Zápis č. 01
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 08. 01. 2020
Přítomni:
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

Program:

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

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej Vaculík.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, MDDr. Antonín

Spal
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 01
Rady města Hořovice ze dne 8. 1. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
22.01.2020
Redrová
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Hořovice a HZS
Středočeského kraje. Předmětem výpůjčky je topidlo MASTER BV170E a příslušenství
pro vytápění evakuačních prostor. Tyto předměty budou uloženy na stanici HZS

v Hořovicích a budou sloužit pro potřeby Krizového štábu ORP Hořovice.
22.01.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se stanoviskem vydaným Policií České republiky, Dopravním
inspektorátem Beroun, týkající se dopravní úpravy zákazu zastavení a stání na místních
komunikacích ulic Buková, Milinovského, Komenského a Vísecké náměstí. Po vydání
stanovení místní úpravy silničního provozu objednat instalaci tohoto dopravního
značení.
2.01.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se stanoviskem vydaným Policií České republiky, Dopravním
inspektorátem Beroun, týkajícím se dopravní úpravy zákazu zastavení na místní
komunikaci ulice Ke Stadionu před vjezdovými vraty do sportovního areálu. Po vydání
stanovení místní úpravy silničního provozu objednat instalaci tohoto dopravního
značení.
22.01.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde k navýšení
ceny za stavební práce, prováděné společností DEREZA spol. s r.o. na stavbě nazvané
„Vestavba do půdy hlavní budovy 2. základní školy Hořovice“ o 815.816 Kč vč. 21 % DPH
na celkových 39.311.727,24 Kč vč. DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.01.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde ke snížení
ceny za stavební práce, prováděné společností DEREZA spol. s r.o. na stavbě nazvané
„Vestavba do půdy hlavní budovy 2. základní školy Hořovice“ o 43.052,86 Kč vč. 21 %
DPH na celkových 39.268.674,38 Kč vč. DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.01.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 – Skenování a digitalizace
dokumentů ke Smlouvě o dílo „Skenování a digitalizace dokumentů“ uzavřené mezi
městem Hořovice a společností PPL Formation s.r.o., IČ: 06447848 dne 12. 7. 2019 na
dobu určitou, do 30.6.2020. Dodatek č. 1 navyšuje v souvislosti s navýšením minimální
mzdy pro rok 2020 hodinovou sazbu odměny o 15 Kč bez DPH, a to ode dne 1. 1.
2020. Rada města pověřuje starostu města k podpisu jmenovaného dodatku.
22.01.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené
dne 20.1.2016 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, p.o. jako
půjčitelem a městem Hořovice jako vypůjčitelem, na základě které je ve spojení
s dodatkem č. 1 městu poskytnut automatický externí defibrilátor k bezplatnému
užívání do 19.1.2020. Dodatek č. 2 prodlužuje dobu výpůjčky ode dne 20.1.2020 na dva
roky.
22.01.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice uděluje Městskému kulturní centrum Hořovice souhlas s podáním
žádostí o dotace ze Středočeských fondů na rok 2020, a to z Fondu kultury a obnovy
památek, tematické zadání Podpora kultury, na akci „Hořovické kulturní léto 2020“
ve výši 100.000, - Kč a z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof,
tematické zadání Podpora hejtmana – oblast kultury, na akci „Hořovice Václava Hraběte
2020“ ve výši 100.000, - Kč
22.01.2020
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro zkoušky malého saxofonového
souboru SAXTET v roce 2020 v těchto datech:
20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 24.2., 9.3., 13.4., 4.5., 18.5., 8.6., 22.6., 3.8., 7.9., 15.9., 22.9., 29.9.,
19.10., 2.11., 16.11., 24.11. v čase od 17.00 do 20.15 hodin.
22.01.2020
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice orchestru Hořovická muzika
pro zkoušky dechového orchestru v roce 2020 vždy v pondělí v těchto datech:
17.2., 2.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 20.4., 27.4., 11.5., 25.5., 1.6., 15.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7.,
27.7., 10.8., 17.8., 31.8., 14.9., 21.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 30.11. v čase
od 17.00 do 20.15 hodin.
22.01.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice, jako vlastník nemovitosti na adrese Jabloňová 899 – Dům
s pečovatelskou službou, souhlasí s instalací stropního zvedacího zařízení pro potřeby
těžce zdravotně postižené nájemnice bytu.
22.01.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice projednala Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice
a spádových obcí na období 2020–2024 a doporučuje tento dokument ke schválení
na nejbližším zastupitelstvu.
22.01.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje Akční plán sociálních služeb města Hořovice
a spádových obcí na období 2020–2021.
22.01.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání
"Sociální oblast", oblast podpory "Podpora sociálních služeb na místní a regionální
úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům určená
na základní činnosti sociální služby", na zateplení stropu 4.NP Domova. Domov žádá

o dotaci ve výši 200.000,- Kč.
22.01.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková
Ověřovatelé: Jana Šrámková
Ondřej Vaculík 10.01.2020
místostarosta

08.01.2020
MDDr. Antonín Spal

10.01.2020

Zápis č. 02
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
22. 01. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej

Vaculík
ad 2)-4)O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 02
Rady města Hořovice ze dne 22. 1. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
05.02.2020

Bc. Hasman
Rada schvaluje PO Domov Na výsluní podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje z Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“, oblast
podpory „Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných
zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům určená na základní činnosti
sociální služby“, na vybavení koupelen toaletním a sprchovým madlem. Domov žádá
o dotaci ve vši 170.000 Kč.
05.02.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2020, a to pro pět zaměstnanců,
kteří by byli zařazeni pro výkon práce u příspěvkové organizace Městská správa
bytového a nebytového fondu Hořovice na úklidové práce. V případě získání příspěvku
pak dále rada zmocňuje ředitele této příspěvkové organizace k řízení, organizování
a kontrolování práce těchto zaměstnanců.
05.02.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Architekt města Hořovice“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
Loca Plan s.r.o., Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4, jehož tímto vybírá jako dodavatele
a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele.
Odměna za výkon funkce městského architekta činí 600,- Kč/1 hod. bez DPH. Rada
pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele
a následně i podpisem příslušné příkazní smlouvy.
05.02.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a poskytování
servisní podpory k veřejné zakázce „Kybernetická bezpečnost Hořovice“, uzavřené mezi
městem Hořovice a společností AUTOCONT a.s., ze dne 17. 12. 2019, a to ve věci změny
odpovědné osoby a složení projektového týmu. Rada pověřuje starostu města podpisem
tohoto dodatku.
05.02.2020
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě č. 2019/2872/10049/02, podle které je
Městu Hořovice umožněn online přístup k technickým normám (ČSN) a to v rozsahu
1.200 stran ročně. Cena za poskytnutou službu činí 10.000 Kč pro rok 2020.
05.02.2020
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice Svazu tělesně
postižených místní organizace Hořovice za účelem informačních schůzek ve dnech
28. 4. 2020 a 25. 8. 2020 vždy od 14:30 do 15:00 hodin a s bezplatným pronájmem sálu
radnice za účelem informační schůzky dne 16. 6. 2020 od 14:30 do 15:30 hodin pro cca
80 osob.

05.02.2020
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí
2019.
05.02.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého se, za cenu 249.000
Kč bez DPH, tj. 301.290 Kč vč. 21 % DPH, rozšiřuje předmět díla na zpracování
projektové dokumentace DSP/PDPS společností PONTEX s.r.o. na vybudování dvou
nových mostů na místech stávajících objektů M3 – přes Červený potok a M4 –
přes náhon, o související komunikační napojení na okolní komunikace. Zajistit podpisy
smluvních stran.
05.02.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení, podle které
provede společnost ČEZ Distribuce a.s., za cenu 764.115 Kč bez DPH, tj. 924.579,15 Kč
vč. 21 % DPH, přeložky svých distribučních zařízení v části ulic Cvočkařské, Dlouhé
a Žižkovo. Přeložky kabelů budou provedeny v rámci modernizace technické
infrastruktury v městské lokalitě Žižkov. Zajistit podpisy smluvních stran.
05.02.2020
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje smlouvu s Potravinovou bankou Central z.s., Modletice o poskytování
potravinové pomoci klientům odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství a souhlasí
s uhrazením ročního poplatku za tuto službu ve výši 3.000 Kč. Dále rada pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.
05.02.2020
Mgr. Šumera
Rada souhlasí s umístěním sídla Sdružení rodičů a příznivců 1. ZŠ Hořovice, z. s.
na adrese: Komenského 1245/7, 268 01 Hořovice.
05.02.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice nesouhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2106/3 – vodní plocha,
v k. ú. Hořovice Českému rybářskému svazu MO Hořovice, IČ: 18601481, se sídlem
Anýžova 486, 268 01 Hořovice.
05.02.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci Národního institutu pro další
vzdělávání, nově od 1.1.2020 název Národní pedagogický institut České republiky,
o zpracování revizního znaleckého posudku ve věci převodu pozemků v areálu MŠ
Větrná, který stanovuje kupní cenu pozemků na částku 7.716.640 Kč a ukládá Odboru
vnitřních věcí a právnímu prověřit rozdíl ve výši 2.930.710 Kč mezi původním
a revizním posudkem.

05.02.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci na akci „Cyklostezka
Hořovice – Kotopeky včetně lávky přes Červený potok“ mezi Městem Hořovice a Obcí
Kotopeky v předloženém znění, z důvodu splnění požadavku ze strany dotačního orgánu
SFDI v rámci poskytnutí datace na realizaci předmětné cyklostezky.
Rada města pověřuje starostu města k podpisu této Smlouvy o spolupráci.
05.02.2020
Mgr. Tyslová
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke sňatečným a obdobným obřadům,
podle které Národní památkový ústav, správa zámku Hořovice, pronajme v r.
2020 městu prostory v objektu zámku (zámecká kaple a tři místnosti včetně inventáře
v patře severozápadního křídla zámku) ke konání sňatečných a obdobných obřadů.
Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy o nájmu prostor
ke sňatečným a obdobným obřadům.
05.02.2020
Ondřej Vaculík
Rada souhlasí s účastí města v rámci mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet"
a s vyvěšením vlajky dne 10. 03. 2020 na budově radnice.
05.02.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková

22.01.2020

Ověřovatelé: Jana Šrámková Ondřej Vaculík 22.01.2020
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

22.01.2020

Zápis č. 03
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 05.02.2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Karel Pelikán, Ing. Jaroslav

Vyhnal
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 03
Rady města Hořovice ze dne 5. 2. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
19.02.2020
Bc. Nesnídalová
Rada města bere na vědomí uzavření objektu MMŠ Jiráskova ve dnech 10. 2. -

15. 2. 2020, provoz bude přesunut do objektu MMŠ Větrná.
19.02.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným převodem osobního automobilu značky
Škoda Fabia combi z majetku Města Hořovice na příspěvkovou organizaci Městské
kulturní centrum Hořovice.
19.02.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí Nařízení vlády č. 338/2019, kterým se mění
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kdy tato informace bude
rovněž poskytnuta na vědomí na následující jednání Zastupitelstva města Hořovice.
19.02.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016
- Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele,
v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „2. ZŠ Hořovice – rekonstrukce 2 učeben
a kabinetu“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení:
členové – Bc. Michal Hasman, MPA, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci –
1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ivana Hocková, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan,
MPA.
19.02.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016
- Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele,
v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka HW s příslušenstvím – tablety
pro žáky 1. ZŠ Hořovice“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek,
komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové – Mgr. Radek Šumera, Bc. Michal Hasman, MPA, Ondřej Vaculík,
náhradníci – 1. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA,
3. náhradník Ilona Mikulová
19.02.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a uděluje souhlas se zadáním
a realizací výběrového řízení u projektu „Vybudování multimediální chemické
laboratoře a jazykové laboratoře a také vybudování ICT infrastruktury v 1. pavilonu
1. základní školy Hořovice“ přímo Mgr. Radku Šumerovi, jakožto řediteli této
příspěvkové organizace města.
19.02.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice uděluje souhlas příspěvkové organizaci 1. základní škola Hořovice
s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí ČR (výzva
č.: 7/2019 - Přírodní zahrady), a to na realizaci akce „Učíme se v přírodě při ZŠ Hořovice.
19.02.2020
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Josefa
Slavíka Hořovice za účelem pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení
v termínech 26.2.2020 od 16:30 do 19:00 hodin, 3.3.2020 od 8:00 do 13:00 hodin
a 12.5.2020 od 8.00 do 19.00 hodin.
19.02.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 – návrhu cenových ujednání na rok 2020, kterými
se upravuje Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 08/2018 do budovy
Městského úřadu Hořovice, č. p. 2, dále s textem dodatku č. 7 – návrhu cenových
ujednání na rok 2020, kterým se upravuje Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce teplené
energie č. 07/2013 do budovy Městského úřadu Hořovice, č. p. 640 a s textem dodatku
č. 2 – návrhu cenových ujednání na rok 2020, kterým se upravuje Příloha č. 2 ke smlouvě
o dodávce tepelné energie č. 34/2018 do budovy Sportovní haly, č. p. 1385. Zajistit
podpisy dodatků k jednotlivým přílohám č. 2 ke smlouvám o dodávkách tepelné energie.
19.02.2020
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala dopisem občanů, požadujících snížení dovolené rychlosti v ulici
Svatopluka Čecha a instalaci přejezdových prahů. Rada souhlasí s návrhem technického
a dopravního odboru MěÚ Hořovice, podle kterého bude v ulici Svatopluka Čecha,
v úseku od křižovatky s ulicí Západní po křižovatku s ulicí Sládkovou snížena rychlost
na 30 km/hod. Dopravní značení bude též doplněno značkou Nebezpečné klesání
a nebezpečné stoupání. Oznámit usnesení rady navrhovatelům.
19.02.2020
Karel Pelikán
Rada města vyjadřuje nesouhlas s výstavbou protipožární zdi v areálu zimního stadionu
na pozemku parc. č. 112/19 v k. ú. Hořovice pro stavebníka HC Cvočkaři Hořovice.
19.02.2020
MDDr. Antonín Spal
Rada města souhlasí s bezplatným umístěním informační tabule FK Hořovicko
na zábradlí mostu u společenského domu.
19.02.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice projednala a schválila Program prevence kriminality města
Hořovice pro rok 2020.
19.02.2020

