celek. Dávám hlasovat.
Hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Schváleno jednomyslně.
Bod 1
V podstatě bod programu č. 1 jsme již naplnili, jmenovali jsme ověřovatele, zvolili
jsme návrhovou komisi a provedli jsme kontrolu úkolů a jejich plnění.
Bod 2
Přejdeme tedy k nově zařazenému bodu č. 2, ve věci revokace usnesení a následné
schválení nového usnesení k žádosti o dlouhodobý úvěr.
Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikoho nevidím, takže poprosím předsedu
návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka o přečtení usnesení k tomuto bodu.
Návrh usnesení č. 1/2018 písm. A, přečetl předseda návrhové komise a dávám o tomto
návrhu hlasovat.
Hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Schváleno jednomyslně.
Bod 3

Schválení programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2018 pro
oblast sportu, kultury a zájmových organizací, na základě podaných žádostí, které
vyhodnotí komise, kterou schválí rada města.
Otevírám rozpravu.
Ing. Karban se přihlásil do rozpravy. Navrhl bych, aby komise byla sestavena z členů,
kteří jsou nezávislí a neovlivnitelní, aby nedocházelo k netransparentnosti v přidělování
těchto dotací, a členy si nikdo takzvaně nemohl kupovat při rozhodování.
Starosta požádal Ing. Karbana o návrh. Ing. Karban řekl, že rada města má již stanovené
komise, které by se tímto mohly zabývat a pracovat s tím. Respektujeme tento návrh
jako doporučení radě, řekl starosta.
Do rozpravy se přihlásila místostarostka Jana Šrámková, a řekla, že v komisích působí
řadu let, a rozhodně si jí nikdo nekupuje, svou práci vykonává čestně a svědomitě, „to co
jste řekl pane inženýre se mě hluboce dotklo, a uráží mě to.“
Rada to samozřejmě zváží, řekl starosta.
Mgr. Ulčová se vyjádřila, že v komisi působila také, svědomitě můžu říct, že i další
členové této komise rozhodně pracovali čestně, rozhodně si nás nikdo nekupoval, jak
jste řekl.
Toto Vám potvrdí i Mgr. Vavřička, který následně řekl, že se všichni snažili vždy vnést
do hodnocení systém a pečlivě vždy zvážili, aby přerozdělení bylo vždy spravedlivé.
V 16.15 hodin přišel MUDr. Švamberk počet zastupitelů je 15.
Ještě se přihlásil PhDr. Jiří Vlček a řekl, že je tam trojí systém kontroly, takže o nějaké
netransparentnosti nemůže být ani řeč. Ing. Karban dodal, že si stojí za tím návrhem, co
řekl, nic na tom nehodlá měnit. Nikoho nařknout nechtěl, pouze chtěl, aby vše bylo
transparentní, dodal.
Nikdo jiný se už do rozpravy nepřihlásil, tak poprosím o přečtení návrhu usnesení
předsedu návrhové komise.
Návrh usnesení č. 1/2018 písm. B, přečetl předseda návrhové komise, a dávám
o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Schváleno jednomyslně.
Bod 4
V tomto bodě bereme na vědomí rozpočtová opatření 13. a 14. k rozpočtu města
Hořovice na rok 2017, tím uvádíme do souladu vše, co bylo nutné proúčtovat v roce
minulém, zastupitelstvo po schválení radou bere tato opatření pouze na vědomí.
A jako další projednáme rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města
Hořovice na rok 2018. Předmětem je navýšení příjmů na základě získání dotace
do rozpočtu města, které musí schválit zastupitelstvo.
Otevírám rozpravu, řekl starosta.
Ing. Karban řekl, že kontrolní výbor se zabýval tím, proč na konci roku 2017 došlo
k tomu, že nebyly finance, a z toho důvodu nebyly proplacené některé faktury, tuto
skutečnost považuje KV jako nesystémové zacházení s veřejnými prostředky.
Starosta odůvodnil tuto situaci tak, že nenaběhly některé finanční prostředky ze státního
rozpočtu tak, jak bylo potřeba a platby nepřišly včas, proto došlo k této situaci. V novém
systému se to budeme snažit řešit, a lépe pohlídat, řekl starosta. Nikdo jiný se do
rozpravy již nepřihlásil.
Poprosím o přečtení návrhu usnesení předsedu návrhové komise.
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Návrh usnesení č. 1/2018 písm. C, přečetl předseda návrhové komise a dávám o tomto
návrhu hlasovat.
Hlasování:
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Schváleno jednomyslně.
Bod 5
A nyní přecházíme k nejdůležitějšímu bodu dnešního jednání zastupitelstva, a tím je
schválení vydání územního plánu města Hořovice. Úvodní slovo k tomuto bodu řekl pan
Karel Pelikán a pak poprosil, aby nám k tomuto bodu více řekl Ing. David Grunt, vedoucí
odboru výstavby a životního prostředí.
Ing. David Grunt řekl, že celý proces územního plánu byl náročný a dosti zdlouhavý,
přípravné práce již započaly v roce 2009 a samotné zadání se schvalovalo již v roce
2010. Proběhlo mnoho setkání, kde se vysvětlovaly námitky a připomínky k různým
lokalitám podle atraktivity těchto zón.
Hořovice jsou obklopeny lesoparkem a chráněným územím Brdy, Křivoklátsko.
Měli jsme tři veřejná projednání, snažili jsme se připomínkám vyhovět a zapracovat
do plánu.
K tomu také mnoho řekl pan Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., zpracovatel územního
plánu. Ke změnám bude určitě v budoucnu docházet, území se bude zcela určitě dál
rozvíjet. Chtěli bychom alespoň dva roky nic neměnit. Chtěl bych jen říct, aby si město
chránilo západní stranu města, je tam hodně biocenter a tyto lokality zachovat
tzv. zelené. Východní území je zase vhodné pro rozvoj města a další výstavbu.
Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Ing. Karban řekl, že je důležité pro město, aby vydání územního plánu bylo schváleno,
ale že je také potřeba do budoucna řešit koncepci zkvalitnění dopravy. Pan architekt
odpověděl, že byla zcela určitě provedena studie dopravní situace.
Starosta řekl, že se projekt obchvatu trochu posunul, běží projektová příprava naplno.
Ing. Mraček se zeptal, proč se územní plán neprojednával ve strategické komisi.
Ing. Grunt odpověděl, že veškeré body strategického plánu jsou obsaženy v plánu
územním. Bohužel se tak stalo, a přijímáme to jako kritiku, nic víc se s tím dělat už nedá,
řekl starosta.
Kdo dál do diskuze? Pan Vrbata se přihlásil, že je zplnomocněn plnou mocí svého syna.
Měl několik připomínek k územnímu plánu, když se schvalovalo zadání územního plánu
v roce 2010. Na jeho otázky mu v krátkosti odpověděli Ing. David Grunt a Mgr. Soňa
Matějková. Kdo dále má příspěvek do rozpravy? Nevidím nikoho, takže poprosím
předsedu návrhové komise o přečtení návrhu usnesení č. 1/2018 písmeno D, dávám
o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Schváleno jednomyslně.
Děkuji, řekl starosta.
Přejdeme k bodu poslednímu, a tou je diskuze a různé.
Jako první příspěvek bych chtěl uvést, že dnes jsme před jednáním zastupitelstva
obdrželi otevřený dopis od pana Otto Srpa, který se podobá dopisu minulému, který
rozeslal všem zastupitelům a ostatním.
Mohu k tomuto jen sdělit, že pokud nebyl vynesen platný rozsudek soudu ve věci jeho
žaloby, a my nemáme toto rozhodnutí, tak v tomto nemůžeme konat, a musíme vyčkat
na rozhodnutí soudu.

A samozřejmě budeme rozhodnutí soudu respektovat, ale zatím jsme nic neobdrželi.
Přihlásil se Ing. Karban, a zeptal se jak, jsme postoupili ve věci online kontroly skládky
AVE s.r.o.? JUDr. Maříková odpověděla, že bylo AVE s.r.o. písemně vyrozuměno, ale zatím
se v této věci nic neudálo. Zašleme druhý dopis, řekl starosta. Pak upozornil na velký
nepořádek kolem skládky, měla by se provézt kontrola, zda dodržují všechny předpisy
o skládkování. Ing. Grunt odpověděl, že to provádí odbor odpadového hospodářství, ale
ostatní řeší, a je to jen v kompetenci krajského úřadu.
Ing. Žížala se zeptal, zda obec kontroluje skládkování pravidelně. Kontroluje se to,
odpověděl starosta. Všechny vozy jsou vybaveny GPS, a vše je k dispozici k nahlédnutí
a kontrole.
Další otázka je k budování tenisových šaten, proč se prodloužil termín, než je uvedeno
ve smlouvě? Odpověděl Karel Pelikán, došlo k nečekanému bourání základů, tím se
stavba zdržela a posunula se nám do zimního období, proto se přistoupilo k prodloužení
termínu prací do začátku tenisové sezony.
Pan J. Košťálek připomněl, že se nic neudálo od minulého jednání zastupitelstva ve věci
pana Srpa. Starosta odpověděl, že nemůže v tomto nic dělat, pokud nebude mít
rozhodnutí od soudu. Ing. Grunt řekl, že vlastník v této věci nekoná, a město v tomto
nemůže vůbec nic dělat. Je to věc pouze vlastníka, ten se musí o tuto záležitost postarat.
Sítě byly řádně zkolaudované, správci se o ně řádně starají, dodal místostarosta Ondřej
Vaculík a zastupitel Karel Pelikán, i když formální vztahy se správci sítí Otto Srp dosud
nedořešil.
Jaromír Košťálek požádal, aby rada projednala možnost svolání mimořádného
zastupitelstva ve věci pana O. Srpa a řešení inženýrských sítí a jejich provozování.
Ing. Žížala se ještě zeptal, jak to vypadá s placením parkovného u nemocnice?
Starosta odpověděl, že Město předalo NH Hospital s.r.o. písemnou výzvu, ve které
upozorňuje na příslušná ustanovení smlouvy o bezplatném převodu pozemku. Dosud
Město neeviduje žádný podnět o porušení smlouvy.
A jak to vypadá se zákazem tranzitní dopravy. Starosta odpověděl, že se zákazem
nesouhlasilo Okresní ředitelství Policie ČR v Příbrami a KSÚS. Tato rozhodnutí musíme
respektovat. Hledáme jiné řešení.
Pan Žížala požádal starostu o zaslání informací k tomuto rozhodnutí.
Pan starosta odpověděl, že tyto informace rád poskytne.
Nikdo se již do diskuze nepřihlásil.
V 18. 05 hodin starosta všem poděkoval za účast a jednání zastupitelstva ukončil.

Dr. Ing. Jiří Peřina

Mgr. Petr Bakule

MDDr. Antonín Spal

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 1/2018
ze dne 31. ledna 2018
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
revokuje
své usnesení ze dne 11. prosince 2017 č. 5/2017 a to v písm. A podle § 85 písm.
j) zákona č. 128/2000 Sb., podání žádosti o dlouhodobý úvěr ve výši 20. mil. Kč
v souladu s předloženou závaznou nabídkou
a schvaluje
podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.
podání žádosti o dlouhodobý úvěr ve výši 46,6 mil. Kč v souladu s předloženou závaznou
nabídkou, kdy 20 mil. Kč bude určeno na investice a 26,6 mil. Kč bude určeno
na refinancování stávajícího úvěru. Zastupitelstvo zároveň schvaluje následné uzavření
smlouvy o přijetí tohoto dlouhodobého úvěru a pověřuje starostu města k podpisu
smlouvy.
B
podle § 85 odst. 2, písm. c)
schvaluje
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2018
pro oblast sportu, kultury a zájmových organizací
C
podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
13. a 14. rozpočtové opatření k rozpočtu města Hořovice na rok 2017
a schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018
D
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 1 a
2 stavebního zákona, § 13 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, v platném znění a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění
vydává
v samostatné působnosti Územní plán města Hořovice, opatřením obecné povahy
č. 1/2018, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
Zastupitelstvo zároveň rozhoduje v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je
uvedeno v odůvodnění Opatření obecní povahy č. 1/2018.
Dr. Ing. Jiří Peřina

Mgr. Petr Bakule

MDDr. Antonín Spal

ZÁPIS č. 2 / 2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 28. března 2018 v sále
Přítomni:
Dr. Ing Jiří Peřina
Ondřej Vaculík
Jana Šrámková
Mgr. Jana Vlčková
Mgr. Jiří Vavřička
Mgr. Zdeňka Ulčová
PhDr. Jiří Vlček
Karel Dudák
Mgr. Martin Komínek
Karel Pelikán
MDDr. Antonín Spal
Jarmila Gruntová
Ing. Petr Karban
Miroslav Veverka
Karel Červený
Jan Slaboch
Dis., MUDr. Marta Jedličková
Mgr. Petr Bakule
Ing. et Ing. Jan Skopeček
Omluveni: Ing. Ladislav Žalud, MUDr. Richard Švamberk
ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Schůze byla zahájena v 16:00 hod.
Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání
záležitostí obecního charakteru.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města
(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání
16 členů zastupitelstva z celkového počtu 21 členů, zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni jsou:
Ing. Ladislav Žalud, MUDr. Richard Švamberk
Ostatní přijdou později.
Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů

2. Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti
svěřené orgánům města Hořovice na základě zaslaného protokolu MV ČR – odbor
veřejné správy, dozoru a kontroly
3. Schválení odměn členů zastupitelstva
4. Schválení jednorázových odměn neuvolněným členům zastupitelstva
5. 2. a 3. rozpočtové opatření města 2018
6. Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním,
zájmovým organizacím a na sociální a návazné služby
7. Majetkoprávní úkony:
A) Prodej nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
1) pozemků parcelní č. 83/10, 70/1, 71 a 70/2 v k.ú. Chaloupky v Brdech o
celkové výměře 1557 m
2) pozemku parcelní č. 2133/36 v k.ú. Hořovice o výměře 271 m2 (SklenářkaPlevno)
B) Nesouhlas s prodejem nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb.části pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska (parkovacích míst)
C) Nabytí nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
1) bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/9 v k.ú. Velká Víska o
výměře 1741 m2 se zkolaudovanou stavbou komunikace a veř. Osvětlení (ul.
Šípková)
2) úplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/22 v k. ú. Velká Víska o výměře
21 m2 (ul. Šípková)
3) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 31/17 v k. ú Hořovice o výměře
cca 69 m2 (ul. 9. května)
D) Revokace usnesení zastupitelstva města č. 4/2017 ze dne 25. 9. 2017 v části
nabytí nemovitostí - pozemku parcelní č. 1966/3 a pozemku parcelní
č. 1966/21 v k. ú. Hořovice (Tyršova ul.)
E) Směny nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
1) pozemek parcelní č. 862/2 o výměře 492 m2 a pozemek parcelní č. 883/2
o výměře 348 m2 v k. ú. Kotopeky za pozemek parcelní č. 863/2 o výměře
463 m2 a pozemek parcelní č. 864/2 o výměře 376 m2 v k. ú. Kotopeky
2) pozemky parcelní č. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85, 751/3,831/94, 837/5
a 841/2 o celkové výměře 3.308 m2 v k. ú. Velká Víska (v ul. Cihlářské a v areálu
Ranče) za pozemky parcelní č. 701/6, 877/22, 877/24, 877/25, 78/15 a 78/16
o celkové výměře 2. 302 m2 v k. ú. Velká Víska (v ul. Cihlářské a v koridoru
pro plánovaný obchvat města Hořovice – východní část)
F) Smlouva o zřízení práva stavby dle § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. Mezi
Statkem Hořovice, s.r.o. a Městem Hořovice
G) Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní
centrum Hořovice dle § 84 odst. 2 písm.d)
8. Schválení spolupráce při zajištění projektu „ Beroun – Pobytový tábor pro děti ze
socio- kulturně znevýhodněných rodin“
9. Schválení individuální dotace Farní charitě Starý Knín v oblasti poskytování
sociálních a návazných služeb, a schválení smlouvy o dotaci
10. Diskuse, usnesení a závěr

Bod programu č. 1
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ing. Petr Karban
Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:
HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města jednomyslně zvoleni.
1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Předseda: PhDr. Jiří Vlček
Členové: Jarmila Gruntová, Karel Pelikán
Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o návrhu.
HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.
1 d) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Petr Bakule a
MDDr. Antonín Spal.
Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je
pokládán zápis za schválený.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání
zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.
Ještě chci upozornit, že z dnešního jednání zastupitelstva bude pořízen záznam
pro vlastní potřebu občana Hořovic pana Hasmana, který zajistí, že tento záznam bude
sloužit pouze pro jeho osobní potřebu.
Vracíme se k programu, hned na úvod chci navrhnout jednu změnu, a to stažení
z programu bod 7 A) prodej pozemků v k. ú. Chaloupky společnosti VAK Beroun, a.s.,
řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Důvodem je zjištění nesouladu v zápisu katastru
nemovitostí pozemků a staveb, toto je třeba vyjasnit, a z tohoto důvodu navrhuji stažení
tohoto bodu z programu.Kdo je pro tuto změnu? Dávám hlasovat o této změně.
HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Schváleno.
Bod č. 1 Schválení programu
Nyní budeme hlasovat o programu jako celku, na základě provedené kontroly MV ČR
nám bylo doporučeno program schválit a přijmout usnesení. Má ještě někdo jiný návrh
na změnu programu? Nikdo, takže poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího
Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 2/2018 písmeno A.
HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Schváleno.
Bod programu č. 2
Seznámení s výsledky kontroly z MV ČR
Dalším bodem programu je výsledek kontroly provedené odborem veřejné správy
dozoru a kontroly MV ČR. Kontrolované období bylo od 1. ledna 2017 až do 21. února
2018, kontrola konstatovala tři porušení zákona o obcích o schváleném programu

jednání zastupitelstva nově přijmout usnesení, to samé se týká i jednání rady, a třetí
porušení bylo nedostatečné zveřejnění odpovědi na dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb.,
v krátkosti seznámil zastupitele starosta.
Všechna tato tři porušení jsou již napravená, a do budoucna budeme tato doporučení
důslednědodržovat. Podrobný protokol je kdykoliv k nahlédnutí a prostudování.
Otevírám k tomuto bodu diskuzi.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, takpoprosím předsedu návrhové komise o přečtení
návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno B.
HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Schváleno.
Bod programu č. 3
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Dalším bodem programu je schválení odměn benefitů pro uvolněné zastupitele
a odměny pro neuvolněné zastupitele. Starosta podrobně seznámil s tímto návrhem
všechny přítomné.
V 16. 10 hodin přišla zastupitelka MUDr. Marta Jedličková počet zastupitelů 17.
Otevírám k tomuto bodu diskuzi.
Přihlásil se Ing. Petr Karban, zeptal se, zda byly tyto benefity pobírány i v minulosti.
Starosta řekl, že byly pobírány do konce roku 2017, od 1.1. 2018 do dnešního dne nebyly
pobírány, protože musí být schváleny podle novely zákona zastupitelstvem. Pokud
budou schváleny, tak budou znovu pobírány od 1. 4. 2018.Chce ještě někdo přispět
do diskuze? Nikdo, takže poprosím pana předsedu návrhové komise
o přečtení usnesení č. 2/2018 písmeno C.
HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽELI SE 2
Schváleno.
Bod program č. 4
Schválení jednorázových odměn členům zastupitelstva
Schválení jednorázové odměny ve výši 5. 000 Kč Mgr. Zdeňce Ulčové a
5. 000 Kč Mgr. Martinu Komínkovi, dříve se nemuselo schvalovat zastupitelstvem, ale
po novele zákona od 1. 1. 2018 se musí také schvalovat.
Otevírám diskuzi, nikdo se nepřihlásil, takže poprosím pana předsedu návrhové komise
o přečtení usnesení č. 2/2018 písmeno D.
HLASOVÁNÍ: PRO 12, PROTI 0, ZDRŽELI SE 5
Schváleno.
Bod programu č. 5
2. a 3. Rozpočtové opatření města na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 2 na vědomí a rozpočtové opatření č. 3 ke schválení.
Obě rozpočtová opatření projednal finanční výbor a doporučil tato rozpočtová opatření
vzít na vědomí a schválit, upřesnil starosta.
Otevírám diskuzi.
Ing. Petr Karban, měl bych k tomuto bodu dvě věci. Jednak navýšení za odpady, nárůst
je opravdu evidentní. Je to způsobeno tím, že je uzavřená skládka Stašov, vozí se více
do Hořovic. Potřebné údaje nám poskytuje firma AVE s.r.o., řekl starosta.
Druhý dotaz jsou vícepráce na tenisové klubovně. Jeden návrh na vícepráce byl
zamítnut, týkal se vybudování chodníku, ale to se realizovat nebude, řekl místostarosta.

