Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29.09.2021
Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni:

Program:

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

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Karel Pelikán Ing.
Jaroslav Vyhnal
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch
závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení
uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným
záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v
usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány
se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní
předkladatelé prvotního návrhu radě.

ad 2)-4)

Stránka 1

Usnesení č. 18
Rady města Hořovice ze dne 29. 09. 2021

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů
zodpovědným osobám:

Odpovídá
Úkol
Dr.Ing. Peřina Rada města schvaluje program jednání uvedený na
pozvánce.

Termín
29.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu nemovitosti – volební místnosti v areálu Státního
zámku Hořovice, a to z důvodu zajištění volební místnosti
pro konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v období od 8. do 9. 10. 2021. Smlouva se
uzavírá na stanovenou dobu určitou za nájemné ve výši
1.815,- Kč včetně DPH. Rada pověřuje starostu k podpisu
této smlouvy.

13.10.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s možností podnájmu prostor
v nemovitosti č. p. 28, kterou na základě smlouvy o nájmu
užívá Český zahrádkářský svaz ZO Hořovice, a to třetímu
subjektu. Podmínkou pro udělení tohoto souhlasu s
podnájmem je uzavření dodatku ke stávající nájemní
smlouvě, dle které bude výše nájmu stanovena ve stejné
výši, jako bude stanovena cena podnájmu vůči třetí osobě.

13.10.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města
Hořovice prodej nebytového prostoru označeného č. 882/10
v bytovém domě č. p. 882 v ul. Pražská v Hořovicích dle
LV 2407 o celkové výměře 45 m2, jehož součástí je i podíl
na společných částech domu a pozemku ve výši 448/10000.
Rada pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zveřejněním
tohoto záměru na úřední desce města a následně
vypracováním znaleckého posudku za účelem stanovení
ceny nebytového prostoru.

13.10.2021
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí Žádost o nápravu
závadného stavu dle paní Terezie Rýdlové s tím, že v ní
uvedené údaje nejsou z věcně právního pohledu relevantní,
a město bude, jakožto vlastník pozemku, dále postupovat
podle výsledků řízení prováděních Odborem výstavby a
životního prostřední MěÚ Hořovice.

13.10.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
schvaluje s účinností od 1. 10. 2021 Vnitřní předpis č.
2/2021 – Směrnice o postupu při výkonu agendy ztrát a
nálezů.

13.10.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje v souladu s § 28 odst. 14
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, navýšení příspěvku pro příspěvkovou
organizaci Městská mateřská škola Hořovice, a to ve výši
85.385,- Kč v souvislosti s financováním víceprací při
opravě elektroinstalace a zdravotechniky.

13.10.2021

Dr. Ing. Peřina Rada města Hořovice souhlasí s převzetím záštity města
Hořovice nad akcí "Invence pro Hořovice", a zároveň
souhlasí s užitím loga města Hořovice na dokumentech
souvisejících s touto akcí.

13.10.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s návrhem závěrečného vyúčtování ke smlouvě o
dílo, podle kterého provedla společnost EKOTECH s.r.o. při
úpravách komunikací v ulicích Nádražní, Na Kopečku a
Hvozdecká vícepráce v celkové výši 451.002,91 Kč vč. 21 %
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.

13.10.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s nabídkou, podle které bude společnost EnEng
s.r.o. konzultantem jednotlivých kroků, činěných za účelem
výměny stávající trafostanice v havarijním stavu, umístěné ve
sportovním areálu poblíž zimního stadionu, za novou a v případě
úspěšné realizace i smluvním provozovatelem TS.

13.10.2021

Ing. Vrbová

Rada nesouhlasí s užitím znaku města Hořovice na
reklamním a informačním plakátu města Hořovic, který
vydává a distribuuje obchodní firma KOMPAKT spol. s
r.o., Českomoravská reklamní agentura se sídlem Jiráskova
1424, Poděbrady, IČ 49551027.

13.10.2021
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Ing. Vrbová

Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice
Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice k
pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v
termínech - 30.9.2021 od 13.00 do 14.30 hod., 11.11.2021
od 16.00 do 19.00 hod., 12.11.2021 od 14.00 do 19.00 hod.,
6.12.2021 od 17.00 do 19.00 hod., 7.12.2021 od 16.00 do
20.00 hod.,14.12.2021 od 15.00 do 19.00 hodin.

13.10.2021

Jana Šrámková Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na
likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz
příloha.

13.10.2021

Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice souhlasí s přidělením uvolněných
sociálních bytů dvěma žadatelkám dle přílohy zápisu.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou, a to do
28.02.2022, s možností automatického prodloužení v
případě pravidelného hrazení nákladů na bydlení.
Informovat žadatelky a MSBNF.

13.10.2021

Zapsala: Lenka Kuniaková

Ověřovatelé: Karel Pelikán

29.09.2021

Ing. Jaroslav Vyhnal

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

29.09.2021

29.09.2021
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5. řádek datum
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53. řádek začátek
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