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025149-3 Hořovice, Jungmanova, kNN
p.č. 270 pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v úpravě stávajícího kabelového
vedení NN 0,4 kV na pozemku parcelní č. 286/3 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah
věcného břemene bude cca 1 bm za cenu 1.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada
města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
19.02.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025094/SoBSoVB/001 pro společnost
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v novém kabelovém vedení NN na pozemcích parcelní
č. 693/1 a 693/3 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude 65 bm
za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje
starostu k podpisu jmenované smlouvy.
19.02.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-6011387/01 Hořovice – svod+kNN pro parc. č. 831/8, uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu
služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích
města parcelní č. 701/5, 701/7 a 831/79 v k.ú. Velká Víska, stavbu zařízení distribuční
soustavy – zemní kabelové vedení kNN v rozsahu dle předloženého geometrického
plánu, za úplatu 12.500 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje
starostu k podpisu jmenované smlouvy.
19.02.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost manželů Rýdlových o odkoupení části
pozemku parcelní č. 693/4 o výměře cca 80 m2 a pozemku p.č. 693/5 o výměře 32 m2
v k. ú. Hořovice a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce města. Rada
města pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zveřejnit záměr prodeje na úřední desce
města.
19.02.2020
PhDr. Boubínová
Rada města souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku
na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona
č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2020 evidenční číslo: S-1119/SOC/2020, vč.
přílohy č. 1. - viz. příloha se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
19.02.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková
Ověřovatelé: Karel Pelikán

05.02.2020
Ing. Jaroslav Vyhnal

06.02.2020

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

06.02.2020

Zápis č. 04
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 19. 2. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, MDDr. Antonín

Spal
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 04
Rady města Hořovice ze dne 19. 2. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
04.03.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření
č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020, a s doporučením jej schválit

ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
04.03.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s návrhy Hodnotících komisí pro rozdělení finančních
prostředků v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce
2020 a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit poskytnutí dotací žadatelům
uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto usnesení, a zároveň neschválit poskytnutí
dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení.
04.03.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 a § 57 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v nadlimitním režimu, na veřejnou
zakázku s názvem „Zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. ZŠ a GVH
v Hořovicích od školního roku 2020/2021“.
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové - Mgr. Radek
Šumera, Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Michal Hasman, MPA, Bc. Aleš Trojan, MPA, Nikola
Lukešová, DiS., náhradníci – 1. náhradník: Mgr. Kateřina Abrhámová, 2. náhradník: Ivana
Hocková, 3. náhradník: Ondřej Vaculík 4. náhradník: Bc. Lenka Redrová, 5. náhradník:
Mgr. Helena Plecitá
04.03.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným využitím vestibulu v budově městského
úřadu č. p. 640 dne 28. 3. 2020 od 8 do 14 hodin a zároveň také s celodenním
bezplatným užitím prostoru před kostelem na Palackého náměstí v Hořovicích, a to
pro Sdružení osobního rozvoje Sedmikráska z.s. za účelem pořádání tzv. „Velikonočních
tvořivých dílniček“, resp. „Malých farmářských trhů“.
04.03.2020
Dr. Ing. Peřina
Rada města Hořovice zřizuje pozici zmocněnce pro partnerství v rámci mezinárodní
spolupráce, a do této pozice ustanovuje pana Prof. Petra Druláka. Jedná se o čestnou
funkci bez nároku na odměnu.
04.03.2020
Dr. Ing. Peřina
Rada města souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města
na středu 4. března 2020 od 17.00 hodin.
04.03.2020
Ing. Grunt
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Hořovice příslušného podle § 6 odst.
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (stavební zákon), schválit pořízení změny územního plánu města Hořovice č. 1 na

návrh společnosti NH Hospital a. s., IČ: 27872963 a současně podmínit pořízení změny
územního plánu úplnou úhradou nákladů na zpracování změny navrhovatelem.
04.03.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem veřejných prostranství, komunikací a chodníků
za účelem pořádání 32. ročníku Cibulového jarmarku v Hořovicích v rozsahu obvyklém
v minulých letech a v době od pátku 2. 10. 2020, 17.00 hod. do soboty 3. 10. 2020, 22.00
hod., nebo od pátku 9. 10. 2020, 17.00 hod. do soboty 10. 10. 2020, 22.00 hod. Konkrétní
víkend bude zřejmý až po vyhlášení termínu voleb v roce 2020. Rada zároveň souhlasí
s bezplatným pronájmem sálu a přísálí v budově radnice č. p. 2/2, v době od čtvrtka
do neděle a s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 3/2014
o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných psychotropních látek na veřejném
prostranství v pátek, v době od 17.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu v době od 9.00 hod.
do 22.00 hod. a to při víkendu, kdy bude Cibulový jarmark 2020 uspořádán. Oznámit
usnesení rady žadateli.
04.03.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pořádáním akce Základní umělecké školy Josefa Slavíka, která se dne
12. 5. 2020 uskuteční v dopoledních hodinách v lokalitě dětského hřiště v Panské
zahradě a v odpoledních hodinách v areálu Starého zámku a v prostorách Městské
knihovny Hořovice. Oznámit usnesení rady žadatelům.
04.03.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z Vnitřního předpisu 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou, podle
které zpracuje společnost PROJEKT IV, s.r.o. (společnost zpracovala předchozí stupně
PD), za cenu 430.760 Kč vč. 21 % DPH dokumentaci pro stavební povolení na stavební
akci rekonstrukce kanalizačních a vodovodních řadů v lokalitě Žižkov v Hořovicích,
vymezené ulicemi Žižkova, Nerudova, Úzká, Dlouhá, Na Vršku, Na Schůdkách, Herainova
a Cvočkařská. Předložit návrh smlouvy o dílo. Dále rada souhlasí s nabídkou, podle které
provede společnost Chalupa GGS s.r.o., za cenu 297.660 Kč vč. 21 % DPH, podrobný
hydrogeologický průzkumu v lokalitě Žižkov, nutný k přípravě projektové dokumentace.
Objednat hydrogeologický průzkum.
04.03.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje
termín dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení, nazvané „Hořovice –
Lávka L2 a most M6“ do 15. 4. 2020.
Zajistit podpisy smluvních stran.
04.03.2020
Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
04.03.2020

Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a schvaluje spolupráci s městem
Beroun při uspořádání pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných
rodin, který by měl být realizován z dotace Ministerstva vnitra na výdaje realizované
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020. V případě,
že dotace na tuto aktivitu nebude přidělena, město Hořovice se bude podílet na realizaci
tábora poměrnou částkou. Potřebné finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu města
Hořovice na rok 2020.
04.03.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty
žadatelům dle přílohy zápisu takto: 5 žadatelům na dobu jednoho roku, a to
do 28. 02. 2021 a 2 žadatelům pouze do 31. 08. 2020, z důvodu neuhrazených místních
poplatků za rok 2019, V případě pravidelného hrazení nákladů spojených s bydlením,
pak nájemní smlouvy Městská správa bytového a nebytového fondu automaticky
prodlouží až do 28. 02. 2021.
04.03.2020
Mgr. Kebrlová
Rada dále souhlasí, vzhledem k dluhům na nájemném a službách, s uzavřením nájemních
smluv na sociální byty u 4 žadatelů pouze do 31. 05. 2020. V případě, že budou nájemníci
běžné nájemné a služby hradit pravidelně a prokáží snahu vzniklé dluhy řešit
(pravidelné splátky dle sjednaných dohod o uznání dluhu), Městská správa bytového
a nebytového fondu nájemní smlouvy automaticky prodlouží. V případě, že neprokáží
snahu své dluhy řešit, MSBNF nájemní smlouvy neprodlouží, a zahájí úkony vedoucí
k vystěhování.
04.03.2020
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se zvýšením nájemného dle Zásad pro přidělování sociálních bytů
a eventuální prodloužení nájemní smlouvy, čl. VI. Uzavření nájemní smlouvy,
u 2 rodin.
04.03.2020
Mgr. Kebrlová
Rada bere na vědomí informaci, že dvěma nájemnicím, kterým byla Usnesením č. 4 Rady
města Hořovice ze dne 22. 02. 2017 odsouhlasena výjimka ze „Zásad pro přidělování
sociálních bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy“ (automatické prodlužování
nájemních smluv na dobu jednoho roku v případě plnění podmínek stanovených
nájemní smlouvou a dodržování domovního řádu), bude nájemní smlouva automaticky
prodloužena na dobu jednoho roku, a to do 28. 02. 2021.
04.03.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene,
č. smlouvy 7700100859-2/VB, uzavírané se společností GasNet, s.r.o., jejímž obsahem je
zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou
zřídit a provozovat na služebných pozemcích města parcelní č. 75/3, 91/1, 91/2, 92/1,

92/4, 92/5, 103/2, 111, 112/2, 113, 114, 116, 130 v k. ú. Hořovice a parcelní č. 7/1,
7/2, 938/1 v k.ú. Velká Víska plynárenské zařízení pod označením stavby „REKO MS
Hořovice-Na Hořičkách +2“ dle předložených geometrických plánů, za úplatu 292.000 Kč
+ DPH, celkem 353.320 Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované
smlouvy.
04.03.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne
20.4.2011 mezi městem Hořovice a INFORM, v.o.s. Rada města Hořovice ověřuje
starostu k podpisu dodatku.
04.03.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti, uzavírané se společností CETIN a.s. jejímž obsahem je zřízení věcného
břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích města parcelní č. 916,
66/8 a 893/3 v k.ú. Velká Víska pod označením stavby „11010-088745-0343/19 FTTH
Hořovice, Pod Nemocnicí, OK“ za úplatu 500 Kč /bm + DPH, dle platných předpisů. Rada
města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
04.03.2020
Ondřej Vaculík
Na základě žádosti ze dne 10. 2. 2020 a vzhledem přehodnocení záměrů společnosti SPV
U Hoffmanů s.r.o. , kdy nedojde k zástavbě pozemku sousedícího s plánovaným Bytovým
domem U Hoffmanů, rada revokuje své nesouhlasné stanovisko ze dne 21.08.2019
a souhlasí s výstavbou Bytového domu U Hoffmanů, konkrétně s navrženou výškou
budovy. Zdržela se: 1 Mgr. Zdeňka Ulčová
04.03.2020
Phdr. Boubínová
Rada města souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 3/2016 Zásady
pro zadávání veřejných zakázek a souhlasí, aby Domov na Výsluní objednal opravu
nefunkčního výtahu u servisní společnosti Výtahy VP Praha s.r.o. za částku ve výši
270 tis. bez DPH.
04.03.2020
pí Šlosarová
Rada města Hořovice uděluje souhlas příspěvkové organizaci Domeček Hořovice,
středisko volného času, s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy Ministerstva životního
prostředí ČR (výzva č.: 6/2020 - Školní zahrady), a to na realizaci vybudování
hmatového chodníku, environmentální prvky a prostory pro odpočinek a relaxaci.
04.03.2020

Zapsala: Lenka Kuniaková

19.02.2020

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

19.02.2020

MDDr. Antonín Spal

19.02.2020

Zápis č. 05
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 04.03.2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Karel Pelikán, radní