Položka v kapitole rozpočtu je na základě konkrétních objednávek. Jsme schopni tyto
objednávky poskytnout k nahlédnutí. Dodáme, nyní je nemáme k dispozici.
Místostarosta ještě k tomu řekl, že se nejspíše tyto vícepráce týkají dobudování
a připojení kanalizace. Bohužel, když se dělal projekt, tak se ještě nevědělo, kde se bude
možné napojit na kanalizaci, to se zjistilo až během výstavby, a na základě toho tam
vznikly nejspíše tyto vícepráce.
Ing. Karban se zeptal, že se mu zdá, že se navýšily výdaje na sportoviště a MSC Hořovice.
Starosta odpověděl, že všechno něco stojí, provoz a údržba a rozvoj sportovišť, toto vše
je nákladné. Mgr. Jiří Vavřička k tomu dodal, že byla speciální rada, která udělala
průzkum sportovišť a zjistila, že stav některých sportovišť je skoro ve špatném stavu,
do budoucna bude tento stav potřeba řešit.
Z občanů se přihlásil Ing. František Mraček, a zeptal se, kdo schvaloval dotace
jednotlivým žadatelům.
Starosta odpověděl, že toto je až druhý bod, dal bych pak slovo někomu z komise, aby
vysvětlil, jak komise pracovala.
V 16. 22 hodin přišel zastupitel Ing. Jan Skopeček, počet zastupitelů 18.
Do diskuze se nikdo další nepřihlásil, tak poprosím předsedu návrhové komise
o přečtení návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno E.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
Schváleno.
Bod programu č. 6
Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním, zájmovým
organizacím a na sociální a návazné služby
Starosta požádal, aby místostarostka paní Jana Šrámková, která byla členem komise
pro rozdělení dotací popsala, jak probíhala práce komise. Komise byla sestavená jak
ze zastupitelů, tak i zástupců z veřejnosti, takže komise byla sestavena kvalifikovaně.
Komise vycházela z žádostí a požadavků, také měla k dispozici loňské podklady
(vyúčtování) jednotlivých žadatelů, k posuzování při rozdělování dotací bylo dostatek.
Letos poprvé předkládáme kompletní přehled žadatelů o dotace, kde jsou uvedeni i ti,
kteří nic nedostali. Zastupitelstvo letos schvaluje všechny dotace z rozpočtu města, je to
tak transparentnější, řekl starosta. Byla určena nová pravidla pro rozdělování dotací, je
to určitě takto dokonalejší a transparentnější.
Ing. Jan Skopeček se dotázal, jak se to posunulo oproti minulému roku u dotací
nad 100 tis., v tabulkách není uvedeno srovnání s minulým rokem. Jedná se o Sokol
Hořovice, TJ Spartak Hořovice, FK Hořovicko, Cvočkaři – zimní stadion.
Plusy jsou u Sokola Hořovice, TJ Spartaku, odpověděla paní místostarostka.
Ing. Jan Skopeček se ještě dotázal, že nezaznamenal žádnou žádost o krajské dotace
klubů z Hořovic, proč to tak je?
Mgr. Vavřička (radní pro sport), žádali celkem čtyři organizace. Jedna byla vyřazena
(nejspíše špatně vypracovaná žádost), ostatní budou posuzovány a následně půjdou
ke schválení do zastupitelstva Středočeského kraje, dodal starosta.
Pan Ján Rogos řekl, že komise odvedla kvalitní práci, ale že si myslí,že je potřeba věnovat
více času pro vypracování a následné podání a posouzení žádosti. Příště se budeme
snažit věnovat tomuto tématu více, řekl starosta.
Ing. Karban oznámil, že se zdrží hlasování z důvodu střetu zájmu. Budeme to
respektovat, řekl starosta. Pan místostarosta dodal, že by nebylo dobré, aby složitost
vypracování a podání žádosti odradila žadatele k podání žádosti, myslím, že se našla
jakási střední cesta k podání a posuzování žádostí.

Ještě někdo do rozpravy? Nikdo. Tak tak poprosím předsedu návrhové komise
o přečtení návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno F.
HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 2
Schváleno.
Bod programu č. 7
Majetkoprávní úkony:
prodej pozemku parcelní č. 2133/36 v k.ú. Hořovice o výměře 271 m2 (SklenářkaPlevno)
Přecházíme k majetkoprávním záležitostem, jeden bod byl vypuštěn z důvodů
nejasností, takže přejdeme k druhému bodu, a tím je prodej pozemku parcelní
č. 2133/36 v k. ú. Hořovice
O výměře 271 m2 společnosti TPL Czech s.r.o., K Plevnu 388/10, Hořovice
za účelem sjednocení majetku společnosti za kupní cenu 72. 200 Kč.
Otevírám diskuzi. Nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení návrhu
usnesení usnesení č. 2/2018 písmeno G.
HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Schváleno.
Bod programu č. 7
B) Nesouhlas s prodejem nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. části
pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska (parkovacích míst)
Další bod se týká nesouhlasu s prodejem nemovitosti, částí pozemku parcelní č. 72/1 v k.
ú. Velká Víska (parkovacích míst) osmi vlastníkům bytových jednotek v domě č.p.
1600 v ul. Na Okraji v Hořovicích. Na základě stanoviska odboru technického
a dopravního rada města nedoporučila zastupitelstvu tento prodej schválit.
Otevírám diskuzi.
Ing. Jan Skopeček se zeptal, jestli ti, kteří tam bydleli, v minulosti měli možnost si
parkovací místo koupit. Starosta odpověděl, že nikdy se tam žádné parkovací místo
neprodalo.
Ještě někdo do rozpravy, nikoho nevidím tak poprosím předsedu návrhové komise
o přečtení návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno H.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1
Schváleno.
Bod programu č.7
C) Nabytí nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
1) bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/9 v k.ú. Velká Víska o výměře 1741 m2
se zkolaudovanou stavbou komunikace a veř. Osvětlení (ul. Šípková)
2) úplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/22 v k. ú. Velká Víska o výměře 21 m2
(ul. Šípková)
3) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 31/17 v k. ú Hořovice o výměře cca
69 m2 (ul. 9. května)
Starosta seznámil v krátkosti zastupitele s návrhy usnesení, tak jak bylo připravené
pro jednání zastupitelstva a v materiálech.
Otevírám diskuzi.
Ing. Karban, tento bod projednával na schůzi kontrolního výboru, projednávali jsme jak
je to se zárukou a stavem komunikace, aby se nepřebralo něco ve špatném stavu
a nemuselo se hned investovat. Tyto komunikace jsou již dávno po záruce, ta již dávno

uplynula. Komunikace, kterou jsme přebírali v minulosti, byla nově vybudovaná, takže
tam bylo na místě záruku (garanci) požadovat, ale u tohoto případu to požadovat již
nelze. Měla by se určitě provézt kontrola komunikace, než jí přebereme, zda není
zničená. Starosta odpověděl, že to převzetí bude mít určitě nějaký proces,
předpokládám, že vše bude odpovědně převzato.
Zastupitel Karel Pelikán řekl, že určitě bude sepsán předávací protokol, jak to bývá
u každého převzetí.
Kdo dále do diskuze, nikdo tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení
návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno CH.
HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Schváleno.
Bod programu č. 7
D) Revokace usnesení zastupitelstva města č. 4/2017 ze dne 25. 9. 2017v části
nabytí nemovitostí-pozemku parcelní č. 1966/3 a pozemku parcelní č. 1966/21
v k. ú. Hořovice (Tyršova ul.)
Starosta vysvětlil zastupitelům problematiku tohoto případu, jedná se o změnu kupní
ceny za pozemek. Proto revokujeme původní usnesení a budeme schvalovat nové
usnesení s vyšší cenou.
Otevírám diskuzi.
Ing. Karban, řekl, že už minule navrhoval, aby odkupní cena byla vyšší, protože ve stejné
lokalitě se již odkupovalo právě za tuto cenu vyšší. Mělo by to být jednotné. Tehdy byla
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, kde byla nižší cena stanovena, takže se muselo
hlasovat na základě této smlouvy budoucí. Nyní je vypracovánasmlouva nová o prodeji,
která stanovuje cenu vyšší a zastupitelstvo již schvaluje podle nové smlouvy, dodala
JUDr. Dana Maříková. Je to tedy spíše procesní záležitost, řekl starosta.
V 17.10 hod. se Ing. Jan Skopeček vzdálil, počet zastupitelů je 17.
Ještě někdo do diskuze, nikdo tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení
návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno I.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Schváleno.
Bod programu č. 7
E) Směny nemovitostídle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
1) pozemek parcelní č. 862/2 o výměře 492 m2 a pozemek parcelní č. 883/2
o výměře 348 m2 v k. ú. Kotopeky za pozemek parcelní č. 863/2 o výměře 463 m2
a pozemek parcelní č. 864/2 o výměře 376 m2 v k. ú. Kotopeky
2) pozemky parcelní č. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85, 751/3,831/94, 837/5 a 841/2
o celkové výměře 3.308 m2 v k. ú. Velká Víska (v ul. Cihlářské a v areálu
Ranče) za pozemky parcelní č. 701/6, 877/22, 877/24, 877/25, 78/15 a 78/16 o celkové
výměře 2. 302 m2 v k. ú. Velká Víska (v ul. Cihlářské a v koridoru pro plánovaný
obchvat města Hořovice – východní část)
V 17.15 hod. přišel zpět zastupitel Ing. Jan Skopeček, počet zastupitelů 18.
Starosta seznámil zastupitele s první směnou pozemku, která se týká společnosti
Kovovýroba Valcverk, spol. s r.o., podklady jste obdrželi v materiálech k prostudování.
Otevírám diskuzi. Nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení
návrhuusnesení č. 2/2018 písmeno J za 1).
HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Schváleno.

Bod programu č. 7
E) za 2).
A nyní přejdeme k druhé části směny pozemků, a tou je směna pozemků s manžely
Opatrnými. Jedná se o směnu pozemků, které bychom pak rádi vyřešili se Středočeským
krajem, při realizaci zamýšleného východního obchvatu Hořovic. To je smysl celé této
akce, manželé Opatrní nám doplatí 800,- Kč ještě jako vyrovnání této směny.
Otevírám diskuzi. Nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení
návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno J za 2).
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
Schváleno.
Bod programu č. 7
F) Smlouva o zřízení práva stavby dle § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. Mezi
Statkem Hořovice, s.r.o. a Městem Hořovice
Starosta seznámil zastupitele s tímto bodem. Vše jste opět měli k prostudování
v materiálech.
Obdrželi jsme dotaci na vybudování sběrného dvora, abychom mohli začít se stavbou,
potřebujeme schválit smlouvu o zřízení práva stavby. Stavba je připravená, dodavatel
vybrán.
Město bohužel nemá jiný vhodný pozemek, kde sběrný dvůr vybudovat. Jednali jsme
s majiteli o tom, že by nám pozemek prodal, ale to bohužel nešlo, tak jsme museli přejít
k variantě dlouhodobého pronájmu.
V 17. 25 hodin přišel zastupitel Jan Slaboch, Dis., počet zastupitelů 19.
Otevírám diskuzi.
Ing. Jan Skopeček, pronájem je dost drahý, a na dlouhou dobu, potřebujeme to?
Mám pocit, že by se dali hledat i jiné možnosti. Místostarosta Ondřej Vaculík k tomu řekl,
že se na tomto projektu pracuje již deset let, věnovali jsme se vyhledávání vhodného
pozemku, ale ukázalo se, že jiný vhodný pozemek, který by vyhovoval všem podmínkám,
které musí splňovat sběrný dvůr, v Hořovicích není. Jako Mikroregion jsme museli
zajistit kapacitu svozu odpadu z okolních obcí.
PhDr. Jiří Vlček řekl, že pro něj je tato cena také vysoká, ale když by se musel zakoupit
pozemek, provést stavbu a ostatní výdaje s tím spojené tak by byla cena možná ještě
vyšší, bohužel.
Ing. Jan Skopeček se ještě zeptal, jak vysoká je dotace, a jak se na tom budou podílet
ostatní obce? Budou se podílet na nákladech provozu sběrného dvora? Dotace je kolem
6. mil. Kč, v podmínkách dotace je, že to budeme provozovat my. V rámci udržitelnosti je
to po dobu pěti let pro ostatní obce zdarma. Jaké další náklady kolem toho budou, zatím
nevíme, to se ukáže až za provozu, reagoval místostarosta. Máme tedy představu
o provozu sběrného dvora? Zeptal se Ing. Jan Skopeček. Zatím ne. Odpověděl
místostarosta.
Ing. František Mraček řekl, že to nájemné je opravdu vysoké. Měly by určitě existovat
ekonomické prognózy.
Ještě někdo do diskuze, nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení
návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno K.
HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 2
Schváleno.

Bod programu č. 7
G) Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní centrum
Hořovice dle § 84 odst. 2 písm.d)
Dalším bodem je aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace MKC Hořovice. Vše
jste obdrželi v materiálech k prostudování.
V 17. 35 hodin odešel zastupitel Mgr. Petr Bakule, počet zastupitelů je 18.
Otevírám diskuzi. Nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení
návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno L.
HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Schváleno.
Bod programu č. 8
Schválení spolupráce při zajištění projektu „Beroun – Pobytový
tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“.
Prosím o úvodní slovo paní místostarostku Janu Šrámkovou, tato spolupráce je již
od roku 2015 je to z programu prevence kriminality, přináší dobré výsledky, je velmi
prospěšný pro zúčastněné děti, doporučuji v tétospolupráci s městem Beroun
pokračovat, řekla paní místostarostka.
Starosta poděkoval paní místostarostce a otevřel diskuzi. Nikdo, tak poprosím předsedu
návrhové komise o přečtení návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno M.
HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Schváleno.
Bod programu č. 9.
Schválení individuální dotace Farní charitě Starý Knín v oblasti
poskytování sociálních a návazných služeb, a schválení smlouvy o dotaci.
Ještě jednou poprosím paní místostarostku o úvodní slovo k dalšímu bodu. Jedná
se schválení individuální dotace pro provoz Nízkoprahového zařízení v Hořovicích.
Jelikož, se jedná o program s pozitivními účinky, který město Hořovice plně využívá, tak
doporučuji tuto dotaci schválit. Zájem dětí je velký, pomáhá nám to v prevenci
kriminality.
Otevírám diskuzi. Nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení návrhu
usnesení č. 2/2018 písmeno N.
HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Schváleno.
Tím jsme vyčerpali program, a dostáváme se k poslednímu bodu dnešního jednání
a tím je
Bod programu č. 10
Diskuse, usnesení a závěr
Otevírám diskuzi. Nejdříve poprosím zastupitele.
Ing. Karban pochválil, že velmi rychle bylo na základě zaslané fotky z aplikace,
Na Sklenářce, uklizen rozbitý a rozsypaný koš. Poděkování patří nejspíše MSBNF, řekl
starosta.
Ze zastupitelů se do diskuze již nikdo nepřihlásil.
Do diskuze se přihlásil občan Hořovic pan Hasman, a zeptal se, jak to vypadá se zákazem
tranzitu přes město. Starosta odpověděl, že zatím všechny varianty byly zamítnuty,
proto intenzivně spolupracujeme se Středočeským krajem na možné realizaci
východního obchvatu města Hořovic. To je zatím jediná varianta, jak vyhnat nákladní

dopravu z centra. Určitě na tom máme velký zájem. Ing. František Mraček se zeptal, proč
se toto neprojednává s komisí pro strategický plán, pan Vaculík se komise nezúčastňuje.
Strategický plán je dlouhodobý, ale my musíme řešit naléhavé věci hned, a nečekat
na realizaci až se budou řešit podle strategického plánu. Některé věci tam ani nejsou
zahrnuté.
Odpověděl Ondřej Vaculík, příkladem je třeba havarijní stav mostu u školy. Tento stav
se musí naléhavě řešit, a nečekat až nám to strategický plán umožní, dodal starosta Dr.
Ing. Jiří Peřina.
Dále se přihlásil pan Sojka, chtěl bych se vrátit k dodacím. Chtěl bych podat pár
informací ohledně fotbalu. Hospodaříme zhruba se 2. mil. Kč.
Máme 11 oddílů, nestačí nám kapacita na trénování. Několik let žádáme, aby
se vybudovalo hřiště s umělou trávou. Tam, kde je nyní odkládací plocha, tam by se dala
vybudovat pro přípravku tréninková plocha. Poprosil bych, abyste se nad tímto
problémem zamysleli, a pomohli nám s řešením.
Starosta řekl, že vždy patřil k podporovatelům hořovického fotbalu, bohužel máme zde
široké spektrum sportů, myslím, že podporujeme sportoviště, jak to jde. Je potřeba
shánět i sponzory.
Myslím si, že město už více dávat nemůže, musíme myslet i na jiné záležitosti. Můžeme
znovu podat žádost o dotaci.
Starosta řekl, že umělou trávu určitě chceme, a se sponzory rádi pomůžeme.
Pan Šmíd se zeptal, kdo by nám pomohl s dotací, s podáním žádostí, našel nám i dotační
program, abychom to mohli řešit a žádosti podat. Informace může podat MSC Hořovice,
které je informováno o krajských i ostatních dotací v oblasti sportu. Obecné informace
podá i naše dotační oddělení. Je možné vše vyhledat na jednotlivých resortech, reagoval
Mgr. Jiří Vavřička.
Pan Tětek, vznesl stížnost na hlučnost zimního stadionu. Chci znát jméno, s kým to
můžeme řešit. Je to neúnosné, hlučnost je několika násobně překročena. Žiju tam 50 let,
nikdy jsem si nestěžoval, ale teď je to už neúnosné. To je vše. Děkuji.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina odpověděl, že řešit tento problém budete s ředitelem MSC
panem Jaroslavem Sedlákem.
Pan Sýkora, požádal, aby se zasedání zastupitelstva posunulo na pozdější dobu, aby
mohla přijít i veřejnost. Pak bych chtěl ještě požádat, aby podrobné podklady pro občany
byly zveřejňovány na webu. Dále pan Sýkora upozornil na dlouhodobý špatný stav
komunikací v lokalitě Žižkov. Místostarosta odpověděl, že o tomto špatném stavu
komunikací víme a rekonstrukci město připravuje.
Ing. Petr Karban, všichni zastupitelé obdrželi petice s problémem u školky.
Starosta sdělil, že petenti jsou na obou stranách objektu školky.
Bohužel tento spor se již táhne několik let, ale jednání s NIDV o převodu školky je
nekonečné, chceme urychlit převod na město, aby tento problém mohlo město řešit
samo, ale zatím se nám to 10 let nepovedlo vyřešit. Stále na tom pracujeme.
K tomu pan Ján Rogos řekl, že se tato situace měla řešit, když se tam povolila výstavba.
Bohužel ano, ale nebyla tam vypracována žádná studie. Odpověděl starosta
a místostarosta.
Pan Hasman, se ještě vrátil ke studii měření hluku a ovzduší. Chtěl bych apelovat, na
nutnost odklonění kamionové dopravy Krajské správě silnic, aby to konečně začala řešit.
Nesmíme se vzdávat a je potřeba se neustále připomínat.
Má ještě někdo něco do diskuze? Nikoho nevidím.
V 18. 45 hodin starosta všem poděkoval za účast a jednání zastupitelstva ukončil.