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

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej

Vaculík
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 05
Rady města Hořovice ze dne 4. 3. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
18.03.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje podle § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) předložené účetní závěrky jednotlivých příspěvkových
organizací, jejichž je Město Hořovice zřizovatelem. Těmito příspěvkovými organizacemi

jsou 1. základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská mateřská škola
Hořovice, Středisko volného času Domeček Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice,
Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice a Městská
správa bytového a nebytového fondu Hořovice. Jedná se o účetní závěrky, které byly
sestaveny k rozvahovému dni 31. 12. 2019. V případě kladného výsledku hospodaření je
rovněž schvalováno rozdělení tohoto výsledku do příslušných fondů, a to dle žádosti
příspěvkové organizace.
18.03.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „2. ZŠ Hořovice – rekonstrukce
2 učeben a kabinetu“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče DK.ELEKTRO s.r.o., Osek 124, 267 62 Komárov, jehož
tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele,
k němuž je pověřen starosta města. Nabídková cena za uvedenou veřejnou zakázku činí
476.500, - Kč bez DPH, tj. 576.565, - Kč vč. 21 % DPH. Rada následně pověřuje ředitele
příspěvkové organizace 2. Základní škola Hořovice Mgr. Jiřího Vavřičku k dalším
úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.
18.03.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt
Zvýšení retenční schopnosti na území města Hořovice – zpracování projektové
dokumentace. Dále schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
18.03.2020
Ing. Křížková
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.
18.03.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním kogenerační jednotky do prostor kotelny krytého plaveckého
bazénu v Hořovicích, s umístěním akumulační nádrže a trafostanice vně budovy, dle
předložené situace, na pozemku p. č. 2212/4 v k. ú. Hořovice a s vedením kabelové trasy
VN po pozemcích p. č. 2109/1, 2110/7, 2112/1, 2112/4, 2112/12 a 2112/17
(příjezdová cesta od sv. Jana), vše v k. ú. Hořovice. Oznámit usnesení rady žadateli.
18.03.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytu
pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou Hořovice a souhlasí s přednostním
umístěním žadatelů dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice
a žadatele.
18.03.2020

Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a schvaluje realizaci dvou aktivit
v rámci primární prevence města Hořovice. Jedná se o Besedu s rodiči školních dětí
na téma: Rizika internetu a Workshop pro pedagogy na stejné téma. Realizátorem obou
akcí je organizace Magdaléna, o.p.s., která má v této oblasti dlouholeté zkušenosti.
18.03.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytování veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací jako rámcové smlouvy, spočívající v poskytování
služby dohodnuté ve specifikacích služeb pro město Hořovice jako účastníka. Rada
města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
18.03.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6025576,
Hořovice, Tyršova 484/10 – smyčka kNN pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívající ve výstavbě součásti distribuční soustavy – smyčky kNN na pozemku
parcelní č. 2053/1 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca
2 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje
starostu k podpisu jmenované smlouvy.
18.03.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6017462,
Hořovice, Kotopecká, č.parc. 1828/11 pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající
ve výstavbě součásti distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 1968/3 a 1828/5 v k.
ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 2 bm za cenu 500 Kč/bm
+ DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu
jmenované smlouvy.
18.03.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6025685,
Hořovice, Husovo náměstí 5618 – smyčka kNN pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívající ve výstavbě součásti distribuční soustavy – smyčky kNN na pozemku
parcelní č. 745/1 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca
5 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje
starostu k podpisu jmenované smlouvy.
18.03.2020
Phdr. Boubínová
Rada souhlasí se zněním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Olešná (viz příloha) v celkové hodnotě Kč 5.000,- ve prospěch Domova Na Výsluní,
Hořovice.
18.03.2020

Zapsala: Lenka Kuniaková
Ověřovatelé: Jana Šrámková
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

04.03.2020
Ondřej Vaculík 04.03.2020

Zápis č. 06
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
18. 03. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Karel Pelikán, radní

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: MDDr. Antonín Spal, Mgr. Zdeňka

Ulčová
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 06
Rady města Hořovice ze dne 18. 3. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
01.04.2020
Bc. Hasman
Rada města Hořovice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s kronikářkou MUDr.
Martínkovou, na základě které bude provádět zápis do kroniky za období 2019-2020.
01.04.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice prozatím neschvaluje navýšení peněžních prostředků
poskytovaných z rozpočtu zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Městskému kulturní
centrum Hořovice ve výši 100.000, - Kč, a to za účelem nákupu prodejních stánků.
01.04.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice v současné době schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace
pro HC Cvočkaři Hořovice, z.s., ve výši 45.000 Kč, a to za účelem pokrytí nákladů
souvisejících s činností mládeže inline hokeje.
01.04.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Dodávka HW s příslušenstvím –
tablety pro žáky 1. ZŠ Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče Luděk Stoličný, Smetanovy sady 340/10, 301 00 Plzeň,
jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru
dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Nabídková cena za uvedenou veřejnou
zakázku činí 350.270, - Kč bez DPH, tj. 423.826,70,- Kč vč. 21 % DPH. Rada následně
pověřuje ředitele příspěvkové organizace 1. základní škola Hořovice Mgr. Radka Šumeru
k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.
01.04.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje pronájem veřejného prostranství v rozsahu cca 20 m2
žadatelům Davidu Štochlovi a Martině Fulínové, a to na Palackého náměstí za účelem
provozu pojízdného občerstvení „Food truck“. Povolení se uděluje na dobu trvání
vyhlášeného nouzového stavu, a to v pracovních dnech v době od 10:00 do 15:00, kdy je
tento prostor poskytován bezplatně.
01.04.2020
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Josefa
Slavíka Hořovice za účelem pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení
v termínech 24.3.2020 od 14:00 do 18:00 hodin, 27.3.2020 od 15:00 do 20:00 hodin,
20.5.2020 a 27.5.2020 od 15:00 do 19.00 hodin a 19.6.2020 od 16:00 do 20:00 hodin.
Rada souhlasí za předpokladu, že nebude porušeno aktuální nařízení vlády.
01.04.2020

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost PROJEKT IV
s.r.o., za cenu 356.000 Kč bez DPH, tj. 430.760 Kč vč. 21 % DPH, projektovou
dokumentaci pro stavební řízení, týkající se výstavby technické infrastruktury (vodovod,
kanalizace) v lokalitě Žižkov v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
01.04.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením sociálního bytu č. 9 (o vel. 67,9 m2)
žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to
do
31. 8. 2020. Informovat žadatelku a MSBNF.
01.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IE-12-6008910/1 Hořovice, Tyršova (B 1346) obnova NN, uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu
služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemku
města parcelní č. 1849 v k.ú. Hořovice, stavbu zemního kabelového vedení NN v rozsahu
dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 1.000 Kč + DPH dle platných předpisů.
Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IE-12-6008933/VB/001 „Hořovice, Na Schůdkách, Úzká, obnova NN“,
uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene
ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat
na pozemcích města parcelní č. 298/2, 299, 348, 374/1, 375/1, 376/1 a 376/2 v k.ú.
Hořovice stavbu zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle předloženého
geometrického plánu, za úplatu 75.500 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města
Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IV-12-6022730/VB/1 Hořovice, Valdecká 526/19, uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu
služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemku
města parcelní č. 2320/1 v k.ú. Hořovice, stavbu zařízení distribuční soustavy v rozsahu
dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 2.000 Kč + DPH dle platných předpisů.
Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-6006193-1, Hořovice – Sídl. Sklenářka rekonstrukce NN, uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu
služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích

města parcelní č. 1710/1, 1710/7, 1710/8, 1715/1, 1715/2, 1716/1, 1716/5 v k.ú.
Hořovice, stavbu zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle předloženého
geometrického plánu, za úplatu 360.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města
Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-6006193-18, Hořovice – Sídl. Sklenářka rekonstrukce NN, uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu
služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na části
pozemku města parcelní č. 1721 v k.ú. Hořovice, stavbu zařízení distribuční soustavy
v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 500 Kč + DPH dle platných
předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020
Mgr. Tyslová Rada města Hořovice zřizuje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odbor
kanceláře tajemníka a dále v této souvislosti schvaluje nový organizační řád Městského
úřadu Hořovice, a to s platností a účinností od 1. 4. 2020.
01.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Smlouvy o výpůjčce a o zpracování osobních
údajů v předloženém znění, spočívající v poskytnutí bezplatné výpůjčky techniky
městského kamerového dohlížecího systému městem Hořovice Krajskému ředitelství
policie Středočeského kraje. Účelem výpůjčky je zajištění plnění úkolů policie v oblasti
prevence kriminality a získání důkazních materiálů pro zlepšení podmínek
při odhalování pachatelů přestupků a trestných činů na území města Hořovice. Rada
města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
01.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo v předloženém znění,
spočívající v zajištění funkční způsobilosti a provozu automatického měřicího systému
na objektu lokálního výstražného systému v k. ú. Hořovice. Prováděné činnosti budou
v souladu s doporučeními uvedenými v metodické příručce MŽP „Lokální výstražné
a varovné systémy v ochraně před povodněmi – aktualizace 2014“. Rada města Hořovice
pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
01.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice doporučuje v souladu s ustanovením dle § 84 odst. 2 písm. s)
zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a následně s ustanoveními §§ 28 odst. 1 a 29 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) Zastupitelstvu města Hořovice schválit pojmenování nových ulic
a přejmenování již existujících ulic na území města Hořovice.
01.04.2020

Zapsala: Lenka Kuniaková

18.03.2020

Ověřovatelé: MDDr. Antonín Spal Mgr. Zdeňka Ulčová 18.03.2020
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

18.03.2020

Zápis č. 07
ze schůze Rady města Hořovice,
která se konala dne 01. 04. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Miroslav Veverka, zastupitel
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana
Šrámková, Ondřej Vaculík ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno.
U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek
hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol
formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem
dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 07
Rady města Hořovice ze dne 1. 4. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
15.04.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Kupní smlouvy pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku
s názvem „Zametací vůz pro MSBNF“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání
obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto

složení: členové - Bc. Michal Hasman, MPA, Ing. Jaroslav Pelán, Ondřej Vaculík,
náhradníci – 1. náhradník: Bc. Aleš Trojan, MPA, 2. náhradník: Ing. Jiří Zýka,
3. náhradník: Ing. Milan Šnajdr.
15.04.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje zábor veřejného prostranství pro Občanskou
demokratickou stranu v rámci předvolební akce spojené s promítáním letního kina, a to
na Palackého náměstí v Hořovicích dne 17. srpna 2020 od 16:00 do 22:00 hodin.
Předmětný prostor je pro účely tohoto shromáždění poskytován bezplatně, avšak
pořadatel bude seznámen s konkrétními podmínkami, jejichž dodržení bude závazné.
15.04.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
účelové dotace z rozpočtu Města Hořovice v roce 2020 pro HC Cvočkaři Hořovice, z.s.,
v částce 45.000 Kč, a to na financování činnosti mládeže inline hokeje. 15.04.2020
Ing. Grunt
Rada souhlasí s uložením kulturních vrstev půdy ,,ornice“, vzniklých ze stavební činnosti
na pozemku p. č. 892/5 k. ú. Velká Víska, kdy ,,ornice“ bude uložena na pozemky
p. č. 912/12 a 912/18 k. ú. Velká Víska. Podmínkou je uzavření smlouvy o spolupráci
včetně stanovení kompenzačních opatření pro město Hořovice
15.04.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 14 k pojistné smlouvě č. 7720500921, podle kterého
pojistí, za cenu 789 Kč ročně, pojišťovna Kooperativa Sběrný dvůr v Hořovicích. Celkové
pojistné za sjednaná pojištění majetku města za jeden pojistný rok bude nově činit
284.948 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
15.04.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství
a schvaluje poskytnutí individuálních účelových dotací pro tyto organizace: Linka
bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč, Svaz tělesně postižených v České republice z.s., MO
Hořovice, ve výši 10.000,- Kč a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Základní organizace v Hořovicích ve výši 5.000,- Kč. Rada města Hořovice zároveň
schvaluje znění příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací
a pověřuje starostu města k jejich podpisu. Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí
individuální účelové dotace pro organizaci Centrum Na Verandě Beroun, z.ú.
15.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky města Hořovice
č. 1/2020, o místních poplatcích, kterou se mění stávající obecně závazná vyhláška
města Hořovice o místních poplatcích č. 2/2019. Rada města Hořovice s doporučujícím
stanoviskem předkládá předložený návrh upravené vyhlášky Zastupitelstvu města
Hořovice k projednání, respektive k vydání této vyhlášky na základě § 84 odst. 2, písm.

h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
15.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
o výkonu činností Městské policie Hořovice pro obec Záluží, Dodatku
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu činností Městské policie Hořovice pro obec
Tlustici a Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu činností Městské policie
Hořovice pro městys Komárov, spočívající ve změnách finančních nákladů spojených
s hodinovou mzdou strážníka a s provozem služebního vozidla. Rada města Hořovice
pověřuje starostu k podpisu Dodatků k veřejnoprávním smlouvám.
15.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-6006940/1, Hořovice, obnova NN z TS BE-3582, uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu
služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích
města v k.ú. Hořovice - lokalita Západní sídliště, stavbu zařízení distribuční soustavy –
zemního kabelového vedení NN v rozsahu dle předloženého geometrického plánu,
za úplatu 948.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
15.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, uzavírané se společností Vodovody a kanalizace Beroun,
a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti inženýrské sítě,
spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích města p.č.
1755, 1756/3, 1777/1, 1856/3, 1856/7, 1898/2, 1898/3, 2053/1, 2109/1, 2112/4,
2112/5, 2112/6, 2112/13 a 2113 v k.ú. Hořovice - lokalita Sklenářka, stavbu Hořovice –
odkanalizování lokality Sklenářka v rozsahu dle předložených geometrických plánů,
za úplatu 10.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
15.04.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi smluvními stranami
SEKYRKA s.r.o., IČ: 282 21 265, jako dárcem, a Městem Hořovice IČ: 00233242, jako
obdarovaným, jejímž předmětem je darování 1000 ks chirurgických jednorázových
roušek pro občany města Hořovice. Rada města pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
15.04.2020
Ondřej Vaculík
Rada města souhlasí s realizací projektu Úprava vstupu v nádvoří Starého zámku (v
rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje) a zároveň prohlašuje, že město
Hořovice bude nejméně po další 3 roky realizované dílo užívat i udržovat.
15.04.2020

Bc. Hasman
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon sociální
práce pro městský úřad Beroun z důvodu uvalení karantény na jejich sociální odbor.
15.04.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková

01.04.2020

Ověřovatelé: Jana Šrámková

Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

01.04.2020

01.04.2020

Zápis č. 08
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 15. 04. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA,
tajemník Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni: Miroslav Veverka, zastupitel
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr.
Zdeňka Ulčová, Ing. Jaroslav Vyhnal ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo
hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden
výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol
formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem
dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 08
Rady města Hořovice ze dne 15. 4. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
15.04.2020
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a zároveň schvaluje nabídku, podle
které společnost TIGNUM s.r.o., za cenu 221.486 Kč bez DPH, tj. 267.998 Kč vč. 21 %
DPH, provede údržbu dřevěného krovu v budově Základní školy Svatopluka Čecha
č. p. 455 vč. likvidace dřevokazného hmyzu.
29.04.2020

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice, v souladu se smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne
3. 12. 2008, uzavřenou za účelem umístění depozitáře hořovických muzejních sbírek,
ve správě Muzea Českého krasu v Berouně, v domě čp. 250, ul. Smetanova, Hořovice
souhlasí s navýšením nájemného o míru inflace ve výši 2,8 %, oficiálně vyhlášenou
Českým statistickým úřadem k 31. 12. 2019, a to s účinností od 1. 1. 2020. Navýšení činí
2.878 Kč za kalendářní rok.
29.04.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Kupní smlouvy pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Domov Na Výsluní,
Hořovice – dodávka a montáž asistenčního zvedacího systému“. Zároveň rada souhlasí
se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící
komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman, MPA, PhDr.
Drahomíra Boubínová, Bc. Aleš Trojan, MPA, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík,
2. náhradník Ing. Petra Špičková, 3. náhradník Ing. Milan Šnajdr.
29.04.2020
Bc. Trojan Rada
města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně
Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném
znění, na veřejnou zakázku s názvem „Domov Na Výsluní, Hořovice – rekonstrukce WC
a koupelen“. Zároveň rada souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení:
členové – Bc. Michal Hasman, MPA, PhDr. Drahomíra Boubínová, Ing. Milan Šnajdr,
náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ing. Petra Špičková, 3. náhradník
Bc. Aleš Trojan, MPA
29.04.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Oprava nosné konstrukce
u bazénu“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zároveň rada souhlasí se složením
komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
a jejich náhradníky v tomto složení: členové - Bc. Michal Hasman, MPA, Ing. Milan Šnajdr,
Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník: Bc. Aleš Trojan, MPA, 2. náhradník: Karel
Pelikán, 3. náhradník: Ing. David Grunt.
29.04.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková

15.04.2020

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová Ing. Jaroslav Vyhnal
Dr. Ing. Jiří Peřina starosta

16.04.2020
16.04.2020

Zápis č. 09
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29. 04. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Miroslav Veverka, zastupitel

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

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej

Vaculík
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 09
Rady města Hořovice ze dne 29. 04. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
13.05.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Oprava hygienického
zázemí Společenského domu v Hořovicích“. Zároveň rada souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich
náhradníky v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, MPA, Mgr.
Přemysl Landa, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan,
MPA, 3. náhradník Karel Pelikán.
13.05.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje zábor veřejného prostranství pro Občanskou
demokratickou stranu v rámci předvolební akce spojené s rozdáváním tiskovin
a neformálními rozhovory představitelů strany s občany, a to na Palackého náměstí
v Hořovicích dne 7. září 2020 od 14:00 do 20:00 hodin. Předmětný prostor je pro účely
tohoto shromáždění poskytován bezplatně, avšak pořadatel bude seznámen
s konkrétními podmínkami, jejichž dodržení bude závazné.
13.05.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Zametací vůz pro MSBNF“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
HANES s.r.o., se sídlem U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5, jehož tímto vybírá
jako dodavatele a souhlasí s podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele,
k němuž je pověřen starosta města. Nabídková cena za uvedenou veřejnou zakázku činí
3.322.000, - Kč bez DPH, tj. 4.019.620, - Kč vč. 21 % DPH. Rada následně pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Městské správy bytového a nebytového fondu
Ing. Jaroslava Pelána k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu
se zadávacím řízením. V této souvislosti pak rada souhlasí s navýšením příspěvku
pro tuto příspěvkovou organizaci, a to ve výši 4.050.000, - Kč, kdy tyto prostředky jsou
vázány na pořízení investičního majetku této organizace.
13.05.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Zajištění stravování žáků
a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. ZŠ a GVH v Hořovicích od školního roku 2020/2021“ projednala
závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru podané nabídky uchazeče Školní jídelna
Hořovice, s.r.o., se sídlem Komenského 1245/7, 268 01 Hořovice, jehož tímto vybírá jako
dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, k němuž
je pověřen starosta města. Nabídková cena účastníka za uvedenou veřejnou zakázku činí
v souladu se zadávací dokumentací 39.942,50,- Kč za jeden stravovací den. Rada města
následně pověřuje starostu města Dr. Ing. Jiřího Peřinu podpisu příslušné smlouvy
o zajišťování školního stravování a stravování zaměstnanců za Město Hořovice. Rada
rovněž pověřuje k podpisu této smlouvy ředitele zúčastněných příspěvkových
organizací města, a to Mgr. Radka Šumeru za 1. základní školu Hořovice a Mgr. Jiřího
Vavřičku za 2. Základní školu Hořovice. Účastníkem této vícestranné smlouvy je rovněž

Gymnázium Václava Hraběte Hořovice zastoupené ředitelem PhDr. Jiřím Vlčkem.
13.05.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s trvalým uložením přebytečné ornice, získané při výstavbě silnice II/114
– II/117, tj. Východního obchvatu, na pozemky p. č. 837/38, 877/18, 912/12, 912/18,
914/1, 914/2 a 927/17 v k. ú. Velká Víska za splnění předpokladů popsaných
v předkládací zprávě a nesouhlasí s uložením ornice na pozemku p. č. 927/19 v k. ú.
Velká Víska, kdy je na tomto pozemku umístěno oplocené kynologické cvičiště. Oznámit
usnesení rady žadatelům.
13.05.2020
Jaroslav Sedlák
Rada města souhlasí s umístěním stavby skladů nářadí a vybavení na pozemku p. č.
122/1 a pozemku p. č. 122/21 v k. ú. Hořovice jakožto staveb pro potřeby městského
sportovního areálu, kdy stavby bude provádět Městské sportovní centrum Hořovice.
13.05.2020
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se zřízením jedné přípravné třídy při I. ZŠ v Hořovicích pro školní rok
2020 – 2021.
13.05.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí se zapojením Městské mateřské školy v Hořovicích
do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální
pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem s názvem Obědy do škol
ve Středočeském kraji III.
13.05.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
o výkonu činností Městské policie Hořovice pro obec Osek, spočívající ve změnách,
respektive navýšení úhrady obce Osek na finanční náklady spojené s hodinovou mzdou
strážníka městské policie. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu Dodatku
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.
13.05.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Dohody o úpravě práv a povinností
společných správců osobních údajů městem Hořovice a Českou republikou – Krajským
ředitelstvím policie Středočeského kraje v předloženém znění, spočívající v zabezpečení
osobních údajů jednotlivých správců při oprávněnosti využívat kamerový systém
v rámci města Hořovice za účelem zabezpečení ochrany veřejného pořádku dle §
35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované Dohody.
13.05.2020

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025798-1, stavba Hořovice, 9. května
205/1 – smyčka kNN pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v novém
kabelovém vedení NN na pozemku parcelní č. 437 k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah
věcného břemene bude 1 bm za cenu 1.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města
Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
13.05.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dohody o ukončení příkazní smlouvy uzavřené
dne 11. 04. 2018 mezi Městem Hořovice a společností Kyber Tech Group, s.r.o., IČ:
06257895, spočívající v obstarávání výkonu funkce vedenou společností jako pověřence
pro ochranu osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 37 a násl. nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,
obstarávání výkonu sjednané činnosti ve smyslu ustanovení článku 37 odst. 3 nařízení,
které spravují příspěvkové organizace zřízené městem Hořovice. Rada města Hořovice
pověřuje starostu k podpisu Dohody o ukončení příkazní smlouvy výkonu funkce
pověřence pro ochranu osobních údajů – Kyber Tech Group, s.r.o.
13.05.2020
PhDr. Boubínová
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Zaječov v roce 2020 - částku 3. 000,- Kč, určenou na činnost Domova Na Výsluní.
13.05.2020
PhDr. Boubínová
Rada uděluje Domovu Na Výsluní druhý souhlas s přijetím finančních darů účelově
určených na poskytování sociálních služeb, a to společně pro více právních úkonů
do výše dalších 250.000,- Kč.
13.05.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková

29. 04. 2020

Ověřovatelé: Jana Šrámková Ondřej Vaculík
Dr. Ing Jiří Peřina
starosta

29.04.2020

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 13. 05. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Miroslav Veverka, zastupitel

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

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MDDr. Atonín Spal, Ing. Jaroslav

Vyhnal
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 10
Rady města Hořovice ze dne 13. 05. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
27.05.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Domov Na Výsluní, Hořovice –

dodávka a montáž asistenčního zvedacího systému“ projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5,
160 00 Praha 6, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí
o výběru dodavatele. Cena veřejné zakázky činí částku ve výši 1.087.255, - Kč bez DPH,
tj. 1.250.343, - Kč vč. 15 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem
příslušné Kupní smlouvy.
27.05.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Domov Na Výsluní, Hořovice –
rekonstrukce WC a koupelen“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvýhodnější nabídky uchazeče TEZA, spol. s r.o., Jungmannova 156/2b,
268 01 Hořovice, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí
o výběru dodavatele. Cena veřejné zakázky činí částku ve výši 1.077.492,04,- Kč
bez DPH, tj. 1.303.765,37,- Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana
starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.
27.05.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu, zadávanou v nadlimitním
režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku
na služby s názvem „Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice“. Zároveň rada
souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace
a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové - Bc. Michal Hasman,
MPA, Bc. Aleš Trojan, MPA, Ondřej Vaculík, Věra Veverková, Ing. Petr Karban, náhradníci
– 1. náhradník: Ing. David Grunt 2. náhradník: Mgr. Helena Plecitá, 3. náhradník:
Ing. Milan Šnajdr, 4. náhradník: Ing. Kateřina Vítová, 5. Náhradník: Ing. Stanislav
Bubník.
27.05.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava hygienického zázemí
Společenského domu v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla
o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče GEMI GROUP s.r.o., Nad malým mýtem 615/4,
147 00 Praha 4, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí
o výběru dodavatele. Cena veřejné zakázky činí částku ve výši 4.871.756, - Kč bez DPH,
tj. 5.894.825, - Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem
příslušné Smlouvy o dílo.
27.05.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Vnitřní předpis č. 2 / 2020 s názvem Řídící kontrola,
oběh účetních dokladů, evidence majetku a inventarizace majetku a závazků Města
Hořovice, a to s platností od 1. 6. 2020.
27.05.2020
Ing. Grunt
Rada souhlasí se záměrem průběžného ukládáním zeminy vzniklé z činnosti Města

Hořovice na pozemku p. č. 812 v k. ú. Kotopeky, a to o maximálním množství 5.000 m3
za nabídkovou jednotkovou cenu ve výši 65Kč/m3. Rada ukládá zajistit návrh příslušné
smlouvy včetně uvedením podmínek pro provádění této činnosti.
27.05.2020
Ing. Křížková
Rada souhlasí s užitím znaku Města Hořovice do nového loga SK Hořovice.
27.05.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. sml. 8800094233-2/BVB/P, uzavírané se společností GasNet, s.r.o., jejímž
obsahem je zřízení věcného břemene přeložky plynárenského zařízení pro stavbu
II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat na pozemcích parcelní č. 1966/8, 1968/1,
1966/9 a 1958 v k. ú. Hořovice za úplatu 40.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada
města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
27.05.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková

13.05.2020

Ověřovatelé: MDDr. Antonín Spal Ing. Jaroslav Vyhnal 15.05.2020
Dr. Ing Jiří Peřina
starosta

15.05.2020

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 05. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková
ad 2)-4)
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 11
Rady města Hořovice ze dne 27. 05. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.