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
29. 03. 2018

Ověřovatelé:

Mgr. Zdeňka Ulčová
29. 03. 2018

Zapsala: Lenka Kuniaková
Dne: 28. 3. 2018

Ing. Petr Karban
29. 03. 2018

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 2/2018
ze dne 28. března 2018
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva města mimo bodu 7 A) prodej pozemků parcelní
č. 83/10, 70/1, 71 a 70/2 v k. ú. Chaloupky v Brdech o celkové výměře
1557 m2 společnosti VAK Beroun, a.s.
B
podle § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.
bere na vědomí
výsledek provedené kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města
Hořovice provedené na základě§ 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV
ČR.
C
podle § 84 odst. 2, písm. o)
schvaluje
v souladu s § 80, odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, plnění pro členy zastupitelstva v podobě úhrady zvýšených
nákladů v rámci účasti na obřadech spojených s výkonem jejich funkce, a to ve výši 500,Kč za každý obřadní den, a dále pro uvolněné členy zastupitelstva poskytnutí stravného
ve výši 80,- Kč/den a jednorázového příspěvku na rekreaci ve výši 4. 000,- Kč.
D
podle § 84 odst. 2, písm. o)
schvaluje
v souladu s § 80, odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, plnění pro neuvolněné členy zastupitelstva v podobě jednotlivé
a jednorázové odměny, a to pro Mgr. Zdeňku Ulčovou ve výši 5.000 Kč a Mgr. Martina
Komínka ve výši 5.000 Kč za výkon občanských záležitostí.
E
Podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění
rozpočtového opatření č. 1
a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018
ve znění rozpočtového opatření č. 2

F
podle § 85 písm. c)
schvaluje
v návaznosti s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům
uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto usnesení a zároveň neschvaluje
poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo rovněž schvaluje znění příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí
těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich podpisu.
G
schvaluje
dle § 85 písm. a)
Prodej nemovitosti
pozemku parcelníč. 2133/36 v k. ú. Hořovice o výměře 271m2 (Sklenářka–Plevno)
společnosti TPL Czech s. r. o., K Plevnu 388/10, Hořovice, za účelem sjednocení majetku
společnosti, za kupní cenu 72. 200,- Kč.
H
nesouhlasí
dle § 85 písm. a)
s prodejem nemovitosti částí pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska
(parkovacích míst) osmi vlastníkům bytových jednotek v doměč. p. 1600
v ul. Na Okraji v Hořovicích.
CH
schvaluje
dle § 85 písm. a)
Nabytí nemovitostí
1)bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/9 v k. ú. Velká Víska o výměře
1741 m2 se zkolaudovanou stavbou komunikace a veř. osvětlení
(ul. Šípková).
2) úplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/22 v k. ú. Velká Víska o
výměře 21 m2 za kupní cenu 10.500,- Kč (ul. Rpetská)
z vlastnictví Spolku Šípková – v likvidaci do vlastnictví města Hořovice za
účelem majetkoprávního vypořádání.
3) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 31/17 v k. ú. Hořovice o
výměře cca 69 m2 (ul. 9. května) z vlastnictví Středočeského kraje
do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.
I
revokuje
usnesení zastupitelstva města č. 4/2017 ze dne 25. 9. 2017 v bodě F)
nabytí nemovitostí – pozemku parcelní č. 1966/3 a pozemku parcelní č. 1966/21
v k. ú. Hořovice (Tyršova ul.) tak, že je ruší
a
schvaluje

nabytí nemovitostí – pozemku parcelní č. 1966/3 v k. ú. Hořovice o výměře
80 m2 a pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice o výměře 48 m2 (Tyršova
ul.) ze spoluvlastnictví pana Zdeňka Fajrajzla, bytem Hořovice 561, pana Petra
Prajzlera, bytem Bavoryně 77 a paní Mileny Prajzlerové, bytem Bavoryně 8,
do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání
po výstavbě chodníku, za kupní cenu 500,- Kč/m2.
J
schvaluje
dle§ 85 písm. a)
Směny nemovitostí
1. pozemek parcelní č. 862/2 o výměře 492 m2 a
pozemek parcelní č. 883/2 o výměře 348 m2 v k. ú. Kotopeky
(v areálu společnosti Kovovýroba Valcverk, spol. s r.o.)
v majetku města Hořovice
za
pozemek parcelní č. 863/2 o výměře 463 m2 a
pozemek parcelní č. 864/2 o výměře 376 m2 v k. ú. Kotopeky
(část hráze rybníka Valcverk)
v majetku společnosti Kovovýroba Valcverk, spol. s r.o.
2. pozemky parcelní č. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85, 751/3, 831/94, 837/5
a 841/2 o celkové výměře 3 308 m2 v k. ú. Velká Víska
(v ul. Cihlářské a v areálu Ranče) v majetku města Hořovice
za
pozemky parcelní č. 701/6, 877/22, 877/24, 877/25, 78/15 a 78/16
o celkové
výměře 2 302 m2 v k. ú. Velká Víska
(v ul. Cihlářské a v koridoru pro plánovaný obchvat města Hořovice –
východní
část)ve společném jmění manželů Václava a Jaroslavy Opatrných s doplatkem
ve výši 800,- Kč ve prospěch města Hořovice.
K
schvaluje
dle § 85 písm. m)
Smlouvu o zřízení práva stavby „Sběrný dvůr odpadů vč. technického zázemí“ na
pozemcích parcelní č. 86/1 a parcelní č. 87 v k. ú. Velká Víska na
dobu 50 let za stavební plat ve výši 99. 000 Kč + DPH za kalendářní čtvrtletí
mezi STATKEM HOŘOVICE, s.r.o. a Městem Hořovice
Tato smlouva umožní městu realizovat na předmětných pozemcích stavbu
„Sběrný dvůr odpadů vč. technického zázemí“ a v ní dlouhodobě provozovat
Sběrný dvůr odpadů v rámci zajišťování veřejných potřeb při řešení odpadového
hospodářství a technických služeb obce.

L
schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. d)
Aktualizaci zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní centrum
Hořovice
změnu přílohy č. 1 – soupisu nemovitého majetku
změnu přílohy č. 2 – soupisu movitého majetku, které město předává MKC Hořovice
k hospodaření.
M
schvaluje
podle§ 84 odst. 2 písm. p)
spolupráci s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro
děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“. Zároveň schvaluje
znění smlouvy o této spolupráci.
N
schvaluje
dle § 85, písm. c)
poskytnutí individuální dotace v maximální výši 150.000 Kč, a znění veřejnoprávní
smlouvy Farní Charitě Starý Knín na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Hořovicích.

Dr. Ing. Jiří Peřina

Mgr. Zdeňka Ulčová

Ing. Petr Karban

Dne: 29. 3. 2018
Příloha k zápisu - Seznam žadatelů o dotace z oblasti sociálních a návazných služeb,
kterým se dotace schvaluje - je zveřejněn samostatně.

ZÁPIS č. 3 /2 018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 20. června 2018 v sále radnice
Přítomni:
Dr. Ing Jiří Peřina
Ondřej Vaculík
Jana Šrámková
Mgr. Jiří Vavřička
Mgr. Zdeňka Ulčová
PhDr. Jiří Vlček
Karel Dudák
Mgr. Martin Komínek
Karel Pelikán
MDDr. Antonín Spal
Jarmila Gruntová
Ing. Petr Karban
Miroslav Veverka
Karel Červený
Jan Slaboch, Dis.
MUDr. Marta Jedličková
Mgr. Petr Bakule
Ing. et Ing. Jan Skopeček
Omluveni: Ing. Ladislav Žalud, Mgr. Jana Vlčková, MUDr. Richard Švamberk
1.
ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Schůze byla zahájena v 16.00 hod.
Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání
záležitostí obecního charakteru.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města
(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedánířádně svoláno a vyhlášeno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání
15členů zastupitelstva z celkového počtu 21 členů, zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni jsou:
Ing. Ladislav Žalud, Mgr. Jana Vlčková, MUDr. Richard Švamberk
Ostatní přijdou patrně později, řekl starosta.
Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:
Program:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení
programu

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

Účetní závěrka města Hořovice za rok 2017
Závěrečný účet města Hořovice za rok 2017
4. a 5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2018
Majetkoprávní úkony:
A) Nabytí nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
pozemku parcelní č. 684/1 v k. ú. Hořovice o výměře 326 m2 (Jiráskova ul.)
B) Revokace usnesení zastupitelstva města č. 2/2018 ze dne 28.3.2 2018 v části
I) nabytí nemovitostí – pozemku parcelní č. 1966/3 a pozemku parcelní
č. 1966/21 v k. ú. Hořovice (Tyršova ul.)
C) Souhlas s umístěním stavby na části pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca
69 m2 v k. ú. Hořovice a s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí obezúplatném
převodu části pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice
D) Nesouhlas s prodejem nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
1)části pozemku parcelní č. 630/11 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)
2) části pozemku parcelní č. 753/1 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)
3) pozemku parcelní č. 1514/2 v k. ú. Hořovice (ulice Masarykova)
Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení
jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dislokované
v katastrálním území obce Hořovice
Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice dle § 84 odst. 2 písm. d)
Schválení obecně závazné vyhlášky města dle § 84 odst. 2 písm. h)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanovuje úhrada vodného
a stočného ve dvousložkové formě
Stanovení počtu členů do Zastupitelstva města Hořovice pro volební období
2018 -2022
Diskuse, usnesení a závěr

Bod programu č. 1
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení
programu
1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Mgr. Martin Komínek, Karel Dudák
Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:
HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2
Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.
1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Předseda: PhDr. Jiří Vlček
Členové návrhové komise:Jarmila Gruntová, Mgr. Petr Bakule
Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o návrhu.
HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.
1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Zdeňka Ulčová
a Ing. Petr Karban

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je
pokládán zápis za schválený.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání
zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.
Ještě chci upozornit, že z dnešního jednání zastupitelstva bude pořízen záznam
pro vlastní potřebu občana Hořovic pana Hasmana, který zajistí, že tento záznam bude
sloužit pouze pro jeho osobní potřebu.
V 16. 05 hodin přišla zastupitelka MUDr. Marta Jedličková, počet zastupitelů 16.
A vracíme se zpět k programu, hned na úvod chci navrhnout jednu změnu, a to zařazení
nového bodu č. 10 Návrh finančního vyrovnání s panem Otto Srpem, řekl starosta Dr.
Ing. Jiří Peřina.
Kdo je pro tuto změnu? Dávám hlasovat o této změně.
HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
Schváleno.
V 16. 07 hodin přišel zastupitel Ing. Jan Skopeček počet zastupitelů 17.
Bod č. 1
Schválení programu
Nyní budeme hlasovat o programu jako celku i s odhlasovaným novým bodem.Má ještě
někdo jiný návrh na změnu programu? Nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise
PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno A.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Schváleno jednomyslně.
Bod programu č. 2
Účetní závěrka města Hořovice za rok 2017
Materiály (výkazy) k tomuto bodu byly poskytnuty k prostudování, otevírám k tomuto
bodurozpravu. Nikdo se nepřihlásil. Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr.
Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno B.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Schváleno jednomyslně.
Bod programu č. 3
Závěrečný účet města Hořovice za rok 2017
Materiály k tomuto bodu byly poskytnuty k dispozici, otevírám k tomuto bodu
rozpravu. Nikdo se nepřihlásil. Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího
Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno C.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Schváleno jednomyslně.
Bod programu č. 4
4. a 5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2018
Materiály k tomuto bodu jste obdrželi k prostudování. Tento bod se skládá ze dvou
částí, jedna je na vědomí a druhá ke schválení, otevírám k tomuto bodu rozpravu, řekl
starosta.
Jako první se do rozpravy přihlásil Ing. Petr Karban s dotazem týkající
se výběrových řízení a jejich financování. Mám dojem, že rozpočtová opatření předbíhají
výběrová řízení, příkladem je například most (lávka) 1. ZŠ. Navrhl, že by se měly

přepracovat jednotlivé směrnice a postupy při výběrových řízeních, schvalování a jejich
financování.
Původně se měla provádět rekonstrukce, ale po odborném posouzení se zjistilo, že most
je ve velmi špatném stavu. Místostarosta Ondřej Vaculík vysvětlil, že bohužel někdy
nastane situace, kdy se musíme urychleně rozhodnout a rychle danou situaci řešit
a v rozpočtu se s tím nepočítá, proto dochází k rozpočtovému opatření. Dalším
příkladem je havarijní stav světlíku v domově pro seniory, museli jsme toto řešit
urychleně.
Ing. Jan Skopeček se zeptal na narůstající náklady týkající se skládky, rekonstrukce ulic.
Co se týká rekonstrukce ulic, tak to se týká tří ulic, kde se upravuje povrch
a vodovodní řad, který je financovaný společností VAK Beroun, my zajišťujeme finální
povrch, který financujeme z vlastních zdrojů, vysvětlil starosta města. Narůstající
náklady u skládkování jsou proto, že se více třídí a je více vývozů. Skládkování je určitě
velké téma k řešení do budoucna, řekl Ing. Jan Skopeček.
Paní Flídrová se zeptala, kam se tento tříděný odpad vozí? Je možné, že i na skládku?
Ing. Šnajdr odpověděl, že tam nekončí, ručně se třídí a odváží pro zpracovatelské firmy
a do spalovny, ale to má na starosti firma AVE, která byla vysoutěžena a má smlouvu
s městem. Ještě někdo do diskuze? Zastupitel Karel Červený doplnil, že sám je svědkem
odvozu separovaného odpadu do Plzně. Ing. Jan Skopeček jen dodal, že po uzavření
skládky bude město čekat velký výpadek financí do rozpočtu, ale to je problém
do budoucnosti.
Ing. Petr Karban ještě upozornil, že je dnes skládka již naplněna, a že příjem není takový,
jak se předpokládalo, měla by proběhnout důkladná kontrola, nebo nastala někde chyba
v propočtu. Starosta odpověděl, že určitě můžeme se zástupci města podrobnou
kontrolu dokladů uskutečnit. Kontrola skládky již proběhla. Dále se nikdo do diskuze
nepřihlásil.
Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení
č. 3/2018 písmeno D.
HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2
Schváleno.
Nyní přejdeme k dalšímu bodu a tím jsou majetkoprávní úkony.
Bod programu č. 5
Majetkoprávní úkony:
A) Nabytí nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
pozemku parcelní č. 684/1 v k. ú. Hořovice o výměře 326 m2 (Jiráskova ul.)
Starosta v krátkosti uvedl, že se jedná o nabytí nemovitosti do vlastnictví města, jde
o pozemek pro mateřskou školku.
K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuze, která se týkala především ceny pozemku.
Nakonec byl zastupitelem Mgr. Petrem Bakulem podán protinávrh, aby se tento bod
z programu jednání zastupitelstva stáhl. Starosta města Dr.Ing. Jiří Peřina dal na základě
podaného protinávrhu hlasovat o stažení tohoto bodu z programu jednání.
HLASOVÁNÍ: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 3
Protinávrh byl přijat.
Další bod uvedl starosta.