10.06.2020
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s použitím rezervního fondu Městské mateřské školy do výše max.170
000,- Kč na opravu oken 4. pavilonu, které jsou v havarijním stavu.
10.06.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle §
84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
10.06.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle §
84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, závěrečný účet města Hořovice za rok 2019, včetně následné
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
10.06.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 2
ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření
č. 1, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice
k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.
10.06.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Chodník a přechod
pro chodce, lokalita Pražská – Příbramská“. Zároveň rada souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich
náhradníky v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, MPA,
Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník Karel Pelikán, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan,
MPA, 3. náhradník Ing. David Grunt. 10.06.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí obsah Karty rozvojové aktivity a doporučuje
Zastupitelstvu města Hořovice schválení aktualizace Programu rozvoje města Hořovice
na období let 2015 až 2020 o aktivitu Přívětivý úřad, a to v souladu s § 84, odst. 2, písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zároveň rada města souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost
na financování projektu Přívětivý úřad města Hořovice.
10.06.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava nosné konstrukce u bazénu“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o zrušení zadávacího řízení.
Zároveň pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o vyloučení přihlášených
účastníků a Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
10.06.2020
Dr. Ing. Peřina
Rada města souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města
na středu 17. června 2020 od 17.00 hodin.
10.06.2020
Ing. Grunt
Rada bere na vědomí zamítnutí žaloby Krajského soudu v Praze, podané proti úřadu
územního plánování MěÚ Hořovice, ve věci výstavby bytového domu ,,U Hofmannů“
ve Fügnerově ulici v Hořovicích.
10.06.2020
Ing. Křížková
Rada souhlasí s užitím znaku Města Hořovice pro MAS Karlštejnsko. Tento znak bude
uveden v rubrice Karty obcí s odkazem na webové stránky Hořovic.
10.06.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s vypovězením Dohody o vytvoření společného školského
obvodu spádové mateřské školy s obcí Otmíče.
10.06.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv v sociálních bytech
celkem u tří žadatelů a za podmínek daných přílohou k zápisu. Informovat nájemce
a MSBNF. Rada města bere na vědomí informaci, že jeden z nájemců, který měl uzavřenu
nájemní smlouvu na dobu určitou, a to do 31. 05. 2020 se již ze sociálního bytu
odstěhoval a byt předal Městské správě bytového a nebytového fondu Hořovice.
10.06.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje financování realizace pobytového tábora pro děti
ze socio-kulturně znevýhodněných rodin z rozpočtu města Hořovice, z kapitoly sociální
věci a zdravotnictví – prevence kriminality v poměrné výši 43.000,- Kč, včetně nákupu
hygienických pomůcek pro děti (roušky, dezinfekce, jednorázové utěrky) ve výši 6.000,Kč v případě trvání povinnosti tyto hygienické pomůcky použít v souvislosti s pandemií
COVID-19. Republikový výbor pro prevenci kriminality na poskytnutí státní účelové
dotace v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na základě nouzového
stavu nedoporučil poskytnout dotaci na pobytové a školící programy.
10.06.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice zamítá žádost o finanční podporu formou příspěvku v rámci

veřejné sbírky, kterou vyhlásila Diakonie Broumov – sociální družstvo. Doporučuje však
zveřejnit informace o sbírce pro individuální dárce.
10.06.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025664/VB/03 „Hořovice Pražská p.č.
892/4 lok. byt. domy“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v kabelovém
uložení vedení NN 0,4 kV včetně uzemňovací soustavy a sítě pro elektronickou
komunikaci na pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah
věcného břemene bude 84 bm za cenu 42.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. Rada
města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
10.06.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ-12-6001235/01, Hořovice – p. č. 362 přeložka skříně NN, uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu
služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na části
pozemku města parcelní č. 249/1 v k.ú. Hořovice, stavbu zařízení distribuční soustavy
v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 1.000,- Kč + DPH dle
platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
10.06.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu
pozemku p. č. 2104 o výměře 395 m2 v k. ú. Hořovice, jehož součástí je objekt občanské
vybavenosti č. p. 723 – restaurace Florida, uzavřené dne 29.12.2017 s Městským
sportovním centrem Hořovice. Dodatek č. 1 se týká snížení nájemného a časové úpravy
trvání hudebních produkcí. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu Dodatku
č. 1.
10.06.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizovanou zřizovací
listinu příspěvkové organizace města, Městské správy bytového a nebytového fondu
Hořovice, spočívající zejména v rozšíření správy příspěvkové organizace o agendu
„Sběrného dvora“ v k. ú. Velká Víska.
10.06.2020
PhDr. Boubínová
Rada města bere na vědomí podání žádosti v rámci mimořádného dotačního řízení
MPSV pro poskytovatele sociálních služeb, která je určena na mimořádné odměny
k platu zaměstnancům v sociálních službách za práci ve ztíženém pracovním prostředí
v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19. Rada dále schvaluje
vyplacení mimořádné odměny v rámci zmíněného dotačního řízení ředitelce Domova
Na Výsluní, PhDr. Drahomíře Boubínové, jejíž výše bude stanovena dle metodiky
MPSV.
10.06.2020

Zapsala: Lenka Kuniaková 27. 05. 2020
Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

29. 05. 2020

29. 05. 2020

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10.06.2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MDDr. Antonín Spal, Karel Pelikán
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 12
Rady města Hořovice ze dne 10. 06. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
10.06.2020 1
Ing. Šnajdr
Rada projednala žádost obyvatele ulice Lidické o odstranění příčného přejezdového

prahu, umístěného v ulici v úseku mezi křižovatkou s ulicí Horní a s ulicí Polní,
a s odstraněním nesouhlasí. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
24.06.2020 2
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s položením zámkové dlažby v prostoru pro parkování automobilů
a vstupního chodníčku do bytové jednotky č.p. 872 v ulici Na Radosti s tím, že žadatelé si
provedou veškeré práce na vlastní náklady. Informovat žadatele o rozhodnutí
rady.
24.06.2020 3
Ing. Šnajdr
"Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti v ulici Višňová před bytovým domem č. p. 1232/7.
Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat
zhotovení dopravního značení.
24.06.2020 4
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro klienty společnosti
DEMENTIA I.O.V., z. ú., sídlící na adrese Hořovice, 9. května 244 s tím, že pro potřeby
společnosti bude přeznačeno parkovací místo na kraji Zámecké ulice na náklady
žadatele. Po schválení silničním správním úřadem objednat přeznačení.
24.06.2020 5
Ing. Šnajdr
Na žádost společnosti PUDIS a.s. rada upravuje své usnesení ze dne
29. 4. 2020 a souhlasí s trvalým uložením přebytečné ornice, získané při výstavbě silnice
II/114 – II/117, tj. Východního obchvatu, na pozemky p. č. 827/16, 837/38, 877/18,
912/12, 912/18, 914/1, 914/2 a 927/17 v k. ú. Velká Víska a 2210/8 a 2210/10 v k. ú.
Hořovice za splnění předpokladů popsaných v předkládací zprávě. Oznámit usnesení
rady žadatelům.
24.06.2020 6
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o lesnickém pachtu
uzavřené dne 10. 1. 2019 mezi městem Hořovice, jako propachtovatelem,
a LESOSPOLEM Zbiroh s.r.o., jako pachtýřem, spočívající v rozhodnutí o mimořádné,
jednorázové úhradě záporného výsledku hospodaření pachtýře pro pachtovní rok
2019 ve výši 42.478 Kč, z důvodu přemnožení škůdce kůrovce a v této souvislosti
nákladů pachtýře vynaložených na likvidaci škůdce. Rada města Hořovice pověřuje
starostu k podpisu Dodatku č. 1.
24.06.2020 7
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu v budově č.p. 640 v k. ú., obci
Hořovice, ze dne 29.3.2010 uzavřené mezi městem Hořovice a Českou spořitelnou, a.s.
z důvodu změny systému plateb za nájemné bankomatu. Rada města Hořovice pověřuje

starostu k podpisu Dodatku č. 1.
24.06.2020 8
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemků, podle které město
pronajímá panu Václavu Opatrnému pozemky parcelní č. 883/1 o výměře 17861 m2,
p. č. 1048 o výměře 2846 m2 a p.č. 1049 o výměře 3682 m2 v k.ú. Kotopeky, vše trvalý
travní porost, za účelem sečení trávy na seno, za cenu 4 878 Kč ročně, s platností
od 01. 07. 2020 do 31. 10. 2025. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
24.06.2020 9
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice schvaluje v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě vodovodní přípojky včetně
vodoměrné šachty, na služebném pozemku p. č. 701/6, k.ú. Velká Víska, obec Hořovice,
v rozsahu celého tohoto pozemku, a to ve prospěch každého vlastníka pozemku
p. č. 831/84, p. č. 831/120 v k.ú. Velká Víska, obec Hořovice. Zároveň rada města
Hořovice souhlasí se zněním směnné smlouvy se zřízením věcného břemene.
24.06.2020 10
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje zábor veřejného prostranství pro žadatelku Mgr. Pavlínu
Vlasákovou v rámci konání soukromé oslavy, a to před kulturním klubem Labe dne
27. června 2020 od 16:00 do 22:00 hodin. Zpoplatnění bude stanoveno na základě
příslušné vyhlášky města dle skutečně zabraného prostoru a pořadatel je povinen dbát
na dodržování pořádku a nenarušení nočního klidu.
24.06.2020 11
Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje snížení či prominutí nájemného, a ani úpravu plateb
za energie, a to pro organizaci Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní
organizaci Hořovice v prostorách budovy č. p. 640.
Zdržel se: 1
24.06.2020 12
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s názvem Zvýšení
retenční schopnosti území města Hořovice – zpracování projektové dokumentace, a to
se společností Inženýrské a stavební práce s.r.o., kdy předmětem dodatku je pouze
změna v termínu zhotovení jednotlivých dílčích projektů.
24.06.2020 13
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Oprava nosné konstrukce
u bazénu – Oprava ocelových sloupů“. Zároveň rada souhlasí se složením komise

pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich
náhradníky v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, MPA,
Ing. David Grunt, náhradníci – 1. náhradník Karel Pelikán, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan,
MPA, 3. náhradník Ondřej Vaculík.
24.06.2020 14
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „2. Základní škola Hořovice –
evakuační rozhlas“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení:
členové – Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, MPA, náhradníci –
1. náhradník Ivana Hocková, 2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan,
MPA.
24.06.2020 15
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace pro Městské kulturní centrum Hořovice
ve výši 100.000 Kč na 4. ročník Hořovického kulturního léta 2020 ze Středočeského
fondu kultury a obnovy památek, tematického zadání Podpora kultury, a zároveň tak
s uzavřením příslušné Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od Středočeského
kraje.
24.06.2020 16
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s realizaci zpevněné plochy s finálním povrchem
se zámkové dlažby za Společenským domem na pozemku p. č. 112/2 v k. ú. Hořovice,
a to za budovou s východem z divadelního přísálí a bočního suterénu. Realizaci akce
zajišťuje Městské kulturní centrum Hořovice a práce budou provedeny ve spolupráci
s Městskou správnou bytového a nebytového fondu Hořovice. 24.06.2020 17
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství spolkem
HOROVIZE, a to dne 2. 8. 2020 v době od 7 do 18 hodin na Palackého náměstí
před kostelem Nejsvětější trojice, a v případě kladného stanoviska silničního správního
úřadu rovněž na komunikaci a parkovišti v trase od Komerční banky ke křižovatce
u Coopu.
24.06.2020 18
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Josefa
Slavíka Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v termínu
18.6.2020 od 14 do 17 hodin.
24.06.2020 19
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou v Hořovicích žadateli

za podmínek uvedených v příloze k zápisu. Informovat žadatele a Domov pro seniory
na Výsluní Hořovice.
24.06.2020 20
PhDr. Boubínová
Rada souhlasí, aby Domov Na Výsluní, Hořovice uzavřel Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace ze tředočeského humanitárního fondu v rámci tématického zadání
Sociální oblast na projekt: Vybavení koupelen toaletním a sprchovým madlem v částce
170.000,- Kč se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
24.06.2020 21
Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
24.06.2020 22
Zapsala: Lenka Kuniaková 10.06.2020
Ověřovatelé: MDDr. Antonín Spal, Karel Pelikán 10.06.2020
Dr. Ing. Jiří Peřina 10.06.2020
starosta

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
24. 06. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
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:

Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta

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: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ing. Jaroslav Vyhnal
ad 2)-4)
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.
Usnesení č. 13
Rady města Hořovice ze dne 24. 06. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.

08.07.2020

1

Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu Města
Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 2, a to s tím, že toto schválené
rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším
jednání Zastupitelstva města Hořovice.
08.07.2020 2
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje v souladu s § 28 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, snížení příspěvku na stravné žáků
zřizovaných škol, a to u 1. základní školy Hořovice o částku ve výši 260.000 Kč a u
2. Základní školy Hořovice o částku ve výši 220.000 Kč. Dále pak rada města schvaluje
navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov na Výsluní Hořovice, a to
ve výši 300.000 Kč na opravu výtahu. Zároveň rada města schvaluje možnost přidělení
alikvotní části ročního příspěvku pro rok 2020 před jeho splatností u všech
příspěvkových organizací, a to na základě objektivního důvodu v rámci nezbytného
předfinancování činností příspěvkových organizací.
08.07.2020 3
Bc. Trojan
Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská – Příbramská“
a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zároveň
Rada města Hořovice schvaluje opakování této veřejné zakázky, a to za věcně stejných
podmínek jako dříve, včetně jmenování komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise.
08.07.2020 4
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se záborem cca 2 m2 pozemku před budovou městského
úřadu na Palackého náměstí č. p. 640 (roh náměstí před hotelem) politické straně ODS
pro účely umístění jejich reklamního poutače v rámci volební kampaně v termínu od 1.
9. 2020 do 4. 10. 2020, a to za cenu stanovenou v souladu s příslušnou místní vyhláškou.
08.07.2020 5
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace ve výši 15.000
Kč, a to v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí individuální účelové dotace
z rozpočtu Města Hořovice v roce 2020, pro Římskokatolickou farnost Hořovice
za účelem opravy kostela Nejsvětější Trojice na Palackého náměstí.
08.07.2020 6
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „2. Základní škola Hořovice –
Evakuační rozhlas“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky
uchazeče SAFE4U, spol. s r.o., Minská 546/15, 101 00 Praha 10, IČ: 023 05 518, jehož
tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele.

Společnost SAFE4U, spol. s r.o., požaduje 1.183.807,- Kč bez DPH, tj. 1.432.406,47,- Kč vč.
21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy
o dílo.
08.07.2020 7
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava nosné konstrukce u bazénu
– Oprava ocelových sloupů“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nabídky uchazeče BM Construction, spol. s r.o., U klubu 1741/5, 143 00 Praha 4, IČ:
284 98 771, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí
o výběru dodavatele. Společnost BM Construction, spol. s r.o., požaduje 1.870.888,38 Kč
bez DPH, tj. 2.263.774,94 Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu
podpisem příslušné Smlouvy o dílo.
08.07.2020 8
Dr. Ing. Peřina
Rada rozhodla, že prázdninový režim schůzí bude 8. 7. 2020 a 22. 7. 2020 a 19.8.2020.
Od 2. 9. 2020 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu, tedy vždy ve středu
sudého týdne.
08.07.2020 9
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Integrované dopravě
Středočeského kraje, příspěvková organizace, sídlo: Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00
pro konání jednání s obcemi o integraci veřejné hromadné dopravy v oblasti Hořovicka.
Termín jednání 25. června 2020 od 09:00 do 12:00 hodin.
08.07.2020 10
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Josefa
Slavíka Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v termínu
24.6.2020 od 15 do 19 hodin. Je to náhradní termín za původně již schválené termíny
usnesením č. 6, které z důvodu COVID-19 byly zrušené.
08.07.2020 11
Ing. Pelán
Rada bere na vědomí ceník odpadů pro obce regionu, které překročí limity nahlášené
k žádosti o dotaci na sběrný dvůr.
08.07.2020 12
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem změnových listů č. 1 až 7, podle kterého společnost HORA s.r.o.
vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích,
úpravy čp. 28“ v celkové výši 707.519,92 Kč vč. 21 % DPH. Rada ukládá technickému
a dopravnímu odboru předložit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na její další
zasedání.
08.07.2020 13

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost TEZA s.r.o., za cenu 145.013
Kč vč. 21 % DPH, výměnu 10 ks otopných těles v sále a přísálích Společenského domu.
Objednat provedení prací.
08.07.2020 14
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem technického a dopravního odboru, podle kterého bude
z nabídky společnosti ARCH consulting s.r.o. objednáno, za cenu 15.000 Kč bez DPH,
tj. 18.150 Kč vč. 21 % DPH zpracování první, analytické části strategie města vůči malým
a středním podnikatelům vzhledem k ukládání odpadu z jejich podnikatelské činnosti
do veřejně přístupných kontejnerů na separovaný odpad. V případě pro město
zajímavých výsledků analýzy bude objednána u společnosti i druhá a třetí část z nabídky.
V případě nepříznivých výsledků bude aktivita města v tomto směru ukončena.
08.07.2020 15
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti v ulici U Remízku v místě u kotelny za bytovým domem
č. p. 1230.
08.07.2020 16
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytu
pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat Domov
Na Výsluní Hořovice a žadatele.
08.07.2020 17
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí vyhlášení dvou volných dnů pro žáky I. ZŠ a II. ZŠ
Hořovice ve dnech 29. a 30. června 2020.
08.07.2020 18
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025755/001, Hořovice – osazení ÚV
parc. č. 2112-17 pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v uložení kabelového
vedení VN, zemnícího pásku FeZn a podpěrného bodu na pozemku parcelní č. 908/2
v k. ú. Velká Víska, obec Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca
57 bm za cenu 500 Kč/bm + 5000 Kč za podpěrný bod + DPH dle platných předpisů,
celkem 40.535 Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
08.07.2020 19
Mgr. Tyslová Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s paní Gabrielou Hamerníkovou, spočívající ve stavbě vodovodní a kanalizační
přípojky pro rodinný dům č.p. 1064 na řad uložený v budoucím služebném pozemku
parcelní č. 815 v k. ú. Velká Víska, obec Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného
břemene bude 6,3 m za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů, celkem 3.812 Kč.
Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

08.07.2020

20

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí s účinností od 1. 7. 2020 Organizační řád Městské
policie Hořovice v předloženém znění.
08.07.2020 21
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí s účinností od 1. 7. 2020 Pracovní řád Městské
policie Hořovice v předloženém znění.
08.07.2020 22
PhDr. Boubínová
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2020 o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Drozdov v roce 2020 částku 5.000,- Kč určenou na činnost Domova.
08.07.2020 23
Zapsala: Lenka Kuniaková 24.06.2020
Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ing. Jaroslav Vyhnal 25.06.2020
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

25.06.2020

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 08.07.2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Edita Červenková, zapisovatelka
Omluveni:
Miroslav Veverka, zastupitel
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MDDr. Antonín Spal, Ondřej Vaculík

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 14
Rady města Hořovice ze dne 08.07.2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
22.07.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Svoz a likvidace odpadu pro Město
Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00
Praha 10, IČ: 493 56 089, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem
rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města.
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., požaduje za jeden kalendářní rok
plnění 8.824.583,- Kč bez DPH, tj. 10.677.745,43,- Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice
pověřuje pana starostu podpisem příslušné smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu.
22.07.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde k navýšení
ceny za stavební práce, prováděné společností HORA s. r.o. na stavbě nazvané „Stavební
úpravy Starého zámku, úpravy č.p. 28“ o 707.519,92 Kč vč. 21 % DPH na celkových
8.361.249,92 Kč vč. DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.07.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí se zapojením Městské mateřské školy v Hořovicích
do dotačního programu „Šablony III“ č. 02_20_08, který byl vyhlášen v rámci výzvy
„Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
22.07.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím finančních darů od jednotlivých dárců v celkové
hodnotě Kč 10.900,-. Částka je určená pro potřeby tábora pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin. Zároveň Rada Města souhlasí se zněním darovacích smluv
a pověřuje starostu k jejich podpisu. Město Hořovice děkuje všem dárcům.
22.07.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje doporučení Sociální komise ze dne 22. 6. 2020 a souhlasí
s výměnou sociálního bytu č. 14 za byt. č.10 žadatelce dle přílohy k zápisu. Dále souhlasí
s přidělením sociálního bytu č. 14 a malometrážního bytu žadatelům dle přílohy
k zápisu. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou, a to u sociálních bytů do 28.
2. 2021 a u malometrážního na dobu jednoho roku, s možností automatického
prodloužení v případě pravidelného hrazení nákladů na bydlení a dodržování nájemní
smlouvy. Informovat žadatele a MSBNF.
22.07.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-6017079 „Hořovice, Pod Dražovkou
1142/2 příp. NN“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v novém kabelovém
vedení NN na pozemcích parcelní
č. 454/2, 341/3, 341/2 a 757/1 v k. ú. Velká Víska.
Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 36,5 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH
dle platných předpisů, celkem 22.083 Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu

k podpisu jmenované smlouvy.
22.07.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro stavbu „Kogenerační jednotka, bazén Hořovice, pozemek p.č. 2383,
Hořovice“ pro společnost Innogy Energo, s.r.o., spočívající v právu provést stavbu
kabelové přípojky vysokého napětí na pozemcích parcelní č. 908/2, 909/2 v k.ú. Velká
Víska a parcelní č. 2109/1, 2112/1, 2112/12, 2112/14, 2112/17 a 2115/2 v k.ú.
Hořovice za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice
pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
22.07.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti pro společnost CETIN a.s., spočívající ve výstavbě rozvaděče elektronických
komunikací na pozemcích parcelní č. 633/16 a 635/5 v k.ú. Velká Víska. Předpokládaný
rozsah věcného břemene bude cca 42 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných
předpisů, celkem 25.410 Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu k odpisu
jmenované smlouvy.
22.07.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrských sítí pro stavbu „Obytný okrsek U Nemocnice, Hořovice –
technická infrastruktura“ pro společnost BAGGER, k.s., spočívající v uložení
inženýrských sítí STL plynovodu, vodovodní přípojky a splaškové kanalizace
na pozemku parcelní č. 893/3 v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného
břemene za všechny sítě bude cca 12,3 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných
předpisů, celkem tedy 7.442,- Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
22.07.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Dohody o ukončení smlouvy o dílo na úklid
městských komunikací a veřejných prostranství v zastavěném území Města Hořovice
uzavřené s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. dne 09. 05. 2018, v předloženém znění.
Smlouva se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 10. 07. 2020. Rada města
Hořovice pověřuje starostu k podpisu dohody o ukončení smlouvy o dílo na úklid
městských komunikací a veřejných prostranství v zastavěném území Města
Hořovice.
22.07.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice uděluje souhlas k projektu II. etapy sportovního centra mládeže
v Hořovicích, k. ú. Velká Víska, parc. č. 927/18, 927/20 a 927/36 za účelem napojení
parkoviště na účelovou komunikaci, umístění přípojky splaškové kanalizace na pozemku
927/6, k. ú. Velká Víska, umístění přepadu dešťových vod na pozemky 900/2, 926/1,
926/3, 927/6 a to za podmínky, že v rámci této stavební akce bude vybudována veřejně

přístupná pozemní komunikace v trase od napojení na ulici U Svatého Jana až ke
stávajícímu parkovišti na pozemku 927/16 v k. ú. Velká Víska.
22.07.2020
Zapsala: Červenková Edita

08.07.2020

Ověřovatelé: MDDr. Antonín Spal, Ondřej Vaculík

Dr.Ing. Jiří Peřina
starosta

09.07.2020

09.07.2020

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
22. 07. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Karel Pelikán, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

MDDr. Antonín Spal, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ing. Jaroslav Vyhnal
ad 2)-4)
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 15
Rady města Hořovice ze dne 22. 07. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.