B) Revokace usnesení
zastupitelstva města č. 2/2018 ze dne 28. 3. 2018 v části I)
nabytí nemovitostí – pozemku parcelní č. 1966/3 a pozemku parcelní č. 1966/21
v k. ú. Hořovice (Tyršova ul.).
Otevřel diskuzi, k tomuto bodu žádná diskuze neproběhla.
Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení
č. 3/2018 písmeno E.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Schváleno jednomyslně.
C) Souhlas s umístěním stavby
na části pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice a s uzavřením
Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu části pozemku parcelní č. 31/17
o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice Starosta k tomuto bodu dodal, že se jedná
o vybudování přechodu. Nové znění usnesení je administrativní záležitost, kterou
požaduje Krajská správa a údržba silnic SK.
Otevírám k tomuto rozpravu, nikdo se nepřihlásil Tak poprosím předsedu návrhové
komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno F.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Schváleno jednomyslně.
Přejdeme dále k bodu:
D) Nesouhlas s prodejem nemovitosti
dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
1)části pozemku parcelní č. 630/11 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)
2) části pozemku parcelní č. 753/1 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)
3) pozemku parcelní č. 1514/2 v k. ú. Hořovice (ulice Masarykova)
K tomuto bodu starosta jen dodal, že v budoucnu tyto pozemky město využije.
Otevírám diskuzi. Ing. Karban se zeptal, proč musíme hlasovat o nesouhlasu.
Mgr.Soňa Matějková z právního oddělení mu odpověděla, že to podle zákona musí
zastupitelstvo prohlasovat. Nikdo jiný se již do diskuze nepřihlásil.
Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení
č. 3/2018 písmeno G.
HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Schváleno.
Další bod dnešního jednání je:
Bod č. 6.
Dohoda o ukončení smlouvy
o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje dislokované v katastrálním území obce Hořovice. Město již uzavřelo
smlouvu novou. Opět je to formální záležitost, řekl starosta, a otevírám k tomuto bodu
rozpravu.
Nikdo se nepřihlásil, tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby
přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno H.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Schváleno jednomyslně.
Dalším bodem je:
Bod č. 7
Aktualizace zřizovací listiny
příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice dle §
84 odst. 2 písm. d)
Tento bod se týká sběrného dvora a jeho provozování, jedná se o rozšíření hlavní
činnosti.
Otevírám diskuzi, nikdo se nehlásí, tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího
Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno CH.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Schváleno jednomyslně.
Dalším bodem je:
Bod č. 8
Schválení obecně závazné vyhlášky města
dle § 84 odst. 2 písm. h)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného
ve dvousložkové formě.
Vážení zastupitelé k tomuto bodu požádám o prezentaci a vysvětlení pana ředitele Mgr.
Jiřího Paula, společnost VAK Beroun.
Pan ředitel VAKu vysvětlil problematiku a názorné příklady uvedl v podrobné
prezentaci.
V 17:29 hodin přišel zastupitel Jan Slaboch, Dis. Počet zastupitelů je 18.
Zastupitelé se důkladně vyptávali ředitele společnosti VAK Beroun, z čeho se bude
skládat dvousložkováforma úhrady vodného a stočného, na výhody a nevýhody. Vše jim
bylo vysvětleno.
V 17:40 hodin odešla MUDr. Marta Jedličková a v 17:42 hodin odešel Ing. Jan
Skopeček, počet zastupitelů je 16.
Po prezentaci se již do diskuze nikdo nehlásí, tak poprosím předsedu návrhové komise
PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno I.
HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI 1, ZDRŽEL SE 2
Schváleno.
Další bod je:
Bod č 9
Stanovení počtu členů
do Zastupitelstva města Hořovice pro volební období 2018 -2022
Starosta otevřel diskuzi. Ing. Petr Karban podal protinávrh na počet členů zastupitelstva
19. Ještě někdo má jiný protinávrh. Nikdo, tak budeme o tomto protinávrhu hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 9, ZDRŽEL SE 1
Protinávrh nebyl přijat, tak budeme hlasovat o původním návrhu, poprosím předsedu
návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno J.
HLASOVÁNÍ: PRO 10, PROTI 6, ZDRŽEL SE 0
Návrh nebyl přijat.

Znovu se přihlásil Ing. Petr Karban, že hlasování bylo zmatečné a žádá znovu předsedu
komise o přečtení původního návrhu. Starosta na základě této žádosti opět poprosil
předsedu návrhové komise PhDr.JiříhoVlčka,aby přečetl návrh usnesení č.3/2018
písmeno J.
Dávám znovu hlasovat, řekl starosta města.
HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Schváleno.
A posledním bodem dnešního jednání je:
Bod č. 10
Finanční vyrovnání s panem Otto Srpem
Starosta v krátkosti seznámil zastupitele s tímto bodem. Tento spor trvá již dlouhá léta,
proběhlo mnoho složitých soudních jednání. Na základě posledního jednání soudu, který
vyzval město jednat o uzavření smíru s panem Otto Srpem, byl tento bod zařazen
na dnešní jednání zastupitelstva. S panem Otto Srpem proběhlo jednání, byly
vypracovány nové znalecké posudky a bylo dohodnuto finanční vyrovnání, na jehož
základě dnes předkládáme zastupitelstvu návrh usnesení pro další jednání před soudem.
V 17.56 hodin přišla zastupitelka MUDr. Marta Jedličková zpět. Počet zastupitelů
je 17.
Otevírám diskuzi k tomuto bodu, řekl starosta.
Smutné je, že se tento dlouholetý spor táhne již dlouhá léta, řekl místostarosta a ještě
k tomuto bodu podal vysvětlení a historii tohoto sporu.
Paní Flídrová se zeptala starosty, proč vůbec došlo k těmto sporům, a řekla, že si myslí,
že kdyby mezi městem a panem Otto Srpem existoval nezávislý komunikátor, tak
bychom to dnes zde nemuseli řešit.
Pan starosta odpověděl, že pro řešení tohoto sporu se udělalo vše, co jsme mohli udělat.
Je to opravdu dlouholetý a složitý spor, který se konečně dostal do fáze možného
dořešení.
Přejdeme k hlasování, řekl starosta, poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího
Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno K.
HLASOVÁNÍ: PRO 12, PROTI 3, ZDRŽEL SE 2
Schváleno.
Děkuji, a nyní přejdeme k poslednímu bodu dnešního programu, a tím je:
Bod č. 11
Diskuse, usnesení a závěr
Dovolím si tento bod otevřít jako první. Máme tu k projednání návrh pana Karla
Hasmana „Průhledná radnice“, prosím pana Hasmana, aby tento návrh přečetl
zastupitelům města. Návrh je samozřejmě součástí zápisu a kdykoliv k nahlédnutí.
Obsahem jsou požadavky na procesní zásahy, např. by se musely změnit jednací řády
apod., polovina těchto požadavků je již úřadem plněna. Vzhledem k tomu, že máme již
předposlední zastupitelstvo před volbami, tak bychom tyto procesní zásahy nyní neměli
řešit.
Chce někdo ze zastupitelů podat návrh k tomuto bodu. Nikdo. Tak děkuji panu
Hasmanovi za přečtení jeho návrhu.
Dalším bodem diskuze je problém skládkování, k tomuto bodu jsme dnes již řekli hodně.

Zastupitel Karel Červený upozornil na neodvezenou zeminu po provedených výkopech,
měla by být důslednější kontrola staveb a důsledné převzetí stavby.
Zastupitel Miroslav Veverka upozornil na to, že u kašny před zámkem se někteří občané
snaží „vylovit“ vhozené mince do této kašny. Městská policie by toto měla více
kontrolovat, není to příliš hezký obraz pro turisty, kteří navštíví naše město.
Paní Flídrová se zeptala jak je to s financemi na úpravu náměstí. Bc. Aleš Trojan jí sdělil,
že může samozřejmě nahlédnout do podkladů financování tohoto projektu. Určitě
koncept projektu není porušován.
Zastupitel Karel Červený upozornil na uschlé stromy, které se nachází podél cesty
k Bažantnici pod nemocnicí. Na tento projekt jsme obdrželi dotaci, musíme dodržovat
podmínky projektu a dobu udržitelnosti. Nyní již proběhla kontrola projektu, budeme
se snažit, co nejdříve uschlé stromy nahradit, odpověděl místostarosta Ondřej Vaculík.
Má ještě někdo příspěvek do diskuze? Nikdo.
Dovolte mi Vám poděkovat za účast na dnešním zasedání, přeji všem hezké léto.
V 19.22 hodin starosta ukončil zasedání zastupitelstva.
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
Ověřovatelé: Mgr. Martin Komínek

Karel Dudák

Zapsala: Lenka Kuniaková dne 20. 6. 2018

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2018
ze dne 20. června 2018
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva města včetně nového bodu 10 návrh finančního
vyrovnání s panem Otto Srpem
B
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2017
C
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
závěrečný účet města Hořovice za rok 2017 bez výhrad
D
podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění
rozpočtového opatření č. 3
a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění
rozpočtového opatření č. 4
E
revokuje
usnesení zastupitelstva města č. 2/2018 ze dne 28. 3. 2018 v části I) nabytí nemovitostí
– pozemku parcelní č. 1966/3 a pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice (Tyršova
ul.) tak, že je ruší
a
podle § 85 písm. a)
schvaluje
nabytí nemovitostí - pozemku parcelní č. 1966/3 v k. ú. Hořovice o výměře
80 m2 a pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice o výměře 48 m2 (Tyršova ul.)
z vlastnictví pana Zdeňka Fajrajzla do vlastnictví města Hořovice za účelem
majetkoprávního vypořádání po výstavbě chodníku, za kupní cenu 500,- Kč/m2
F
podle § 85 písm. a)
souhlasí
s umístěním stavby na části pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca 69 m2 v k. ú.
Hořovice a s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí obezúplatném převodu části
pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice v rámci akce „Přechod

pro chodce, lokalita Nám. Svobody, Hořovice“, za účelem vybudování přechodu
pro chodce přes ulici 9. května
G
podle § 85 písm. a)
nesouhlasí
s prodejem nemovitostí:
1. části pozemku parcelní č. 630/11 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)
paní Andree Frajerové, bytem Hořovice, Buková 1375
2) části pozemku parcelní č. 753/1 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)
MUDr. Evě Pangerlové, bytem Hořovice, Buková 1400
3) pozemku parcelní č. 1514/2 v k. ú. Hořovice (ulice Masarykova)
společnosti Pekárna a cukrárna Hořovice s.r.o., ul. 5. května 1137/57, Praha
H
podle § 84 odst. 4
schvaluje
Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dislokované v katastrálním území
obce Hořovice mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a městem
Hořovice
CH
podle § 84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
Aktualizaci zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské správy bytového
a nebytového fondu Hořovice - rozšíření hlavní činnosti organizace o provozování
zařízení k podnikání v oblasti nakládáním s nebezpečnými odpady
I
podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 1/2018, kterou se stanovuje úhrada
vodného a stočného ve dvousložkové formě
J
podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
počet členů zastupitelstva města Hořovice pro volební období 2018-2022 na 21 členů
K
podle § 85 písm. a)
souhlasí
s uzavřením dohody o narovnání s panem Otto Srpem, jejímž předmětem bude převod
pozemků v k. ú. Hořovice parcelní č. 2331/19, 2330/5 2331/32, 2331/57, 2331/58 do

vlastnictví města na straně jedné, a závazek města zaplatit panu Otto Srpovi celkové
vyrovnání ve výši 4.840.804,- Kč z čehož 616.000,- Kč připadá na kupní cenu pozemků,
a zbylá část na vypořádání všech jeho zbývajících nároků ve výši 4.224.804,- Kč.
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
Ověřovatelé:Mgr. Martin Komínek

Karel Dudák

Zapsala: Lenka Kuniaková dne 20. 6. 2018

ZÁPIS č. 4 / 2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 19. září 2018 v sále radnice
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ondřej Vaculík
Jana Šrámková
Mgr. Jiří Vavřička
Mgr. Zdeňka Ulčová
PhDr. Jiří Vlček
Karel Dudák
Mgr. Martin Komínek
Karel Pelikán
MDDr. Antonín Spal
Jarmila Gruntová
Ing. Petr Karban
Miroslav Veverka
Karel Červený
MUDr. Marta Jedličková
Mgr. Petr Bakule
Ing. et Ing. Jan Skopeček
MUDr. Richard Švamberk
Mgr. Jana Vlčková.
Omluveni: Ing. Ladislav Žalud, Jan Slaboch, Dis.
ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Schůze byla zahájena v 17:00 hod.
Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání
záležitostí obecního charakteru.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města
(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání
18 členů zastupitelstva z celkového počtu 21 členů,zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni jsou:
Ing. Ladislav Žalud, Jan Slaboch, Dis.
Ing. et Ing. Jan Skopeček přijde patrně později, řekl starosta.
Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů,
schválení programu
2. Překlenovací úvěr ke krytí výpadku dotačních příjmů
3. 6., 7. a 8 rozpočtové opatření města na rok 2018

4. Majetkoprávní úkony:
A) Nabytí nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
 pozemků parcelní č. 2330/5, 2331/19, 2331/32, 2331/57
a 2331/58 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 1182 m2 (ul.
Na Kopečku)
 technické a dopravní infrastruktury v k. ú. Hořovice
 stavby komunikace na pozemku parc.č. 2282/115
a na pozemku parc. č. 2282/251 v k. ú. Hořovice
 ideální 1/3 stavby komunikace na pozemcích parc.
č. 2331/19, 2331/32, 2331/57, 2331/58, 2330/5, 2329/5,
2330/7, 2331/40, 2331/61, 2331/172, 2331/171,
2331/132, 2331/111 v k. ú. Hořovice
 stavby veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2282/251
v k. ú. Hořovice
B)Nesouhlas s prodejem nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb.
1. části pozemku parcelní č. 2331/22 v k. ú. Hořovice
C) Schválení obecně závazné vyhlášky města dle § 84 odst. 2 písm. h)
2. obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Hořovice
D) Změna velitele Městské policie Hořovice
5. Diskuse, usnesení a závěr
Počet přítomných zastupitelů: 18
Bod programu č. 1
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení
programu
1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Karla Červeného a MDDr. Antonína Spala
Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.
Přejdeme k volbě návrhové komise.
1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Předseda: PhDr. Jiří Vlček
Členové návrhové komise:Mgr. Jana Vlčková a MUDr. Marta Jedličková
Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o návrhu.
HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.
1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Martin Komínek
a Karel Dudák.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je
pokládán zápis za schválený.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání
zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.
Ještě chci upozornit, že z dnešního jednání zastupitelstva bude pořízen záznam
pro vlastní potřebu občana Hořovic pana Karla Hasmana, který zajistí, že tento záznam
bude sloužit pouze pro jeho osobní potřebu.
A nyní přejdeme ke schválení programu dnešního jednání zastupitelstva.
Navrhuje někdo změnu programu, protinávrh? Nikdo?, tak přejdeme k hlasování, řekl
starosta.
Bod č. A
Schválení programu
Poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení
č. 4/2018 písmeno A.
HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Program dnešního jednání zastupitelstva byl jednomyslně schválen.
Bod programu č. 2
Překlenovací úvěr ke krytí výpadku dotačních příjmů
Materiály k tomuto bodu byly poskytnuty k prostudování, kde je vše řádně
vysvětleno a popsáno, takže otevírám k tomuto bodu rozpravu.
Ing. Petr Karban se zeptal, zda se opravdu dodržují smluvní podmínky a zda jsou
ve smlouvách i sankce za zpoždění realizace apod. Starosta odpověděl, že se musíme
chovat jako správní hospodáři a podmínky smluv dodržovat. A jaká je ta výše?
Nemám konkrétně před sebou znění smluv, na to odpovíme písemně, odpověděl
starosta.
Ještě má k tomuto bodu někdo dotaz? Nikdo další se k tomuto bodu do diskuze
nepřihlásil.
Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl
návrh usnesení č. 4/2018 písmeno B.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Schváleno.
Bod programu č. 3
6., 7. a 8. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2018
Podrobné materiály k tomuto bodu byly poskytnuty k prostudování, otevírám
k tomuto bodu rozpravu.
Ing. Karban řekl, že několikrát upozorňoval, že se podepisují smlouvy na zakázky
bez toho, aby bylo zajištěno krytí v rozpočtu, opět jsem našel smlouvu, která byla
podepsaná v loňském roce a do rozpočtu se dostává až nyní v letošním roce. Máme tam
vlastně prodlení devět měsíců.
Považuji to za hrubý nedostatek, řekl Ing. Petr Karban. Myslím, že do budoucna, by
se na tom mělo zapracovat, aby se to už nestávalo. Starosta řekl, že se intenzivně
snažíme na těchto nedostatcích zapracovat, aby se již nestávaly. Místostarosta Ondřej
Vaculík doplnil, že by také bylo dobré, kdyby se v rozpočtu pamatovalo na tyto situace
v samostatné kapitole, většinou se ví, že nenadálé situace se vyskytnou v průběhu nějaké
realizace, kterou je nutné dokončit.

Ing. Petr Karban ještě řekl, že ze webových stránek města zmizel archiv rozpočtů
z minulých let, a že mu tato informace chybí. Proč tam tyto informace chybí?
Chtěl bych požádat, aby se tam tyto rozpočty vrátily, byly tam vždy.
Nebyl to úmysl něco schovávat, obsah rozpočtu je vždy uveden v závěrečné zprávě, která
je tam uvedena, zmizelo to proto, že už tam toho bylo mnoho, není problém to tam ale
vrátit, reagoval vedoucí finančního oddělení Bc. Aleš Trojan.
Ing. Karban se ještě zeptal, že po prostudování materiálů zjistil, že není žádný přírůstek
financí za platby ukládaného odpadu, jak to s těmi platbami vlastně je, a kdo to
kontroluje?
To požádám pana Bc. Aleše Trojana, aby to vysvětlil, jak to je. Řekl starosta.
Oproti loňsku tam nárůst financí je. Vychází to ze smlouvy, kterou nyní před sebou
nemám, tak nemůžu na toto odpovědět, řekl starosta. Můžeme zjistit, jak to s platbami
je? Mohu dostat konkrétní odpověď? Zeptal se Ing. Petr Karban. Ano, řekl starosta,
samozřejmě písemnou.
Ještě někdo k tomuto bodu nějaký dotaz?
Nikdo se nepřihlásil. Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby
přečetl návrh usnesení č. 4/2018 písmeno C.
HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Schváleno jednomyslně.
V 17. 31 hodin přišel Ing. et Ing. Jan Skopeček. Počet zastupitelů: 19
A dostáváme se k majetkoprávním úkonům, řekl starosta.
Bod programu č. 4
Majetkové úkony:
A) Nabytí nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
1. pozemků parcelní č. 2330/5, 2331/19, 2331/32, 2331/57 a 2331/58 v k. ú.
Hořovice o celkové výměře 1182 m2 (ul. Na Kopečku)
2. technické a dopravní infrastruktury v k. ú. Hořovice
 stavby komunikace na pozemku parc.č. 2282/115 a na pozemku parc.
č. 2282/251 v k. ú. Hořovice
 ideální 1/3 stavby komunikace na pozemcích parc. č. 2331/19,
2331/32, 2331/57, 2331/58, 2330/5, 2329/5, 2330/7, 2331/40,
2331/61, 2331/172, 2331/171, 2331/132, 2331/111v k. ú. Hořovice
 stavby veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2282/251 v k. ú.
Hořovice
Jedná se o nabytí nemovitostí od Otto Srpa, tento bod vlastně navazuje
na bod z minulého zastupitelstva, kde jsme schvalovali smír s panem
Otto Srpem, soud o tomto smíru rozhodl. Na základě tohoto
rozhodnutí soudu o smíru jsme povinni zaplatit uvedenou částku panu
Srpovi za pozemky a za infrastrukturu. To, co schvalujeme dnes jsou
pouze nabývací tituly, tzn. smlouvy na jejichž základě nabydeme
majetek uvedený soudním rozhodnutím o smíru. Takový je správný
právní postup, abychom tento majetek převedli na město.
Otevírám diskuzi k tomuto bodu diskuzi.
Ing. Petr Karban se zeptal, jestli už jsou tyto peníze zaplaceny? Ne,
platby probíhají podle smlouvy o smíru, kde je vše rozepsáno, jak
budou platby probíhat, konstatoval starosta. Je to rozloženo do splátek
až do ledna roku 2019, je to proto, abychom co nejméně zatížili

rozpočet města. A jak to bude s úhradou právních služeb, které nejsou
zrovna malé, zeptal se Ing. Petr Karban?
Děkuji za tento dotaz, náš advokát Mgr. Navrátil fakturu za právní
služby rozporoval, nyní zaplatíme poplatek, který vyplývá dle
sazebníku za advokátní služby, a ten zbytek rozporujeme, vrátíme
fakturu, protože částka je neadekvátně vysoká, a může se stát,
že se dostaneme s paní advokátkou, která nás zastupovala ve sporu
proti Otto Srpovi do soudního sporu s ní. Vraťme se ale k předmětu
jednání.
Nás zajímá osud občanů města, a proto jsme přistoupili k tomuto
jedinému řešení, které tuto složitou situaci vyřeší, řekl starosta města
Dr. Ing. Jiří Peřina.
Vím, že toto je historická věc, která se táhne z dob minulých, a doufám,
že už nikdy k takovým věcem nebude docházet, řekl Ing. Petr Karban.
Určitě chceme jít jinou cestou, chceme opravdu změnu. Doplnil
starosta. Místostarosta Ondřej Vaculík doplnil, že to byla cesta velmi
složitá, a že oceňuje, co po letech tuto složitou situaci dořešil pan
starosta Dr. Ing. Jiří Peřina, co se doposud nikomu z nás nepodařilo.
Do diskuze se již nikdo nehlásí, tak poprosím předsedu návrhové
komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 4/2018
písmeno D.
Nejprve budeme hlasovat o 1) nabytí pozemků.
HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Schváleno.
A nyní budeme hlasovat o 2) infrastruktuře.
HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Schváleno.
Dalším bodem majetkoprávních úkonů je:
B) Nesouhlas s prodejem nemovitostidle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
- části pozemku parcelní č. 2331/22 v k. ú. Hořovice Nesouhlas je podáván z důvodu,
že město má zájem na využití tohoto pozemku, proto je zde nesouhlasné stanovisko.
Důvody jsou popsány v materiálu, který jste obdrželi. Otevírám k tomuto bodu diskuzi.
Nikoho nevidím, tak poprosím předsedu návrhové KomisePhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl
návrh usnesení č. 4/2018 písmeno E.
HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2
Schváleno.
C) Schválení obecně závazné vyhlášky města dle § 84 odst. 2 písm. h)
- obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství ve městě Hořovice
Dalším bodem je schválení vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na území města
Hořovice.
Vzhledem ke stížnostem občanů našeho města jsme přistoupily k vydání nové vyhlášky,
která určuje pravidla pro pohyb psů v našem městě. Upravuje volný pohyb psů.
Tato vyhláška byla podrobena kontrole Ministerstva vnitra, a chtěli jsme tuto vyhlášku
doplnit o povinnosti úklidu psích exkrementů na veřejném prostranství, ale bylo nám

sděleno, že toto řeší už zákon, a v tomto případě by to bylo řešeno duplicitně, proto nám
tento návrh z naší vyhlášky vyjmuli. Odpověděla Mgr. Soňa Matějková.
Otevírám diskuzi, řekl starosta.
Přihlásil se zastupitel Mgr. Petr Bakule s dotazem na právní odbor co je přesně vymezení
veřejného prostranství, co to přesně znamená. Odpověděla Mgr. Soňa Matějková, že je to
rozsáhlý pojem, laicky řečeno je to prostor, který není zastřešen, jsou to například louky,
nezastavěné prostranství apod.
A jak je to například se záchranářskými psy, nebo psy speciálně vycvičené pro myslivost
atd.
Mělo by to být v té vyhlášce vyčleněné, aby nedocházelo ke střetu se zákonem, řekl Mgr.
Petr Bakule.
K tomuto bodu se rozpoutala dlouhá debata jak z řad zastupitelů, tak i z řad občanů.
Smyslem této vyhlášky je ale vyřešení toho, aby psi nepobíhali volně, kde nesmějí
a neohrožovali občany našeho města při procházkách s dětmi nebo při sportování, řekl
starosta města.
Zároveň je ve vyhlášce upravena pravomoc Městské policie při řešení dané situace
např. při odchytu psů a odvoz psa do útulku. Toto jsou vlastně jediné dvě změny, které
se oproti původní vyhlášce změnily. Navrhoval bych tuto vyhlášku zastupitelstvem
schválit a následně konzultovat požadované výjimky s Ministerstvem vnitra a následně
doplnit a upravit do této vyhlášky, pokud nám to schválí. Řekl starosta města. Již nikoho
nevidím přihlášeného do diskuze tak můžeme tedy přejít k hlasování.
Poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č.
4/2018 písmeno F.
HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 3
Schváleno.
Dalším bodem jednání je:
D) Změna velitele Městské policie Hořovice
Starosta města seznámil v krátkosti zastupitele s tím, že paní Bc. Alena Beierová
rezignovala na svou funkci a doporučila paní Bc. Světlu Dardovou, zastupující velitelku
do funkce velitele Městské policie. Bc. Světla Dardová má dlouholeté zkušenosti u Policie
ČR, svou zastupující funkci vykonává řádně a svědomitě, takže nevidím důvod, aby byl
pověřen někdo jiný.
Zastupitel Ing. Karban se zeptal, proč neproběhlo výběrové řízení, paní Flídrová řekla,
že si myslí, že mělo výběrové řízení proběhnout.
Místostarosta Ondřej Vaculík i starosta řekli, že zastupující velitelka již výběrovým
řízením prošla, když vstupovala do městské policie jako strážník, a že vykonávala
po dobu tří let zastupující velitelku, což je dostačující výběrové řízení.Zákon nevyžaduje
výběrové řízení pro výkon této pozice.
Přejdeme tedy k hlasování, řekl starosta.
Poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení
č. 4/2018 písmeno F.
HLASOVÁNÍ: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Schváleno.
Poslední bod dnešního jednání:
Starosta otevřel diskuzi.

Bod programu č. 5
Diskuse, usnesení a závěr

Místostarosta Ondřej Vaculík poděkoval starostovi za jeho odvedenou práci a vyřešení
dlouholetých problémů, co se nepodařilo vyřešit jeho předchůdcům. A konstatoval,
že tato rada města byla velmi pracovitá.
Z řad občanů byl dotaz, zda bude vybudován konečně přechod u lidového domu, a z řad
zastupitelů byl položen dotaz, proč bude přechod tak špatně situován. Byla to velmi
zdlouhavá cesta vyřizování a povolování, řekl starosta. Silnice je majetkem KSÚS
a vyjadřuje se k tomu také Policie ČR, takže získat povolení k vybudování přechodu.
Pokud bychom chtěli jakékoliv změny, tak bychom museli projít znovu tím zdlouhavým
procesem.
Pak byl vznesen dotaz na bezpečnost přechodu a náměstí B. Němcové, tento přechod byl
schválen na základě projektu a řádně povolen. Zastupitel Karel Pelikán řekl, že se mu
tento přechod zdá bezpečnější než ten namalovaný přímo na vozovce.
Do diskuze se již nikdo další nepřihlásil, starosta závěrem poděkovalvšem úředníkům
a zastupitelům za dosavadní odvedenou dobrou práci a popřál úspěch ve volbách.
V 19:03 hodin starosta zastupitelstvo ukončil.
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
Ověřovatelé: Karel Červený

MDDr. Antonín Spal

V Hořovicích 25. 9. 2018
Zapsala: Lenka Kuniaková dne 19. 9. 2018

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2018
ze dne 19. září 2018
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
dle zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva města
B
dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
podání žádosti o překlenovací úvěr ve výši 15. mil. Kč od České spořitelny a.s.. Tento
úvěr bude určen pro krytí výpadku příjmů v oblasti dotací s ohledem na jejich
proplacení ze strany poskytovatelů v roce 2019. Úvěr bude účelově vázán na úhradu
výdajů spojených s financováním dotačních projektů s názvem „Revitalizace rybníka
Valcverk“ a „Rozvoj informačních systémů města Hořovice“. Zastupitelstvo zároveň
pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy o úvěru. Úhrada úvěru bude kryta
z rozpočtu roku 2019 příjmem garantovaných dotačních prostředků.
C
dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 6 a 7 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2018 ve znění rozpočtového opatření č. 5, resp. č. 6
a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 8 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění
rozpočtového opatření č. 7
D
dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
Nabytí nemovitostí:
1. pozemků parcelní č. 2330/5, 2331/19, 2331/32, 2331/57 a 2331/58 v k. ú.
Hořovice o celkové výměře 1182 m2 (ul. Na Kopečku) z vlastnictví pana Otto Srpa
do vlastnictví města za účelem majetkoprávního vypořádání za kupní cenu
616.000,- Kč
2. technické a dopravní infrastruktury v k. ú. Hořovice:
 stavby komunikace na pozemku parc. č. 2282/115 a na pozemku parc.
č. 2282/251 v k. ú. Hořovice včetně vyústění do ulice Větrné a včetně
související zeleně
 ideální 1/3 stavby komunikace na pozemcích parc. č. 2331/19, 2331/32,
2331/57, 2331/58, 2330/5, 2329/5, 2330/7, 2331/40, 2331/61, 2331/172,
2331/171, 2331/132, 2331/111 v k. ú. Hořovice



stavby veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2282/ 251 v k. ú. Hořovice
z vlastnictví pana Otto Srpa do vlastnictví města za účelem majetkoprávního
vypořádání za kupní cenu 3.553.764,- Kč

E
dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
nesouhlasí
s prodejem nemovitosti - části pozemku parcelní č. 2331/22 v k. ú. Hořovice
panu Miroslavovi Velvarskému, bytem Hořovice, Podlužská 1244
F
dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství ve městě Hořovice
G
podle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
pověřuje
paní Bc. Světlu Dardovou plněním úkolů při řízení Městské policie Hořovice, uvedených
v příloze originálu zápisu

Dr. Ing. Jiří Peřina
Ověřovatelé: Karel Červený
starosta
V Hořovicích dne 25. 9. 2018
Zapsala: Lenka Kuniaková
V Hořovicích dne 19. 9. 2018

MDDr. Antonín Spal

Zápis č. 5
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
konaného dne 31. října 2018 v sále radnice, od 16:00 hodin.
Přítomni (abecedně dle příjmení):
Mgr. Petr Bakule
Karel Červený
Jarmila Gruntová
Ing. Petr Karban
Eva Kaufmanová
Miloš Koželuh
MUDr. Vladimír Moucha
JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ján Rogos
Jan Slaboch, Dis.
Ing. et Ing. Jan Skopeček
MDDr. Antonín Spal
Jana Šrámková
Mgr. Radek Šumera
Ondřej Vaculík
Mgr. Jiří Vavřička
Miroslav Veverka
Věra Veverková
PhDr. Jiří Vlček
Mgr. Zdeňka Ulčová
Program:
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) azapisovatele
3. Složení slibu členů zastupitelstva města
4. Schválení programu Zastupitelstva města Hořovice
5. Volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise
6. Volba starosty, místostarosty a členů rady města
a. určení počtu místostarostů
b. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§
71 odst. 1 písm.azákona o obcích)
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty
d. volba starosty
e. volba místostarostů
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. volba předsedy finančního výboru
c. volba předsedy kontrolního výboru
d. volba členů finančního výboru
e. volba členů kontrolního výboru
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
9. Pověření místostarosty zastupováním starosty

10. Delegace zástupců obce na valnou hromadu obchodních společností
11. Návrh zástupců obce do ostatních orgánů obchodních společností
12. Diskuze, různé, závěr
Zasedání zastupitelstva města Hořovice zahájil v 16:00 hodin Miroslav Veverka,
nejstarší zastupitel, a zároveň přivítal všechny přítomné členy nově zvoleného
zastupitelstva a občany města, konstatoval, že po komunálních volbách, které se konaly
ve dnech 5. a 6. října 2018 bylo ustavující zasedání řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění, konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (lhůta uplynula dne 20. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle
§93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Hořovice zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23. 10. 2018 do1.
11. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Konstatoval, že v komunálních volbách získalo nejvíce hlasů Hnutí nezávislých
za harmonický rozvoj obcí a měst s pěti mandáty, Občanská demokratická strana
se čtyřmi mandáty, Politické hnutí ANO 2011 se třemi mandáty, Česká strana sociálně
demokratická se třemi mandáty, Komunistická strana Čech a Moravy se dvěma mandáty,
Sdružení Hořováků a KDU-ČSL se dvěma mandáty a Nestraníci se dvěma mandáty.
Konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) je přítomno 21 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích).
Poté Miroslav Veverka, předsedající, přešel k dalšímu bodu jednání ustavujícího
zastupitelstva, a tím je určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
a zapisovatele. O slovo se přihlásil JUDr. Jaroslav Ortman CSc. a řekl, „Pane předsedající,
než tak učiníte, chci se zeptat, kdo nese odpovědnost za svolání tohoto ustavujícího
jednání zastupitelstva na 16 hodinu, já tu čtu dosavadní starosta města Dr. Ing. Jiří
Peřina svolává, chci vědět proč na 16 hodinu, když městský úřad má hodiny
pro veřejnost do 17.00 hodin, a městský úřad tu má být pro občany. Žádám, aby
kterýkoliv příští starosta, a dívám se na Vás, pane Peřino, respektoval, že příští jednání
zastupitelstva nebude v 16, ale v 18 hodin, a ručíte mi za to hlavou.“
O slovo se přihlásila paní Věra Veverková, která chtěla znát důvod, proč se to koná v tuto
hodinu. Dr. Ing. Jiří Peřina požádal předsedajícího o slovo a řekl „Chci zareagovat
na Vaše otázky, svolal jsem to já na 16 hodinu, je to moje odpovědnost, a v minulém
volebním období to tak bylo. To je vše, co jsem k tomu chtěl říct. Děkuji.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, řekl, že to tak celé období nebylo, stalo se tak zhruba
od poloviny období. „Myslím si, že tento čas pro občany, kteří pracují déle, není zrovna
úplně vhodný. Byl bych rád, abychom se vrátili k té letité praxi, a zastupitelstva
se konala od 17 nebo 18 hodin. Myslím si, že když takový požadavek vznikne, tak by byla
slušnost mu vyhovět.“
Předsedající Miroslav Veverka dodal, že když se zastupitelstva konala od 18 hodin, a
následně pak od 16 hodin, tak účast občanů byla zhruba stejná.
A nyní budeme pokračovat, vrátíme se k původnímu bodu jednání, a tím je určení
zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatelem dnešního jednání určuji paní Lenku Kuniakovou a za ověřovatele určuji
pana Mgr. Petra Bakuleho a pana Karla Červeného.
A nyní dalším bodem bude složení slibu zastupitelstva města.

V souladu s §69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu.
Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí
složení slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění).
Složení slibu proběhlo tak, že Miroslav Veverka přečetl slib stanovený v §69 odst.
2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Hořovice a jeho občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky“, a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu (příloha č. 2).
Zastupitelé jednotlivě přistoupili a potvrdili tento slib slovem „slibuji“ podpisem,
obdrželi osvědčení zastupitele města Hořovice. Předsedající zasedání konstatoval,
že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou, a tudíž
se mohou ujmout svého mandátu.
Předsedající přešel k dalšímu bodu jednání, a tím je schválení programu Zastupitelstva
města Hořovice, a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající Miroslav Veverka podal návrh na doplnění bodu 6. Volba starosty,
místostarosty a členů rady města u odrážky f) volba členů rady města, který ač je
v samotném bodě č. 6 uveden, nebyl zapsán do programu jednání.
Má ještě někdo jiný návrh nebo připomínku?, zeptal se předsedající.
Přihlásil se Ing. et Ing. Jan Skopeček, a zeptal se, jak je to s jednacím řádem
zastupitelstva? „Myslím si, že měl být rozeslán všem zastupitelům, hlavně nově
zvoleným. Každé zastupitelstvo by mělo jednat na základě schváleného jednacího řádu
zastupitelstva, rozhodně by se s ním zastupitelé měli seznámit. Myslím si, že je to chyba,
a měli bychom se s tím vypořádat“. Předsedající Miroslav Veverka, řekl, že doplníme
a rozešleme, Ing. Jan Skopeček zareagoval, a řekl, že to musíme vyřešit hned. Dr. Ing. Jiří
Peřina požádal o slovo předsedajícího a řekl, že platný nový jednací řád byl schválen
zastupitelstvem na konci roku 2017, a mám ho zde k nahlédnutí, řekl.
JUDr. Jaroslav Ortman CSc., řekl, že je udiven přípravou na tuto schůzi, „Domluvili jste
se na termínu a hodině s tamtou partou, já jsem nebyl členem zastupitelstva,
a o jednacím řádu zastupitelstva nevím nic, kolegyně po mé pravé ruce o tom neví nic,
pan Rogos o tom neví nic, a utěšení, že nám ho rozešlete domů, nám je k ničemu. Takže
buďto, se přeruší jednání zastupitelstva a koukejte sem dát jednací řád, anebo se nebude
pokračovat“, řekl JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Předsedající přerušil jednání zhruba na 10 minut. Po dodání jednacího řádu
zastupitelům jednání pokračovalo. Ing. et Ing.Jan Skopeček se přihlásil o slovo a řekl,
že bychom měli vyzvat ostatní zastupitelské kluby, aby si po prostudování jednacího
řádu zastupitelstva připravily na příští jednání zastupitelstva případné návrhy na změny
v jednacím řádu.
Předsedající se vrátil k návrhu doplnění bodu f) v programu jednání zastupitelstva,
a dal o této navržené změně hlasovat.
Pro 21 Proti 0 Zdrželi se 0
Další jiný návrh nebyl podán. Předsedající dal hlasovat o tomto programu, kde byl
doplněn bod f) do programu jako celku.
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání.
5. Volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise

6. Volba starosty, místostarosty a členů rady města
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§
71 odst. 1 písm. a/zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarostů
f) volba členů rady města
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
9. Pověření místostarosty zastupováním starosty
10. Delegace zástupců obce na valnou hromadu obchodních společností
11. Návrh zástupců obce do ostatních orgánů obchodních společností
12. Diskuze, různé, závěr
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
A nyní přejdeme k dalšímu bodu jednání, a tím je volba návrhové komise, volba
mandátové a volební komise. Miroslav Veverka vyzval členy zastupitelstva k podávání
návrhů na předsedu a členy návrhové komise. Byly podány následující návrhy:
Předsedající Miroslav Veverka navrhl zvolit za předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího
Vlčka a za členy návrhové komise byli navrženi MDDr. Antonín Spal a Miloš Koželuh,
a ještě byl doplněn jeden kandidát na předsedu návrhové komise místo pana PhDr.
Jiřího Vlčka, a tím je Ing. Petr Karban. Jiný návrh? Nikdo, tak dávám hlasovat o tomto
návrhu.
Zastupitelstvo města Hořovice volí návrhovou komisi ve složení předseda: Ing. Petr
Karban, členové: MDDr. Antonín Spal, Miloš Koželuh, PhDr. Jiří Vlček
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Předsedající Miroslav Veverka vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy
mandátové a volební komise. Byly podány následující návrhy:
Miroslav Veverka navrhl zvolit za předsedu Mgr. Radka Šumeru, a za členy mandátové
a volební komise byli navrženi: Mgr. Zdeňka Ulčová, Jan Slaboch a Věra Veverková.
Dávám o tomto návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo města Hořovice volí mandátovou a volební komisi ve složení: předseda
Mgr. Radek Šumera, členové: Mgr. Zdeňka Ulčová, Jan Slaboch a Věra Veverková.
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