19.08.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice uděluje souhlas příspěvkové organizaci Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemků a prostor
sloužících k podnikání podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, a to ve věci pronájmu stavby technického
vybavení, zastavěné plochy a nádvoří včetně garáže a ostatní plochy na č. p. 826 v ulici
Valdecká (LV 1468 v k. ú. Hořovice) se společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
19.08.2020
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice orchestru Hořovická muzika
pro pořádání 3. koncertů dechového orchestru v těchto datech: 20. 8., 17. 9. a 15.
10. 2020 v čase od 16:00 do 20:00 hodin.
19.08.2020
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí
2020. 19.08.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se žádosti pana Tran Tat Ha, týkající se povolení pěstování okrasných
květin na části pozemku p. č. 754/2 v k. ú. Hořovice s tím, že pěstování a ošetřování
okrasných květin bude žadatel provádět na vlastní náklady. Oznámit usnesení rady
žadatelům.
19.08.2020
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí
do Rpet v termínech 10. 9. 2020 – 13. 9. 2020 a 15. 9. 2020 - 20. 9. 2020, tedy v dobách
konání závodů v jezdeckém areálu. Průjezd bude povolen pouze za účelem přivezení
a odvezení závodních koní z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby se vozidla po cyklostezce
pohybovala rychlostí max. 20 km / hod. Veškeré náklady na opravu případných škod
na tělese komunikace (např. utržené okraje povrchu silnice, vyjeté koleje) způsobených
povoleným provozem budou opravovány majitelem, ale hrazeny žadatelem. Oznámit
usnesení rady žadateli. Nesouhlasí: 3
19.08.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 23 odst. 2 z důvodu
přesahu zateplení, a tedy se žádostí obyvatel města, podle které dojde po zateplení
domu č. p. 575 v Žižkově ulici ke zúžení chodníku na šířku v rozmezí mezi cca 90 cm
až jedním metrem. Oznámit usnesení rady žadatelům.
19.08.2020
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci o vyřizování reklamace, týkající se náhradní výsadby

za uschlé hlohy, vysázené na podzim 2019 v rámci obnovy sídelní zeleně na sídlišti
Višňovka.
19.08.2020
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a tedy s nabídkou, podle které provede
společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., za cenu 424.014,25 Kč vč. 21 % DPH
rozšíření komunikace v Lipové ulici v Hořovicích v zatáčce nad křižovatkou s ulicí
Jasmínovou, v délce cca 50 m. Objednat provedení prací.
19.08.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti 2. ZŠ Hořovice o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení dle § 142 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
19.08.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím finančních darů od jednotlivých dárců
pro potřeby tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin. Zároveň Rada
Města souhlasí se zněním darovacích smluv a pověřuje starostu k jejich podpisu. Město
Hořovice děkuje všem dárcům.
19.08.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zrušením věcného břemene spočívajícího v právu
města pro vedení a opravy nyní již neexistujícího vodovodního potrubí, dříve
umístěného ve sklepních prostorách domu čp. 690, jež je součástí pozemku p. č. 1729,
v k.ú. a obci Hořovice. Rada města pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
19.08.2020
Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost paní Kateřiny Vítové o odkoupení pozemků
parcelní č. 1112/35 a č. 1112/36, každý o výměře 20 m2 v k.ú. Hořovice a nesouhlasí
se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce města.
19.08.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková
Ověřovatelé: Jana Šrámková, Ing. Jaroslav Vyhnal
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

22. 07. 2020
22.07.2020
22.

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 19.08.2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Mgr. Olga Kebrlová, Ing. Jaroslav Pelán
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, MDDr. Antonín

Spal
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 16
Rady města Hořovice ze dne 19. 08. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
02.09.2020

Bc. Hasman
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru
z rozpočtu obce Osov v roce 2020 ve výši 2000 Kč, určeným na provoz sociálních služeb
Domova. Rada dále souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí nepeněžitého daru
od Nadačního fondu STOP ŠIKANĚ.
02.09.2020
Bc. Hasman
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem na pověření pana Bc. Aleše Trojana, MPA,
vedoucího finančního odboru, aby zastupoval paní Mgr. Drahomíru Tyslovou, vedoucí
odborů vnitřních věcí a právního, a to po dobu určitou, od 20.8.2020 do doby skončení
čerpání její mateřské, resp. rodičovské dovolené, případně dojde-li k ukončení jejího
pracovního poměru, do doby jmenování nového vedoucího odborů vnitřních věcí
a právního Městského úřadu Hořovice, a to s účinností od 20.8.2020.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí zřizovací listiny příspěvkových organizací Městské
sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice, Domov Na Výsluní
Hořovice, 1. základní škola Hořovice, 2. Základní škola Hořovice, Městská mateřská škola
Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice, a s doporučením ke schválení je
předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit na základě §
85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zřízení
práva stavby mezi městem Hořovice a SK Hořovice na pozemku parc. č. 122/4, 122/1,
122/9 a to za účelem vybudování víceúčelového hřiště v Hořovicích. Rada pověřuje
odbor vnitřních věcí a právní zpracováním příslušné smlouvy o zřízení práva stavby
a zároveň zveřejnění tohoto záměru na úřední desce.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice uděluje souhlas příspěvkovým organizacím Městská správa
bytového a nebytového fondu Hořovice a Městské sportovní centrum Hořovice
s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky ve smyslu ustanovení § 1879 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, týkající se vypořádání pohledávky pana
Kadeřábka zápočtem proti pořízení hmotného majetku v podobě vybavení restaurace
Florida Městským sportovním centrem Hořovice.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje prodloužení lhůty pro provedení služeb směřujících
k odkoupení pozemků potřebných k vybudování cyklostezky v území katastru města
Hořovice ze soukromého vlastnictví, objednaných u realitní kanceláře REALI, Hořovická
realitní, zastoupené Ing. Václavem Liprtem, a to do 31. 12. 2020.
02.09.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit na základě §
85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Dodatek
č. 3 ke Smlouvě o výstavbě bytů s Městskou akciovou společností Hořovice a.s., jehož
podstatou je vypořádání dosud neuhrazených nákladů, resp. tím způsobené ztráty
u výstavby bytů v lokalitě Na Okraji ve výši 4.046.280 Kč a související převzetí stavby
veřejného osvětlení, zeleně, komunikace a parkovacích ploch na pozemcích města.
Úhrada ztráty provedena zápočtem proti podílu města na zisku společnosti, a to
bez finančních dopadů na výdaje rozpočtu města.
Proti: 1
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje o odkoupení části pozemku parc. č. 730/1 v k. ú. Hořovice
za účelem využití pro provoz a výkon činnosti hasičského záchranného sboru
a doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části tohoto pozemku v rozsahu
bez stávající vybudované komunikace, navrhované obslužné části komunikace
a navržené přístupové komunikace k pozemku parc. č. 730/2 podél pozemku parc.
č. 730/6 vše v k. ú. Hořovice. Rada pověřuje odbor vnitřních věcí a právní k provedení
geometrického zaměření jednotlivých částí pozemku parc. č. 730/1 a k následnému
zveřejnění tohoto záměru na úřední desce města.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě
č. 2957017411 o nájmu pozemků nebo jejich částí ze dne 21.9.2011 uzavřené mezi
městem Hořovice a společností České dráhy, a.s., a to z důvodu změny číslování
pozemků v Katastru nemovitostí. Rada pověřuje starostu města k podpisu tohoto
dodatku.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice nesouhlasí s žádostí pana Stanislava Abrháma o směnu pozemku
parc. č. 927/15 v k.ú. Velká Víska, v jeho vlastnictví, za pozemek parc. č. 2331/99 nebo
pozemek parc. č. 2331/17 v k.ú. Hořovice ve vlastnictví města a nedoporučuje
Zastupitelstvu města Hořovice tuto směnu schválit.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 19.11.2019 mezi městem Hořovice
a společností SPV U Hofmannů s. r. o., jehož podstatou je změna v osobě smluvní strany,
kterou bude nově společnost Cymedica Engineering, s.r.o.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje darovací smlouvu a tím přijetí daru od společnosti
Cymedica Holding, s.r.o., IČO: 28432819 ve výši 16.000 Kč, a to pro účely pomoci určené

pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu místnosti v prvním
nadzemním podlaží západního křídla Státního zámku Hořovice, a to z důvodu zajištění
volební místnosti pro konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje konaného
ve dnech 02. – 03. 10. 2020. Smlouva se uzavírá na stanovenou dobu určitou za nájemné
ve výši 1.500 Kč včetně DPH za sjednané období. Rada následně pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti s panem Petru Calarasem a paní Vaculinou Eugenia, spočívající ve stavbě
přípojky splaškové kanalizace a vodovodní a STL plynovodní přípojky pro pozemek
parcelní č. 1587/1 v k.ú. Hořovice. Přesná výměra zatížení budoucího služebného
pozemku parc. č. 1556 v k.ú. Hořovice bude známá po zpracování geometrického plánu
po ukončení stavby a bude činit 500 Kč/ bm + DPH dle platných předpisů.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření
č. 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového
opatření č. 3, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice
k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené přehledy, zejména pak rozpis plnění
a čerpání schválených rozpočtů, a to u hospodaření jednotlivých příspěvkových
organizací, jejichž je město zřizovatelem.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím schváleného příspěvku od Státního fondu
dopravní infrastruktury na akci „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky včetně lávky
přes Červený potok“ – ISPROFOND 5218510058. Zároveň rada v této věci souhlasí
se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou
zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou
zakázku s názvem „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky“. Do komise pro otevírání obálek,
komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise jsou tímto radou jmenování
následující členové, resp. i jejich náhradníci v tomto složení: členové – Bc. Michal
Hasman, MPA, Ján Rogos, Ing. David Grunt, náhradníci – 1. náhradník Bc. Aleš Trojan,
MPA, 2. náhradník Ing. Petr Karban, 3. náhradník Ing. Milan Šnajdr.
02.09.2020

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 správa bytového a nebytového fondu Hořovice, a to ve výši 200.000
Kč v souvislosti se zavedením činnosti v rámci úklidu města novým zametacím vozem.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Spolek
Zděná Zaječov 2012 ve věci sponzorského daru na pořádání koncertu v kostele ve Svaté
Dobrotivé.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace ve výši 30.000
Kč, a to v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí individuální účelové dotace
z rozpočtu Města Hořovice v roce 2020, pro Český zahrádkářský svaz Hořovice
za účelem finanční výpomoci z důvodu výpadků příjmů v souvislosti se zrušením
Cibulového jarmarku.
02.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí uspořádání vzpomínkové akce k 21. srpnu
1968 a 1969, a to dne 21. 8. 2020 od 18 do 19 hodin na Palackého náměstí v Hořovicích.
Svolavatelem shromáždění je skupina Hořovičtí Dědečci a Milion chvilek
pro demokracii.
02.09.2020
Ing. Křížková
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice dne 11. září
2020 v časovém rozmezí 8:00 - 12:00 hodin pro MAS Karlštejnsko, z.ú. pro vzdělávací
aktivitu "Setkání se zástupci krajského úřadu" v rámci projektu Místní akční plán II
(MAP II) vzdělávání ORP Hořovice, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/17-047/001 1821,
jehož je město Hořovice partnerem.
02.09.2020
Ing. Pelán
Rada města Hořovice souhlasí se změnou osoby nájemce bytu č. 8 a č. 10 v obytném
domě čp. 1428 v ul. Masarykova v Hořovicích. A to z původního nájemce paní Moniky
Tokárové na Michala Kešela, na dobu určitou do 31. 12. 2020. Informovat nájemce
a MSBNF. Proti: 1 Ondřej Vaculík
02.09.2020
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí se záborem pozemku na terase před kostelem na Palackého
náměstí v ploše 40 m2 za účelem umístění propagačního stánku a nafukovací brány. Dne
16. 9. 2020 od 9: 00 do 17: 00 hodin. Důvodem je podpora a propagace cestovního ruchu
ve Středočeském kraji. Za zábor pozemku bude žadateli vyměřen poplatek dle platné

„Obecně závazné vyhlášky města Hořovice“. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
02.09.2020
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s umístěním chodníků, budovaných v rámci projektu Bytového
domu „U Hofmannů“, na pozemky města p. č. 1671/2, 1673/1 a 1673/2 v k. ú. Hořovice,
tak jak jsou navrženy v projektové dokumentaci nazvané „Bytový dům „U Hofmannů“,
kterou zpracoval ve stupni DSP pod zak. č. 19012 v červenci 2020 Ing. Luděk Novotný.
Tento souhlas platí v případě bezplatného předání zkolaudované stavby Městu
Hořovice.
02.09.2020
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s žádostí obyvatel, bydlících v Lesní ulici, tedy s obnovou povrchu
komunikace v ulici v roce 2021. Oznámit usnesení rady města žadatelům.
02.09.2020
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí se stavbou rodinného domu vč. příslušenství na pozemku
p. č. 1587/1 v k. ú. Hořovice, jehož sousedním pozemkem je i p. p. č. 1556 v k. ú.
Hořovice ve vlastnictví města Hořovice. Oznámit usnesení rady žadatelům.
02.09.2020
Ing. Šnajdr
Rada města nesouhlasí se žádostí občana města o povolení zřízení vyhrazeného
parkovacího místa na Západním sídlišti. Důvodem odmítnutí žádosti je nemožnost
vyhovět všem případným dalším žadatelům o vyhrazené parkování. Oznámit usnesení
rady žadatelům.
Zdržel se: 1
02.09.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv v sociálních bytech
celkem u čtyř žadatelů a za podmínek daných přílohou k zápisu. Informovat nájemce
a MSBNF.
02.09.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková
Ověřovatelé: Ondřej Vaculík, MDDr. Antonín Spal
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
02. 09. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Karel Pelikán
ad 2)-4)
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 17
Rady města Hořovice ze dne 02. 09. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.