A dostáváme se k dalšímu bodu jednání, a tím je volba starosty, místostarostů a členů
rady města Hořovice.
Prosím tedy zvolené předsedy komisí, aby přijali návrhy k tomuto bodu jednání. Dávám
tedy 5 minut na podání návrhů. Po pěti minutách jednání pokračovalo.
Předsedající požádal, aby předseda mandátové a volební Mgr. Radek Šumera podal
návrh na určení počtu místostarostů. Předseda komise sdělil, že byl určen počet
místostarostů 2.
Ing. et Ing. Skopeček řekl, že tady existují dvě skupiny jedna koaliční a druhá opoziční
skupina, „Myslím, že by každá strana měla nyní představit svůj programový návrh, a jak
si představují svoje čtyřleté vládnutí. Tak vyzývám zástupce nové koalice, aby
se představil jako první, já k tomu také řeknu pár slov. Děkuji“.
„Dámy a pánové, byl jsem vyzván sice mimo program, dobře, tak na to odpovím, bodem
programu bylo určení počtu místostarostů, řekl Dr. Ing. Jiří Peřina. Koaliční smlouva byla
podepsána a skládá se z těchto politických uskupení Hnutí nezávislých za harmonický
rozvoj obcí a měst, Česká strana sociálně demokratická, Sdružení Hořováků a KDU-ČSL
s podporou Komunistické strany Čech a Moravy. Programové prohlášení předložíme
na příštím jednání zastupitelstva. Úmyslně jsme toto programové prohlášení
nepředložili dnes, protože není jasné, v jakém složení bude fungovat rada
a zastupitelstvo města Hořovice. Jinak volební programy jednotlivých stran byly
k dispozici a voliči se s nimi mohli seznámit. Děkuji“.
PhDr. Jiří Vlček řekl, že jsme před chvílí složili slib, v zákoně se nehovoří o koalici
a opozici, jako zastupitelé jednáme za sebe, jako za jednotlivce. Ing. et Ing. Jan Skopeček
požádal ještě předsedajícího o slovo, poděkoval všem voličům a také pogratuloval
zastupitelům ke zvolení, a popřál jim úspěšnou práci.
„Očekával jsem, že vítězná strana bude vyjednávat se všemi, a že se pobavíme o návrzích
do výborů a komisí, místo toho jsme tento dotaz obdrželi ze sekretariátu pana starosty,
myslím, že se takto vítěz voleb nechová. Myslím si, že voliči vyslali jiný signál, který
nebyl respektován. Děkuji za pozornost“, řekl Ing. et Ing. Jan Skopeček.
Dále se o slovo přihlásil Ing. Karban, a podal protinávrh, na zrušení jednoho
místostarosty, řekl, že si myslí, že město druhého místostarostu nepotřebuje. JUDr.
Jaroslav Ortman CSc. k této diskuzi dodal, že jejich uskupení nemusí čekat dva měsíce
a své programové prohlášení můžou předložit již dnes.
Nově zvolená zastupitelka Věra Veverková řekla, že ve městě se říká všelico o špatném
hospodaření s městským majetkem, sedí mezi vámi lidé, kterých si nesmírně vážím,
a proto se ptám, proč pan Vaculík nenavrhl na post starosty jako vítězná strana pana
MDDr. Antonína Spala a proč mezi Vámi sedí například MUDr. Moucha a PhDr. Jiří Vlček,
ptám se, zda slyšeli, co se ve městě říká, co odpoví svým voličům, a jak jim dokážou, že to
není pravda. PhDr. Jiří Vlček, řekl, že vždy v radě hlasoval podle svého nejlepšího
svědomí, a nikdy žádné náznaky manipulace a korupce nezpozoroval, ani o nich neslyšel,
„a jak jsem řekl, vždy jsem hlasoval podle svého nejlepšího svědomí“, řekl PhDr. Jiří
Vlček.
MUDr. Moucha vstal, a řekl, že také neslyšel o žádných nekalostech, které by se zde měly
dít.
„A lidé, kteří sedí vedle mě, dobře znám, nikdy jsem neslyšel, že by dělali něco špatného.
Děkuji“. O slovo se přihlásil Ondřej Vaculík a řekl, že by chtěl krátce zareagovat
na některé podněty a připomínky, které tu byly řečeny.
Pozice naší místostarostky, nemyslím si, že by měla být zrušena. Paní Jana Šrámková zde
odvedla spoustu práce v oblasti sociální, např. jako přísedící u soudu, je členkou komisí
atd., té práce v terénu je opravdu hodně. Dále bych odpověděl na otázku, proč jsme

nevyjednávali s ostatními, a proč nemáme navrženého starostu ze svých řad. Nám
se osvědčila minulá spolupráce, která fungovala, a měli jsme k sobě vzájemnou důvěru,
proto jsme neměli důvod oslovovat ostatní, kteří k nám důvěru nemají. Mgr. Petr Bakule
řekl, proč se nezeptáme přímo paní Jany Šrámkové, ať nám řekne co je obsahem její
práce.
Paní Jana Šrámková, řekla, že tuto funkci vykonává již několikáté volební období,
a po celou dobu nikdy nepobírala plnou odměnu, která přísluší místostarostovi,
používám soukromý mobil i auto, nikdy jsem si nenárokovala proplacení nákladů
spojených s mou funkcí místostarostky. „Pokud vím, tak vy jste o tuto pozici měli
enormní zájem s plnou odměnou. Děkuji“.
Předsedající se otázal, zda ještě někdo má nějaký protinávrh? Nikdo? Tak se vrátíme
k navrženému protinávrhu na jednoho místostarostu.
Dávám o tom hlasovat.
Pro 9 Proti 10 Zdrželi se 2
Protinávrh nebyl přijat.
Vrátíme se k původnímu návrhu, a tím je schválení počtu 2 místostarostů.
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje zvolení 2 místostarostů.
Výsledek hlasování:
Pro 12 Proti 9 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Dalším bodem je určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
podle § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích.
Návrh podal předseda volební a mandátové komise Mgr. Radek Šumera pro které funkce
budou členové zastupitelstva obce uvolněni, v návaznosti na ustanovení § 71 odst.
1 písm. a) zákona o obcích, aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pro výkon
funkce starosty města a jednoho místostarosty.
Ing. et Ing. Jan Skopeček podal protinávrh, aby obě funkce byly neuvolněné.
Dávám hlasovat o protinávrhu.
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti 12 Zdrželi se 0
Protinávrh nebyl přijat.
Vrátíme se k původnímu návrhu.
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje uvolněné funkce starosty a jednoho
místostarosty
Výsledek hlasování:
Pro 12 Proti 9 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Nyní přejdeme k určení způsobu volby starosty a místostarosty.
Předsedající vyzval předsedu volební a mandátové komise Mgr. Radka Šumeru, aby
podal návrh na určení způsobu volby starosty a místostarosty. Předseda uvedl,
že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarostů veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Žádné jiné návrhy
nebyly podány.
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje způsob volby starosty a místostarosty
veřejným hlasováním.

Výsledek hlasování:
Pro 20 Proti 0 Zdrželi se 1
Předsedající Miroslav Veverka vyzval předsedu volební a mandátové komise k podání
návrhu na starostu města Hořovice. Na post starosty navrhujeme pana
Dr. Ing. Jiřího Peřinu a dále se zeptal, jestli má někdo jiný návrh? Ing. et Ing. Jan
Skopeček podal za opozici protinávrh, kde navrhuje na post starosty za opozici pana
JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.
Pan JUDr. Jaroslav Ortman CSc. se k tomuto návrhu vyjádřil, „Vážení občané Hořovic,
přijímám tento návrh, jsem si vědom, že koalice má návrh také, představil své kolegy.
Jsme všichni občané Hořovic, a jde nám o toto město. Jsme nespokojeni s tím,
že Hořovice nemají náměstí, Pražská není Pražská. Projel jsem spoustu měst a městeček,
a řeknu vám, že takto zubožené město jako se nachází tady, jsem dlouho neviděl. Naším
cílem je, aby se Hořovice odpíchly ode dna. Pokud bych byl za nás zvolen jako starosta,
prvním krokem by byl finanční audit, druhým krokem audit právní. Jsem připraven to
udělat, jsme připraveni udělat ekonomický audit. Přál bych si, aby se o nás nikdy
nemluvilo špatně ani teď, ani potom, to je náš cíl, to je naše krédo. Děkuji“.
O slovo se přihlásil Dr. Ing. Jiří Peřina, „Dámy a pánové, já bych chtěl říct, že si pana JUDr.
Jaroslava Ortmana CSc. vážím, řekl jsem mu to do očí, a rozhodně s ním nechci soupeřit,
nevěřím tomu, že se nedomluvíme. Neshodnu se ale s názorem, že je nutné vypracovat
právní a finanční audity, domnívám se, že takový audit je poměrně drahou záležitostí,
raději bych vynaložené peníze věnoval do rozvoje města. Máte pravdu, že toto město
nevypadá dobře, ale vypadalo o hodně hůř, když jsem ho přebíral. Za uplynulé volební
období jsme byli radou a zastupitelstvem, které bylo pracovité, a šlo nám vždy o rozvoj
města, věřím, že to tak bude i nadále. Potřebujeme peníze, potřebujeme investovat, ale
pokud budeme jen kontrolovat, tak toho určitě mnoho neuděláme. Děkuji“.
Zastupitelka Věra Veverková řekla, kontrolovat je ale povinnost, zda neunikají větší
peníze.
Ve městě se říkají různé věci, tak byste jim tu nepravdu měli vyvrátit. Někdy se Vám ten
audit vrátí, věřte mi, řekla paní Věra Veverková.
JUDr. Jaroslav Ortman CSc. řekl, že by měli dostat šanci, audity vypracovat.
Dr. Ing. Jiří Peřina jen dodal, že podrobné přezkumy hospodaření provádí Středočeský
kraj, takže bez kontrol rozhodně nejsme. A na otázku paní Veverkové odpověděl
starosta, že na nepravdy se špatně reaguje, „Potřeboval bych prokázat nepravdu, která je
pravdou, a pak na to budu reagovat“, řekl Dr. Ing. Jiří Peřina. Děkuji.
Předsedající se vrátil k navrhovanému protinávrhu, zvolit za starostu města Hořovice
pana JUDr.Jaroslava Ortmana CSc.
Budeme tedy hlasovat nejprve o tomto protinávrhu.
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti 11 Zdrželi se 1
Protinávrh nebyl přijat.
Vrátíme se k původnímu návrhu.
Za starostu města Hořovice byl navržen Dr. Ing. Jiří Peřina.
Zastupitelstvo města Hořovice volí uvolněným starostou Dr. Ing. Jiřího Peřinu
Výsledek hlasování:
Pro 12 Proti 9 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Takže konstatuji, že starostou města byl zvolen Dr. Ing. Jiří Peřina, a tímto mu předávám
vedení tohoto jednání ustavujícího zastupitelstva, řekl Miroslav Veverka, chtěl bych
všem zastupitelům poblahopřát a popřát jim úspěšnou práci v novém volebním období.
Po zvolení, starosta Dr. Ing. Jiří Peřina poděkoval voličům za zvolení, a všem
zastupitelům, kteří ho podpořili na funkci starosty.“ Budu se snažit vaši důvěru
nezklamat, a naopak vás přesvědčit, že nejsem, a nejsme tak špatní, jak si představujete
a myslíte“.
Převzal vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
A pojďme dál.
Nově zvolený starosta města vyzval předsedu volební a mandátové komise k podání
návrhu, na uvolněného místostarostu města Hořovice.
Na uvolněného místostarostu města Hořovice byl navržen pan Ondřej Vaculík.
Má někdo protinávrh?
Pan Ján Rogos navrhl na tuto funkci pana Ing. Petra Karbana.
Nejdříve tedy budeme hlasovat o tomto protinávrhu.
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti 11 Zdrželi se 1
Protinávrh nebyl přijat.
Vrátíme se zpět k původnímu návrhu.
Zastupitelstvo města Hořovice volí uvolněným místostarostou města Hořovice Ondřeje
Vaculíka.
Výsledek hlasování:
Pro 12 Proti 9 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Starosta města vyzval předsedu volební a mandátové komise k podání návrhu
na druhého, neuvolněného místostarostu města Hořovice.
Za druhého, neuvolněného místostarostu města Hořovice byl(a)navržen(a) Jana
Šrámková.
Je protinávrh? Není, tak dávám hlasovat.
Zastupitelstvo města Hořovice volí neuvolněným místostarostou města Hořovice
Janu Šrámkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 12 Proti 8 Zdrželi se 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Přecházíme k další volbě, tím je stanovení počtu členů rady města.
Zastupitelstvo města Hořovice stanovuje podle § 84, odst. 2 písm. m) zákona
128/2000Sb. počet členů rady města na 7 včetně starosty a místostarostů.
Výsledek hlasování:
Pro 21 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Starosta města vyzval předsedu volební a mandátové komise k podání návrhu na členy
rady města Hořovice.
Předseda mandátové a volební komise navrhl za další členy rady města Hořovice MDDr.
Antonína Spala, MUDr. Vladimíra Mouchu, Mgr. Jiřího Vavřičku, PhDr. Jiřího Vlčka.
Byl podán protinávrh na další členy rady: Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ján Rogos,
Mgr. Petr Bakule.

Nejdříve dávám hlasovat o protinávrhu, a ptám se, jestli může být protinávrh hlasován
jako celek. Nikdo neměl žádnou připomínku k tomuto návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti 12 Zdrželi se 0
Protinávrh nebyl přijat.
Vrátíme se k původnímu návrhu.
Zastupitelstvo města Hořovice volí za další členy rady města Hořovice: MDDr.
Antonína Spala, MUDr. Vladimíra Mouchu, Mgr. Jiřího Vavřičku, PhDr. Jiřího Vlčka
Výsledek hlasování:
Pro 12 Proti 9 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Zřízení finančního a kontrolního výboru.
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.
1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník
obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§
119 odst. 1 zákona o obcích).
1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.
Předseda volební a mandátové komise navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor
a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 5 členů včetně předsedy.
Má někdo jiný návrh?
Ing. Petr Karban podal návrh, aby výbory měly 7 členů. Budeme tedy o tomto návrhu
hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti 11 Zdrželi se 2
Návrh nebyl přijat.
Vrátíme se tedy k původnímu návrhu.
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje počet členů finančního výboru na 5 členů
včetně předsedy a stejně tak počet členů kontrolního výboru na 5 členů včetně předsedy.
Výsledek hlasování:
Pro 13 Proti 4 Zdrželi se 4
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
b) volba předsedy finančního výboru
Předseda volební a mandátové komise navrhl za předsedu finančního výboru paní
Jarmilu Gruntovou.
Byl podán protinávrh, na předsedu finančního výboru. Navržen byl Ing. et Ing. Jan
Skopeček.
O tomto protinávrhu budeme hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 7 Zdrželi se 2
Protinávrh byl přijat. Původní návrh, tedy přijat nebyl.

Zastupitelstvo města Hořovice volí předsedou finančního výboru Ing. et Ing. Jana
Skopečka.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Předseda volební a mandátové komise navrhl za předsedu kontrolního výboru pana
JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.
Má někdo protinávrh. Nemá, tak přejdeme k hlasování.
Zastupitelstvo města Hořovice volí předsedou kontrolního výboru pana JUDr. Jaroslava
Ortmana CSc.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti
0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
d) volba členů finančního výboru
Předseda volební a mandátové komisenavrhl do finančního výboru tyto členy:
Zastupitelstvo města Hořovice volí za členy finančního výboru Bc. Evu Bakulovou,
Miroslava Sojku, Ing. Vladimíra Votrubu, Jarmilu Gruntovou
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti
0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
e) volba členů kontrolního výboru
Předseda navrhl do kontrolního výboru tyto členy: Miloše Koželuha, MVDr. Miloše
Urbana, Ing. Petra Karbana, Ing, Františka Mračka.
Zastupitelstvo města Hořovice volí za členy kontrolního výboru: Miloše Koželuha, MVDr.
Miloše Urbana, Ing. Petra Karbana, Ing, Františka Mračka.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti
0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst.
2 zákona o obcích)
Předseda volební a mandátové komise navrhl:
USNESENÍ Č. 16
1) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty
ve výši 23.000,- Kč bez nároků na odměnu za výkon další funkce člena zastupitelstva.
Tato odměna bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce po zvolení do této
funkce.
Protinávrh nebyl podán, tak přejdeme k hlasování.
Výsledek hlasování:
Pro 14
Proti 0 Zdrželi se 7
2) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích
a) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady ve výši
2.000,- Kč.
b) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru či
komise 1.500,- Kč.

c) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru či
komise 1.300,- Kč.
Tyto odměny budou poskytovány od prvního dne následujícího měsíce po zvolení
do příslušné funkce. V případě kumulací funkcí pak bude vyplácena jen odměna vyšší.
Protinávrh nebyl podán, tak přejdeme k hlasování.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0 Zdrželi se 2
3) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích
stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši
700,- Kč. Tato odměna bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce
po složení slibu člena zastupitelstva.
Protinávrh nebyl podán, tak přejdeme k hlasování.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0 Zdrželi se 2
4) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 80 a § 84, odst. 2, písm. o)
rozhoduje o plnění pro členy zastupitelstva v podobě úhrady zvýšených nákladů
v rámci účasti na obřadech spojených s výkonem jejich funkce, a to ve výši 500,- Kč
za každý obřadní den, a dále pro uvolněné členy zastupitelstva o poskytnutí stravného
ve výši 80,- Kč za den a jednorázového příspěvku na rekreaci ve výši 4.000,- Kč.
Protinávrh nebyl podán, tak přejdeme k hlasování.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0 Zdrželi se 2
5) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. v)
rozhoduje o peněžitém plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva, a to
za výkon funkce předsedy komise ve výši 500,- Kč za každou osobní účast na jednání
komise, max. však 3.000,- Kč za kalendářní rok, a za výkon funkce člena výboru nebo
komise ve výši 300,- za každou osobní účast na jednání komise, max. však 1.800,- Kč
za kalendářní rok. Toto plnění bude vypláceno 1 x ročně vždy k datu 30. 9. příslušného
kalendářního roku, a to na základě podkladů prokazujících účast těchto osob
na jednotlivých jednáních předaných předsedy výborů či komisí na Odbor finanční
Městského úřadu Hořovice nejpozději ke dni 5. 10. příslušného kalendářního roku.
Protinávrh nebyl podán, tak přejdeme k hlasování.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 16 bod 1, 2, 3, 4, 5 bylo schváleno.
Pověření místostarosty zastupováním starosty.
Předseda volební a mandátové komise navrhl pověření místostarosty Ondřeje Vaculíka
zastupováním starosty (dle § 73, odst. 3 a § 79, odst. 1).
Zastupitelstvo města Hořovice pověřuje podle § 104, odst. 1 zákona 128/2000
Sb.(obecnízřízení) místostarostu Ondřeje Vaculíka zastupováním starosty v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (dle § 73 odst. 3 a §
79 odst.1).
Výsledek hlasování:
Pro 21 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Přecházíme k dalšímu bodu.

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000
Sb. deleguje zástupce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast:
do Hořovické teplárenské, s. r. o. Dr. Ing. Jiřího Peřinu, do společnosti Vodovody a
kanalizace Beroun, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu a do Městské akciové společnosti
Hořovice, a. s.Ing. Petra Karbana, a to dle pověření zastupitelstva a rady města.
Výsledek hlasování:
Pro 20 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Zastupitelstvo města Hořovice navrhuje podle § 84, odst. 2, písm. g) zákona 128/2000
Sb. (obecní zřízení) do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast, a to do dozorčí rady Hořovické teplárenské, s. r. o. Věru
Veverkovou a do dozorčí rady Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. JUDr.
Jaroslava Ortmana CSc.
Výsledek hlasování:
Pro 21 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Posledním bodem je: Diskuze, různé, závěr
Zastupitel JUDr. Jaroslav Ortman CSc., se zeptal, kdy se bude konat další jednání
zastupitelstva? Starosta odpověděl, že se bude konat v polovině prosince, přesný datum
bude ještě stanoven.
PhDr. Jiří Vlček se zeptal na MUDr. Richarda Švamberka, starosta odpověděl, že podal
písemnou rezignaci, nahradila ho paní Eva Kaufmanová.
Zastupitel Ján Rogos se zeptal, jak to, že se konají v KD akce, když tam probíhá
přestavba.
Ondřej Vaculík odpověděl, že tam nebyly porušeny žádné hygienické, požární
a bezpečnostní předpisy, že je to rekonstrukce, která do těchto předpisů nezasahuje. Pan
Ján Rogos požádal o písemnou zprávu, protože s tímto vysvětlením nesouhlasí.
Do diskuse se již nikdo nehlásí, tak dnešní ustavující jednání končím, řekl starosta Dr.
Ing. Jiří Peřina.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:36 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 117
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 31. 10. 2018

Zapisovatel: Lenka Kuniaková
Ověřovatelé: Mgr. Petr Bakule

dne 5. 11. 2018

Starosta:

Karel Červený

dne 5. 11. 2018

Dr. Ing. Jiří Peřina

dne 5. 11. 2018

Usnesení ustavujícího
Zastupitelstva města Hořovice
č. 5 / 2018
ze dne 31. října 2018
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona
bere na vědomí
složení slibu všemi členy zastupitelstva.
USNESENÍ Č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program ustavujícího zasedání včetně nově
zařazeného bodu č. 6 písm. f).
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice volí návrhovou komisi ve složení – předseda: Ing.
Petr Karban, členové: MDDr. Antonín Spal, Miloš Koželuh, PhDr. Jiří Vlček
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice volí mandátovou a volební komisi ve složení – předseda:
Mgr. Radek Šumera, členové:Mgr. Zdeňka Ulčová, Jan Slaboch, Věra Veverková
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje počet místostarostů 2.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 9
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje uvolněné funkce starosty a jednoho
místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 9
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice volí uvolněným starostou Dr. Ing. Jiřího Peřinu
Výsledek hlasování:
Pro 12
Usnesení č. 6 bylo schváleno

Proti 9

Zdrželi se 0

USNESENÍ Č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice volí uvolněným místostarostou Ondřeje Vaculíka

Výsledek hlasování:
Pro 12
Usnesení č. 7 bylo schváleno

Proti 9

Zdrželi se 0

USNESENÍ Č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice volí neuvolněnou místostarostkou Janu Šrámkovou
Výsledek hlasování:
Pro 12
Usnesení č. 8 bylo schváleno

Proti 8

Zdrželi se 1

USNESENÍ Č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice stanovuje podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000
Sb. počet členů rady města na 7 včetně starosty a místostarosty/ů.
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 10
Zastupitelstvo města Hořovice volí za další členy rady města Hořovice podle § 84, odst.
2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. z řad svých členů Za členy rady: MDDr. Antonína
Spala, MUDr. Vladimíra Mouchu, Mgr. Jiřího Vavřičku, PhDr. Jiřího Vlčka
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 9
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 11
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2 písm. 1) zákona 128/2000
Sb. zřizuje výbor finanční a kontrolní, stanovuje počet členů finančního výboru
na 5 včetně předsedy a stejně tak počet členů kontrolního výboru na 5 včetně předsedy.
Výsledek hlasování:
Pro 13
Proti 4
Zdrželi se 4
Usnesení č. 11 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 12
Zastupitelstvo města Hořovice volí předsedou finančního výboru Ing. et Ing. Jana
Skopečka
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 7
Zdrželi se 2
Usnesení č. 12 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 13
Zastupitelstvo města Hořovice volí předsedou kontrolního výboru JUDr. Jaroslava
Ortmana
CSc.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 13 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 14
Zastupitelstvo města Hořovice volí za členy finančního výboru: Bc. Evu Bakulovou,
Miroslava Sojku, Ing. Vladimíra Votrubu, Jarmilu Gruntovou
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 14 bylo schváleno

USNESENÍ Č. 15
Zastupitelstvo města Hořovice volí za členy kontrolního výboru Ing. Petra Karbana,
Miloše Koželuha, MVDr. Miloše Urbana, Ing. Františka Mračka
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 15 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 16
1) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty
ve výši 23.000,- Kč bez nároků na odměnu za výkon další funkce člena zastupitelstva.
Tato odměna bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce po zvolení do této
funkce.
Výsledek hlasování:
Pro 14
Proti 0
Zdrželi se 7
2) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích
a) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady ve výši
2.000,- Kč.
b) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru či
komise 1.500,- Kč.
c) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru či
komise 1.300,- Kč.
Tyto odměny budou poskytovány od prvního dne následujícího měsíce po zvolení
do příslušné funkce. V případě kumulací funkcí pak bude vyplácena jen odměna vyšší.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 2
3) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích
stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši
700,- Kč. Tato odměna bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce
po složení slibu člena zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 2
4) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 80 a § 84, odst. 2, písm. o)
rozhoduje o plnění pro členy zastupitelstva v podobě úhrady zvýšených nákladů
v rámci účasti na obřadech spojených s výkonem jejich funkce, a to ve výši 500,- Kč
za každý obřadní den, a dále pro uvolněné členy zastupitelstva o poskytnutí stravného
ve výši 80,- Kč za den a jednorázového příspěvku na rekreaci ve výši 4.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 2
5) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. v)
rozhoduje o peněžitém plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva, a to
za výkon funkce předsedy komise ve výši 500,- Kč za každou osobní účast na jednání
komise, max. však 3.000,- Kč za kalendářní rok, a za výkon funkce člena výboru nebo
komise ve výši 300,- za každou osobní účast na jednání komise, max. však 1.800,- Kč
za kalendářní rok. Toto plnění bude vypláceno 1 x ročně vždy k datu 30. 9. příslušného
kalendářního roku, a to na základě podkladů prokazujících účast těchto osob
na jednotlivých jednáních předaných předsedy výborů či komisí na Odbor finanční
Městského úřadu Hořovice nejpozději ke dni 5. 10. příslušného kalendářního roku.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 2

Usnesení č. 16 bod č. 1, 2, 3, 4, 5 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 17
Zastupitelstvo města Hořovice pověřuje podle § 104, odst. 1 zákona 128/2000 Sb.
místostarostu Ondřeje Vaculíka zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (dle § 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 18
Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000
Sb. deleguje zástupce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast:
do Hořovické teplárenské, s. r. o. Dr. Ing. Jiřího Peřinu, do společnosti Vodovody a
kanalizace Beroun, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu a do Městské akciové společnosti
Hořovice, a. s. Ing. Petra Karbana, a to dle pověření zastupitelstva a rady města.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 18 bylo schváleno
USNESENÍ Č. 19
Zastupitelstvo města Hořovice navrhuje podle § 84, odst. 2, písm. g) zákona 128/2000
Sb.do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a to
do dozorčí rady Hořovické teplárenské, s. r. o. Věru Veverkovou a do dozorčí rady
Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno
Zapisovatel: Lenka Kuniaková
Ověřovatelé: Mgr. Petr Bakule
Karel Červený

dne 5. 11. 2018
dne 5. 11. 2018

Starosta:

dne 5. 11. 2018

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 6 / 2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 12. prosince 2018 v sále radnice od 17:00 hodin.
Přítomni (abecedně dle příjmení):
Mgr. Petr Bakule
Karel Červený
Jarmila Gruntová
Ing. Petr Karban
Eva Kaufmanová
Miloš Koželuh
MUDr. Vladimír Moucha
JUDr. Jaroslav Ortman CSc.
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ján Rogos
Ing. et Ing. Jan Skopeček
MDDr. Antonín Spal
Jana Šrámková
Ondřej Vaculík
Mgr. Jiří Vavřička
Miroslav Veverka
Věra Veverková
PhDr. Jiří Vlček
Mgr. Zdeňka Ulčová.
PROGRAM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení
programu
2. Rozpočtové opatření č. 9 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok
2018
3. Schválení podání žádosti o kontokorentní úvěr na rok 2019
4. Rozpočet města na rok 2019 a rozpis rozpočtu města na rok 2019
5. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019
6. Schválení žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy MMR ČR
7. MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY
A) Prodej nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. prodej pozemku
parcelní č. 1560 v k. ú. Hořovice o výměře 119 m2 (v ulici Tichá) za účelem
sjednocení majetku.
B) Nabytí nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
1) bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 635/5 v k. ú. Velká Víska
o výměře 399 m2 (část ulice Buková) z vlastnictví ČR do vlastnictví
města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.
2) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 110/1 v k. ú. Hořovice
o výměře 20 m2 (v ulici Nádražní) do vlastnictví města Hořovice
za účelem majetkoprávního vypořádání.
8. Revokace usnesení o nominaci člena zastupitelstva města do orgánu
obchodní společnosti
9. Změna jednacího řádu – jmenovité hlasování
10. Diskuse, usnesení a závěr

1.
ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Schůze byla zahájena v 17.00 hod.
Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání
záležitostí obecního charakteru.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města
(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Omluven je: Mgr. Radek Šumera
Zastupitel Jan Slaboch, Dis., přijde patrně později, řekl starosta.
Konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je
nyní přítomno 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích).
Bod programu č. 1
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola
úkolů, schválení programu
1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Mgr. Zdeňku Ulčovou a Věru Veverkovou
Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:
HLASOVÁNÍ: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.
Přejdeme k volbě návrhové komise.
1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Byli navrženi PhDr. Jiří Vlček, Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh
Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o tomto návrhu.
HLASOVÁNÍ: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.
Předsedou zvolen Ing. Petr Karban, za členy zvoleni PhDr. Jiří Vlček a Miloš Koželuh
1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Karel Červený a MDDr.
Antonín Spal.
Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky
a tím je pokládán zápis za schválený.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání
zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.
A nyní přejdeme ke schválení programu dnešního jednání zastupitelstva.
Navrhuje někdo změnu programu, má někdo protinávrh?

Přihlásil se JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. a důrazně požádal, aby byl zařazen bod, kde Mgr.
Jiří Vavřička objasní situaci ohledně prodeje bývalé knihovny
a pronájmu těchto prostor Domečku, a zda z toho měl nějaký prospěch. O zařazení
tohoto bodu požádal kontrolní výbor, bohužel se tomu tak nestalo, tento bod
do programu zařazen nebyl.
Nyní trvám na tom jako předseda kontrolního výboru, aby tento bod byl zařazen
na dnešní jednání zastupitelstva, řekl JUDr. Jaroslav Ortman, CSc.
Mám to brát jako návrh, zeptal se starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Ano, zařadit tento bod
před bod 7, řekl JUDr. Jaroslav Ortman, CSc.
V 17. 21 hodin přišel zastupitel Jan Slaboch, Dis. Počet zastupitelů 20.
Rada žádný návrh usnesení neobdržela, dohodli jsme se tedy na tom, že pan Mgr. Jiří
Vavřička na dnešním jednání zastupitelstva vystoupí se svým prohlášením v bodě různé.
Pokud by zde vzniklo usnesení, tak ho lze i v tomto bodě přijmout, rada rozhodně
nechtěla nic skrývat, řekl starosta.
Je ještě nějaký jiný návrh?
Přihlásil se Ing. Petr Karban a řekl, že dával návrh na usnesení zařadit také bod
do programu o jmenovitém hlasování zastupitelů, a také tam tento bod není ani ho rada
neprojednávala.
Starosta odpověděl, že tento bod č. 9 bude projednáván a požádal o usnesení pana
Ing. Petra Karbana, on ale řekl, že návrh podával a bod, který je uveden na pozvánce
se v programu nazval jinak, zeptal se, co se stalo s jeho původním návrhem. Starosta
odpověděl, že pokud bude trvat na jeho návrhu, tak se musí nejdříve změnit jednací řád
zastupitelstva, bohužel to jinak nelze.
Ing. et Ing. Skopeček, řekl, že se stala chyba, která by se již neměla opakovat. Starosta
odpověděl, že si to nemyslí a že Ing. Petr Karban, by měl toto usnesení zformulovat
bez problému i nyní, když ho sestavoval. Mgr. Petr Bakule řekl, že to za chybu považuje,
protože zbylí zastupitelé mohli tento materiál upravit, změnit, připomínkovat, ale
když ho neobdrželi, tak nemůžou k tomu nic říct. Děkuji a prosím o nápravu.
Starosta řekl, že přeruší toto jednání, aby Ing. Petr Karban mohl doložit již předložený
materiál úřadu, dávám o tomto přerušení hlasovat, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 9, PROTI 3, ZDRŽEL SE 8
Návrh nebyl přijat, takže zastupitelstvo bude pokračovat.
Ještě nějaký jiný návrh nebo změnu programu, zeptal se starosta. Žádný není,
tak budeme hlasovat. Ještě se přihlásil Ing. et Ing. Jan Skopeček a požádal, aby
do jednacího řádu byly zapracované přestávky a přerušení jednání zastupitelstva, může
se to stát, řekl. Ano, zadáme to odboru právnímu, aby to připravil, řekl starosta.
Mgr. Petr Bakule ještě podal návrh, aby zmíněný materiál byl doložen a zařazen jako bod
v průběhu tohoto jednání a navrhuji, aby pan tajemník v průběhu jednání tento materiál
doložil, bude to tak rychlejší. Ano, takto to můžeme vyřešit, řekl starosta. Mgr. Petr
Bakule ještě požádal, aby se hlasovalo o návrhu, který podal, že pan tajemník doloží
zmiňovaný materiál.
Dobře, tak dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
A nyní můžeme pokračovat dále, ještě se znovu ptám, jestli je nějaký návrh na úpravu
nebo změnu programu? Nikoho nevidím, tak se vrátíme k návrhu o změně programu
zařadit vysvětlení Mgr. Jiřího Vavřičky před bod 7 původně navrženého programu.
HLASOVÁNÍ: PRO 12, PROTI 7, ZDRŽEL SE 1

Návrh byl přijat.
Nyní ještě dávám hlasovat o upraveném programu jako celku.
HLASOVÁNÍ: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
USNESENÍ Č. 1 SCHVÁLENO.
Přecházíme tedy k bodu programu č. 2, a tím je rozpočtové opatření
č. 9 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018.
Otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Do diskuze se přihlásil Ing. et Ing. Skopeček řekl, že finanční výbor se sešel poprvé
toto pondělí 10. 12. 2018 a řekl, že finanční výbor projednal rozpočtové opatření
číslo 9, kde narazil na několik nejasností ohledně smluv a dokladů o platbě pana O.
Srpa do pokladny MěÚ, vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan vysvětlil rozbor
materiálu k tomuto bodu.
Ing. Karban ještě požaduje doložit dotazované doklady o platbě. Děkuji.
Je to stará záležitost deseti let, dohledáme, reagoval vedoucí finančního odboru.
Ještě někdo do diskuze? Nikoho nevidím, tak dávám hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 7
USNESENÍ Č. 2 SCHVÁLENO.
Dalším bodem č. 3 je schválení podání žádosti o kontokorentní úvěr k běžnému
účtu.
Otevírám diskuzi.
Přihlásil Ing. et Ing. Jan Skopeček, řekl, že finanční výbor doporučuje tuto žádost
o kontokorentní úvěr schválit.
Ještě někdo do diskuze? Nikoho nevidím, tak dávám hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
USNESENÍ Č. 3 SCHVÁLENO.
A nyní přecházíme k důležitému bodu č. 4 dnešního jednání, a tím je návrh
rozpočtu na rok 2019. Starosta v krátkosti představil tento bod. Materiály
k prostudování jste všichni obdrželi. Otevírám diskuzi.
Jako první dostal slovo předseda finančního výboru Ing. et Ing. Jan Skopeček.
Finanční výbor se zabýval důsledně tímto bodem a přijal kritická opatření k tomuto
rozpočtu.
Například v kapitole školství pokles o 8 mil. Kč, v kapitole na investice města taktéž
pokles, to lze označit jako zastavení investování města Hořovice, nesouhlasíme s tím.
A také se finanční výbor pozastavil nad tím, že se snižuje příjem ze skládkovného
a do budoucna tento příjem nebude existovat.
Jako další připomínka je k městské policii, její provoz je poměrně finančně náročný,
řekl Ing. et Ing. Jan Skopeček.
Na uvedené připomínky reagoval starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina.
Myslím si, že investujeme poměrně dost, investujeme i z cizích zdrojů, tím jsou
dotace, ale i z městského rozpočtu.
Městská policie se rozrostlaa s tím se zvýšily i náklady na její provoz, můžeme
se o tomto bavit, zda chceme městskou policii menší, úspornější.
Dalším bodem je skládka, nechceme ji navyšovat, připravuje se petice, na kterou
chceme reagovat. Svoláme jednání, kam pozveme zástupce AVE s.r.o., stavebního
úřadu a města, v žádném případě nechceme jít proti obyvatelům města, chceme
o tom mluvit.

Hledáme cesty, jak výpadek příjmů nahradit, jednou cestou je hledání nového zdroje
příjmů a druhou cestou jsou úspory například energií.
Ing. et Ing. Skopeček řekl, že nesouhlasí s částkou pro městskou policii a podává
pozměňující návrh o ponížení kapitoly starosta paragraf městská policie o 1. mil. Kč,
který bude přesunut do kapitoly školství paragraf základní školy.
Zastupitelka Věra Veverková navrhuje, aby příspěvek od města ve výši 300 tisíc. byl
Domečku odebrán a dán sociální komisi pro podporu dětí ze sociálně slabších rodin, aby
mohly do kroužků také chodit, protože nemají na jejich úhradu finanční prostředky.
Ing. Karban se zeptal na navýšení příspěvku na městské sportovní centrum, proč je tam
nárůst na mzdách. Ředitel Jaroslav Sedlák odpověděl, že nárůst mezd proto, že byl přijat
nový pracovník a v sezoně musí počítat i s lidmi na sezonní provoz Aquaparku Hořovice.
Ing. Petr Karban dále řekl, že výnosy z parkování půjdou na budování nových
parkovacích míst. Ing. Jaroslav Pelán odpověděl, že výnosy jsou určeny na opravy
chodníků a výtluků.
Byla by škoda, aby se tyto peníze nepoužily na opravy a budování parkovišť, reagoval
Ing. Karban. Ondřej Vaculík řekl, že tyto peníze se používají i na opravy parkovacích
automatů a na opravy výtluků. Pokud se tyto peníze přesunou, nebudou se výtluky
opravovat, protože nebude z čeho brát na tyto opravy. Mgr. Petr Bakule požádal
o doklady - faktury za opravy parkovacích automatů, zdá se mu, že tyto částky jsou
vysoké.
Zastupitelka Věra Veverková se zeptala na parkoviště v tzv. proluce v Pražské ulici, zda
může být majitel každý měsíc pokutován, pokud hyzdí vzhled města, protože zákon to
umožňuje. Starosta odpověděl, že to asi není snadné prokázat, jak a čím je to město
hyzděno. Nikdy jsme tento postup nevyužili.
Ing. Petr Karban řekl, že byl vytvořen projekt na zvelebení této proluky a nikdy nebyl
využit. Starosta odpověděl, že v současné době se řeší majetkoprávní záležitosti, pokud
má někdo nějaký dotaz, tak se musí zeptat přímo majitele.
Přihlásil se Ján Rogos, řekl, že si myslí, že se s tím mohlo něco udělat už dávno. Byla by to
ale investice do cizího majetku, řekl starosta.
JUDr. Jaroslav Ortman CSc. řekl, že je tato proluka velká ostuda města a mělo by
se s majitelem jednat. Jana Šrámková odpověděla, že se o tomto jednalo, ale bohužel
neúspěšně.
Ing. Karban podal pozměňovací návrh na ponížení příspěvku pro MSBNF o 1 mil. Kč,
a tuto částku přesunout do rozpočtu města kapitola investice, a taktéž ponížit o 1 mil. Kč
příspěvek pro MSC a přesunout do rozpočtu města kapitola investice.
HLASOVÁNÍ: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELI SE 11
Návrh nebyl přijat.
Dalším pozměňovacím návrhem je návrh paní Věry Veverkové zrušit příspěvek
DOMEČKU a přesunout tento příspěvek sociální komisi.
Slovo dostala ředitelka Domečku paní Šlosarová a řekla, že je překvapena tímto
návrhem.
Mgr. Petr Bakule řekl, že to nepovažuje za dobrý nápad, sebrat Domečku příspěvek.
A nyní hlasujeme o návrhu paní Věry Veverkové.
HLASOVÁNÍ: PRO 7, PROTI 9, ZDRŽELI SE 4
Návrh nebyl přijat.

A posledním pozměňovacím návrhem je návrh Ing. et. Ing. Jana Skopečka a tím je
ponížení kapitoly starosta paragraf městská policie o 1. mil. Kč, který bude přesunut
do kapitoly školství pod paragraf základní školy.
HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽELI SE 7
Návrh byl přijat.
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. požádal, aby se vždy k danému bodu uzavřela diskuze
a následně se přešlo k hlasování, aby nedocházelo k tomu, že do hlasování se vstupuje
s příspěvkem do diskuze. Děkuji. S tím souhlasím, řekl starosta.
A nyní přejdeme k hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2019.
HLASOVÁNÍ: PRO 11, PROTI 7, ZDRŽEL SE 2
USNESENÍ Č. 4 SCHVÁLENO.
Dalším bodem č. 5 je schválení programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Hořovice 2019. Tento program schvalujeme každý rok.
Otevírám rozpravu, řekl starosta.
Pan Rogos řekl, že navrhuje složení komise pro sport a kulturu, a dále navrhuji ještě
zvolit komisi pro sociální oblast. Navrhuji, aby hodnotící komise byly dvě, dříve byla
jedna komise.
Návrh členů na hodnotící komisi pro sport, kulturu a ostatní: Mgr. Petr Bakule, Miloš
Koželuh, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Petr Karban, PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Radek Šumera, Bc.
Aleš Trojan.
Návrh členů na hodnotící komisi pro sociální oblast: Eva Kaufmanová, Věra Veverková,
Jana Šrámková, MUDr. Vladimír Moucha, Mgr. Olga Kebrlová.
Původně byl navržen Ondřej Vaculík, ale ten navrhl místo sebe paní Janu Šrámkovou.
A nyní budeme o tomto bodu hlasovat, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
USNESENÍ Č. 5 SCHVÁLENO.
Dalším bodem č. 6 je schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR. V krátkosti
představil tento bod starosta.
Otevírám rozpravu. K tomuto bodu se vyjádřil Ing. Petr Karban a Ondřej Vaculík. Nikdo
další se už do rozpravy nepřihlásil.
HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
USNESENÍ Č. 6 SCHVÁLENO.
Nyní se dostáváme k nově zařazenému bodu č. 7 a tím je vyjádření
zastupitele a radního Mgr. Jiřího Vavřičky. Předávám slovo předsedovi
kontrolního výboru JUDr. Jaroslavu Ortmanovi, CSc., řekl starosta.
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., přečetl požadavek kontrolního výboru, aby radní
Mgr. Jiří Vavřička předložil vysvětlení, zda se podílel na prodeji bývalé
knihovny, jeho záměr, pronájem DOMEČKU, a zda oznámil zastupitelstvu střet
zájmu.
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. přečetl znění smlouvy, domnívám se, že je to
střet zájmu.
Mgr. Jiří Vavřička se vyjádřil k danému tématu, řekl, že půjčil finanční
prostředky ze společného účtu mého a mé manželky panu Křečkovi za účelem
vybudování lékařského domu a o pronájmu Domečku jsem nevěděl, řekl Jiří

Vavřička. Odmítám toto obvinění, a kontrolní výbor na požádání přijdu.
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. vyzval Mgr. Jiřího Vavřičku k rezignaci.
Ondřej Vaculík, řekl, že bychom z veřejného zasedání zastupitelstva neměli
dělat pranýř, a to byl právě jeden z důvodů, proč jsme to nechtěli zařadit jako
bod programu. Tyto věci by se měly řešit na kontrolním výboru. Byla tam
časová posloupnost, která dokazuje, že ke střetu zájmu nedošlo a domnívám
se, že Jiří Vavřička není člověk, který by něco takového dopředu plánoval a
prosím, abyste na veřejném jednání zastupitelstva neočerňoval pana Jiřího
Vavřičku, tady nejste u soudu. Projednejte to na kontrolním výboru, jak jste
původně chtěl a nenuťte ho k rezignaci, to se nedělá, řekl místostarosta
Ondřej Vaculík.
Pan Křeček prohlásil, že nemá žádného společníka, půjčil mi peníze, které mu
splácím, a to je vše co k tomu můžu říct.
Mgr. Petr Bakule řekl, že nesouhlasí s Ondřejem Vaculíkem, že to sem nepatří,
já myslím, že to sem rozhodně patří, jedná se o městský majetek a určitě je to
potřeba objasnit.
Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že by se tato diskuze měla ukončit a vysvětlení
nechat na kontrolní výbor.
Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina řekl, nehlasoval jsem pro zařazení tohoto bodu,
a to z toho důvodu, že kontrolní výbor už stejně dávno tuto záležitost řeší a že
zastupitelstvo dá prostor kontrolnímu výboru předložit zprávu, která z toho
vzejde.
Jsem přesvědčen, že Jiří Vavřička nic špatného, natož trestního nespáchal.
Tímto bych rozpravu k tomuto bodu zakončil a poprosím o usnesení a
hlasování, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 11, PROTI 7, ZDRŽELI SE 2
USNESENÍ č. 7 SCHVÁLENO
Přejdeme k dalšímu bodu programu č. 8 a tím jsou majetkoprávní úkony.
Materiály jste všichni obdrželi k prostudování.
Otevírám rozpravu.
Nikoho nevidím, tak přejdeme k hlasování, řekl starosta.
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje:
A) Prodej nemovitosti dle ustanovení § 85 písm. a) zákona
-prodej pozemku parcelní č. 1560 v k. ú. Hořovice o výměře 119 m2, v ulici Tichá, panu
Vítovi Hrdličkovi, bytem Tichá 145/7, Hořovice, za účelem sjednocení majetku, za kupní
cenu 37.400,- Kč.
HLASOVÁNÍ: Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
USNESENÍ č. 8 A) bylo schváleno
B) Nabytí nemovitostí dle ustanovení § 85 písm. a) zákona
1) bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 635/5 v k. ú. Velká Víska o výměře 399 m2,
část ulice Buková, z vlastnictví České republiky - Státní veterinární správy do vlastnictví
města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.
HLASOVÁNÍ: Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
USNESENÍ č. 8 B) 1. bylo schváleno

2) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 110/1 v k. ú. Hořovice o výměře 20 m2,
v ulici Nádražní, z vlastnictví paní Jaroslavy Mikuškové, bytem Nádražní 226/10,
Hořovice do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.
HLASOVÁNÍ: Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
USNESENÍ č. 8 B) 2. bylo schváleno
Rovnou přejdeme k bodu č. 9,
a tím je revokace části usnesení, řekl starosta.

Otevírám rozpravu.
Paní Věra Veverková jen vysvětlila, že byla v šoku, že jí zastupitelstvo nominovalo do
něčeho, co již dávno neexistuje, dozorčí rada byla zrušena. Požádala jsem, aby to bylo
revokováno.
Bohužel se tak stalo, a nyní to napravíme, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
USNESENÍ č. 9 bylo schváleno
Dalším bodem programu č. 10
je bod pana Ing. Petra Karbana a tímto mu předávám slovo, řekl starosta.
Podával jsem tento bod samostatně, protože se domnívám, že jednací řád by bylo třeba
někdy v budoucnu doplnit.
Veškerá veřejná hlasování ke každému usnesení se budou nadále zaznamenávat
jmenovitě v zápisu ze zastupitelstva podle jednotlivých zastupitelů. Je to běžné a mě to
tady chybí, řekl Ing. Karban. Starosta se zeptal jaký je tedy smysl tohoto návrhu, nejsme
tady na to technicky zařízeni, může dojít k chybě a bude to zdržovat průběh jednání.
Pokud požádáte, tak u konkrétního bodu a konkrétního zastupitele jeho hlasování
zaznamenáme.
Ing. Karban odpověděl, že smyslem je prokázání toho, jak jednotlivec hlasoval a jak plní
jednotlivý zastupitel mandát, který mu volič dal.
Pokud by se mělo hlasovat jmenovitě, tak bych se klonil k variantě pořídit hlasovací
zařízení, řekl starosta.
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. řekl, že právě tím, že je to jmenovitě, nebude docházet
k chybě.
Můj názor je, aby se hlasovalo skutečně podle jmen, to nemůže být přeci žádný problém.
MUDr. Vladimír Moucha řekl, že občan může přijít na zastupitelstvo a uvidí, jak kdo
hlasoval.
Mgr. Petr Bakule, řekl, že zakoupit hlasovací zařízení je elegantní řešení a že v rozpočtu
bychom na to mohli ještě tuto částku najít a tuto věc jednou pro vždy vyřešit.
Do rozpravy již nikdo, tak přejdeme k hlasování, řekl starosta.
HLASOVÁNÍ: PRO 9 (Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Petr Karban, JUDr. Jaroslav
Ortman, CSc., Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Věra Veverková, Ján Rogos, Mgr.
Petr Bakule, Jan Slaboch, Dis.) PROTI 3, ZDRŽELI SE 8
Návrh usnesení č. 10 nebyl přijat.
A posledním bodem č. 11 dnešního programu
je diskuze, nejdříve poprosím o slovo zastupitele.
Zastupitelka paní Jarmila Gruntová se zeptala pana Ing. et Ing. Jana Skopečka, proč
nebyla přizvána na jednání finančního výboru, když je členkou tohoto výboru.
Ing. Skopeček odpověděl, že si není vědom, že by jí nepozval, nejspíše došlo k technické
chybě.

Z řad občanů se přihlásil do diskuze pan Bubník, řekl, že podali petici ohledně skládky.
Petice má určitě význam, až jí obdržíme, tak svoláme veřejné jednání se zástupci města,
stavebního úřadu, firmou AVE s.r.o. pro informovanost občanů.
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. řekl, že má připomínku k pozdnímu doručení tohoto dopisu
od pana Otto Srpa, prosím pana tajemníka, aby korespondence ze sekretariátu byla
předána včas a nedocházelo k těmto pochybením. Děkuji.
Následně pan JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. přečetl dopis od JUDr. Vohradské, která nás
zastupovala ve sporu s panem Ottou Srpem, a požádal o vysvětlení.
Starosta odpověděl, že se JUDr. Vohradská neozvala. JUDr. Jaroslav Ortman řekl, že chce,
aby se to řešilo, a žádám, abyste to vysvětlil kontrolnímu výboru. Já se velmi rád s paní
JUDr. Vohradskou setkám, rozhodně to chci řešit a kontrolnímu výboru vysvětlit, řekl
starosta.
Občan pan Weinert přečetl své připomínky a stížnost ohledně řešení s panem Otto
Srpem. Dále pan Karel Hasman měl připomínky k elektronické úřední desce, že deska
není plně funkční.
Jak to vypadá s řešením dopravní situace v našem městě?, zeptal se pan Karel Hasman.
Starosta odpověděl, že jediným řešením je obchvat a ten řeší Krajský úřad.
S tím nesouhlasím, řekl pan Karel Hasman.
Poslední dotaz byl na Mikroregion Hořovicko, místostarosta Ondřej Vaculík to obsáhle
vysvětlil.
Ještě někdo do diskuze, nikoho nevidím.
Já bych chtěl jen ještě říct, že na stole jste všichni našli Programové prohlášení, tak si ho
prosím všichni přečtěte.
A chtěl bych vám popřát všem krásné a pohodové Vánoce a do nového roku hlavně
hodně zdraví, štěstí a slušné lidi kolem vás.
Děkuji a tím dnešní jednání zastupitelstva končím, řekl starosta.
Jednání zastupitelstva skončeno ve 21. 14 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 12. 2018
Zapisovatel: Lenka Kuniaková
Starosta:

Dr. Ing. Jiří Peřina

Ověřovatelé: Věra Veverková
Mgr. Zdeňka Ulčová

dne 17. 12. 2018
dne 17. 12. 2018
dne 17. 12. 2018

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
č. 6 / 2018
ze dne 12. prosince 2018
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128 / 2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen zákon).
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města
Hořovice včetně nově zařazeného bodu a usnesení č. 7.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 1 bylo schváleno
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice podle ustanovení § 84 odst. 2, písm. b)
zákona schvaluje 9. rozpočtové opatření ke schválenému rozpočtu města Hořovice
na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 8.
Výsledek hlasování:
Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice podle ustanovení § 85 písm. j) zákona schvaluje podání
žádosti o kontokorentní úvěr k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a.s., ve výši
5 mil. Kč. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 20 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice podle ustanovení § 84 odst. 2, písm.
b) schvaluje rozpočet města Hořovice na rok 2019. Jedná se o rozpočet tříděný dle
nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, který je v oblasti výdajů
specifikován dalším tříděním podle jednotlivých druhů a typů výdajů. Přebytek je určen
ke krytí úvěrů města Hořovice, s tím, že dojde ke snížení kapitoly starosta o 1 mil. Kč
do kapitoly školství paragraf základní školy.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 7 Zdrželi se 2
Usnesení č. 4 bylo schváleno
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice podle ustanovení § 85, písm. c) zákona a v souladu
s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Program pro poskytování dotací
z rozpočtu města Hořovice v roce 2019“, včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy
pro poskytování dotací, a ustanovuje hodnotící komisi pro oblast sportu, kultury
a ostatní ve složení: Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Aleš
Trojan, Mgr. Radek Šumera, Miloš Koželuh, PhDr. Jiří Vlček, a ustanovuje hodnotící

komisi pro sociální oblast ve složení: Mgr. Olga Kebrlová, Věra Veverková, Eva
Kaufmanová, MUDr. Vladimír Moucha a Jana Šrámková.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci
Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obcí
s 3 001 – 10 000 obyvateli, číslo výzvy 1/2019/117D8220, na realizaci akce
rekonstrukce ulice Vilová, kdy poskytovatelem této dotace je Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo žádá kontrolní výbor, aby projednal s panem Vavřičkou okolnosti prodeje
knihovny, a následný pronájem Domečku a předložil písemnou zprávu zastupitelstvu.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 7
Zdrželi se 2
Usnesení č. 7 bylo schváleno
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje:
A) Prodej nemovitosti dle ustanovení § 85 písm. a) zákona
-prodej pozemku parcelní č. 1560 v k. ú. Hořovice o výměře 119 m2, v ulici Tichá,
panu Vítovi Hrdličkovi, bytem Tichá 145/7, Hořovice, za účelem sjednocení
majetku, za kupní cenu 37.400,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 A) bylo schváleno
B) Nabytí nemovitostí dle ustanovení § 85 písm. a) zákona:
1) bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 635/5 v k. ú. Velká Víska
o výměře 399 m2, část ulice Buková, z vlastnictví České republiky - Státní
veterinární správy do vlastnictví města Hořovice za účelem
majetkoprávního vypořádání.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 B) 1. bylo schváleno
2) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 110/1 v k. ú. Hořovice
o výměře 20 m2, v ulici Nádražní, z vlastnictví paní Jaroslavy Mikuškové,
bytem Nádražní 226/10, Hořovice do vlastnictví města Hořovice
za účelem majetkoprávního vypořádání.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 B) 2. bylo schváleno
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice ruší část usnesení ze dne 31. 10. 2018 č. 5/2018 usnesení
č. 19, kterým zastupitelstvo jmenovalo paní Věru Veverkovou do dozorčí rady Hořovické
teplárenské s. r. o.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

Zapisovatel: Lenka Kuniaková
Starosta:
Dr. Ing. Jiří Peřina

dne 12. 12. 2018
dne 17. 12. 2018

Ověřovatelé: Věra Veverková

dne 17. 12. 2018

Mgr. Zdeňka Ulčová

dne 17. 12. 2018