16.09.2020
Bc. Hasman
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Lochovice v roce 2020 č. 1/2020 ve výši 2000 Kč.
16.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o poskytování služeb platebního portálu
s provozovatelem Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace Středočeského
kraje, a to ve věci pilotního projektu realizace plateb místních poplatků prostřednictvím
elektronické cesty v rámci jednotné aplikace provozované Středočeským krajem. Rada
zároveň pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy.
16.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost společnosti Vodovody a kanalizace Beroun,
a.s., Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun – Závodí o odkoupení pozemků parc. č. 70/1,
70/2, 71, 83/9 a 83/10 vše v k. ú. Chaloupky v Brdech a doporučuje Zastupitelstvu
města schválit prodej těchto pozemků za částku ve výši 10.000, - Kč za podmínky,
že kupující provede rekonstrukci a posílení tamního zdroje vody pro účely kapacitního
zvýšení dodávek vody v rámci připravované přístavby nemocnice v Hořovicích a dále
vybuduje vodovod pro veřejnou službu v lokalitě pod skládkou v délce 170 metrů.
16.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Chodník a přechod pro chodce,
lokalita Pražská – Příbramská – II. vyhlášení“ projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DOZEP s.r.o., Zaječov 343,
267 63 Zaječov, IČ: 256 37 487, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí
s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost DOZEP s.r.o. požaduje
1.461.287,- Kč bez DPH, tj. 1.768.158,202,- Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice
pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.
16.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pro 1. základní školu Hořovice
a 2. základní školu Hořovice ve věci pořízení IT techniky financované z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, a to za účelem zajištění konektivity při vzdálené výuce
žáků v případě pandemických opatření.
16.09.2020
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s žádostí obyvatele Hořovic, požadujícího pokácení 2 ks bříz,
rostoucích na pozemku ve vlastnictví Města Hořovice, p. č. 1112/1 v k. ú. Hořovice,
v blízkosti bytového domu čp. 725-727 v ulici Palachova. Rada souhlasí s pokácením 2 ks
těchto bříz. Zdržel se: 1

16.09.2020
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí, že projekt „Úprava vstupu k původní tvrzi na nádvoří Starého
zámku v Hořovicích“, podaný v rámci Participativního rozpočtu Středočeského kraje, byl
úspěšný a Město Hořovice přijímá dotaci, ve výši 320.323 Kč. Rada pověřuje pana
starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na financování projektů
podaných v rámci projektu MŮJ KRAJ – participativní rozpočet Středočeského kraje.
16.09.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o umístění a provozování kontejnerů, podle které budou
kontejnery společnosti ELEKTROWIN a.s. umístěny na Sběrný dvůr města Hořovice.
Rada pověřuje starostu města jejím podpisem.
16.09.2020
Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
16.09.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice přenáší s účinností k 01.01.2021 celkovou agendu bytů na odbor
sociálních věcí, zdravotnictví a školství. Městská správa bytového a nebytového fondu
bude mít nadále v technické správě nemovitosti, kde se byty nachází a bude je nadále
udržovat. Zároveň pověřuje odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství k vytvoření
dokumentu „Koncepce bytové politiky Města Hořovice“ a to do 31.12.2020.
16.09.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci Městská mateřská škola
Hořovice použít finanční prostředky z Investičního fondu ve výši 48.400, - Kč na úhradu
nákladů za zpracování studie proveditelnosti k analýze stavebního záměru navýšení
kapacity mateřské školky o 1 třídu.
16.09.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková 02.09.2020
Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

Karel Pelikán
02.09.2020

02.09.2020

Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16. 09. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík
ad 2)-4)
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 18
Rady města Hořovice ze dne 16. 09. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.

30.09.2020
Bc. Hasman
informace o výnosu z parkovacích automatů - bez usnesení
30.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti s panem Liborem Slavíkem, spočívající ve stavbě připojení
kanalizační přípojky pro rodinný dům č.p. 294 na vodohospodářské sítě uložené
v budoucím služebném pozemku parcelní č. 286/3 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný
rozsah věcného břemene bude cca 2 m za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů.
30.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE-12-6006940/26, Hořovice, obnova NN z TS BE-3582, uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v právu na dobu neurčitou umístit
a provozovat zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, pojistkové skříně
v obvodovém plášti budovy bytového domu nacházejícím se na pozemku p.č. 1149 v k.ú.
Hořovice v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, a to za úplatu 200 Kč + DPH
dle platných předpisů.
30.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o postoupení práv a povinností z územního
rozhodnutí, ve věci připravované realizace akce Prodloužení podchodu v železniční
stanici Hořovice, a to s tím, že práva a povinnosti vyplývající z vydaných územních
rozhodnutí včetně projektové dokumentace přechází bezplatně z dispozic města
Hořovice na společnost Správa železnic, státní organizace, IČO: 709 94 234, která bude
předmětnou investiční akci za finanční spoluúčasti města Hořovice realizovat.
30.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dohody o vypořádání vzájemného závazku
spočívající v oboustranném prohlášení smluvních stran v souvislosti s plněním
při poskytování služby na používání aplikace „Mobilní rozhlas“ ke dni 30. 9. 2020 a
zároveň souhlasí s uzavřením Objednávky pro poskytování licence na používání aplikace
„Mobilní rozhlas“ s platností od 1. 10. 2020 na dobu dvou let ve výši 49.900 Kč bez DPH.
30.09.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice nesouhlasí s přijetím dotace na projekt „Zpracování digitálního
povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému ochrany
před povodněmi ve městě Hořovice“, a to z důvodu nezajištění financování předmětné
akce v průběhu její realizace i příslušné finanční spoluúčasti. Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0
30.09.2020

Ing. Grunt
Rada bere na vědomí informaci speciálního stavebního úřadu o stavu ulic Na Kopečku
a Na Lukách v k. ú. Hořovice.
30.09.2020
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s návrhem technického a dopravního odboru, podle kterého bude
z nabídky společnosti ARCH consulting s.r.o. objednáno, za cenu 25.000 Kč bez DPH,
tj. 30.250 Kč vč. 21 % DPH zpracování druhé části, komunikační kampaně města vůči
malým a středním podnikatelům vzhledem k ukládání odpadu z jejich podnikatelské
činnosti do veřejně přístupných kontejnerů na separovaný odpad. Vyhodnocení
dotazníků prostřednictvím společnosti ARCH consulting s.r.o. poté cenově vychází
na 250 Kč bez DPH.
30.09.2020
Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
30.09.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci 1. Základní škola Hořovice
navýšení kapacity školní družiny o 30 dětí. Kapacita bude navýšena od září 2021.
30.09.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková 16. 09. 2020
Ověřovatelé: Jana Šrámková
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

Ondřej Vaculík

18.09.2020

18. 09. 2020

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 30.09.2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Karel Pelikán, Ing. Jaroslav Vyhnal
ad 2)-4)
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 19
Rady města Hořovice ze dne 30. 09. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
14.10.2020

Bc. Hasman
Rada města Hořovice pověřuje starostu města jednáním za město s jednatelem
Akvaterm, s.r.o. ohledně dohody o změně smlouvy o výkonu hlasovacích práv
14.10.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě uzavřené dne
29. 6. 2018 se společností MERKUR=K= s.r.o. ve věci podnájmu prostor sloužících jako
parkoviště v Pražské ulici, jehož obsahem je prodloužení trvání podnájemní smlouvy
do 31. 12 2021 a cena za podnájem ve výši 25.000, - Kč bez DPH za jeden měsíc. Rada
zároveň pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku.
14.10.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky
uchazeče WALCO CZ spol. s r.o., Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČ:
256 40 623, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí
o výběru dodavatele. Společnost WALCO CZ spol. s r.o., požaduje za provedení díla
částku ve výši 4.999.183,35,- Kč bez DPH, tj. 6.049.011,85,- Kč vč. 21 % DPH. Rada města
Hořovice pověřuje pana starostu podpisem souvisejících rozhodnutí týkajících
se předmětné veřejné zakázky a dále podpisem příslušné Smlouvy o dílo.
14.10.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným využitím Panské zahrady dne
10. 9. 2020 od 10 do 17 hodin, a to pro Dětskou skupinu Elánek, která zde bude pořádat
akci určenou pro děti s názvem „Dýňohraní“.
14.10.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje zábor veřejného prostranství v rozsahu cca 20 m2
žadatelům Davidu Štochlovi a Martině Fulínové, a to na Palackého náměstí za účelem
provozu pojízdného občerstvení „Food truck“. Povolení záboru se uděluje na dny středa
a čtvrtek v době od 10:00 do 16:00, a to v měsíci říjnu a v listopadu, kdy zábor bude
zpoplatněn dle příslušné vyhlášky města.
14.10.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování
služeb Vodafone OneNet, kterým se prodlužuje délka trvání smlouvy
do 30. 9. 2022 a s dílčími smlouvami k této Rámcové smlouvě, řešícími zřízení nové DSL
linky a tarify na dobu trvání Rámcové smlouvy. Rada pověřuje starostu podpisem všech
čtyř dokumentů.
14.10.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem víceprací, které společnost BM Construction, spol. s r.o.,

na stavební zakázce nazvané „Oprava nosné konstrukce u bazénu – oprava ocelových
sloupů“ v pavilonu 6 1. ZŠ Hořovice, vyčíslila v celkové výši 308.435,62 Kč vč. 21 % DPH.
Vícepráce se z rozhodující části týkají sanace dalších čtyř ocelových sloupů v pavilonu 6,
tj. sloupů č. 7 až 10. Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru předložit návrh
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na její další zasedání.
14.10.2020
Ing. Šnajdr
Rada nemá žádných námitek ke stavebním úpravám, které hodlá majitel domu
č. p. 185 v ulici 9. května, provádět ve dvoře svého domu. Rada pověřuje pana
místostarostu podpisem na koordinační situaci stavby.
14.10.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem víceprací, které společnost GEMI Group, s. r.o., na stavební
zakázce nazvané „Oprava hygienického zázemí a baru Společenského domu v Hořovicích
– 1 etapa“, vyčíslila po odečtení méněprací v celkové výši 224.395 Kč bez DPH,
tj. 271.518 Kč vč. 21 % DPH. Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru předložit
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na její další zasedání.
14.10.2020
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a tedy s nabídkou společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., Viničná 910, 266 70 Beroun, podle které budou
zrekonstruovány dvě uliční vpusti a provizorně opravena část poškozené komunikace
po velkém dešti v ulici Nádražní za částku 243.130,80 Kč bez DPH, tj. 294.188,27 Kč vč.
21 % DPH, tak aby byla alespoň částečně schůdná ještě než udeří zima. Objednat
provedení prací. Zdržel se: 1
14.10.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem servisní smlouvy o technické podpoře SW aplikace KOMPAS 5,
podle které bude, za cenu 45.980 Kč vč. DPH provádět společnost ML Consult, v.o.s.
technickou podporu a každoroční aktualizaci modulů Pozemková mapa“, „Pasport
místních komunikací“ a „Pasport veřejného osvětlení“. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.10.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková 30.09.2020
Ověřovatelé: Karel Pelikán
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

Ing. Jaroslav Vyhnal

02.10.2020

30.09.2020

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
14. 10. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Miroslav Veverka, zastupitel

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, MDDr. Antonín Spal
ad 2)-4)
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 20
Rady města Hořovice ze dne 14. 10. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
11.11.2020

PhDr. Boubínová
Rada města souhlasí s převodem finačních prostředků v částce 200.000 Kč z rezervního
fondu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní do investičního fondu za účelem
financování zateplení stropu Domova nad částmi budovy ""B"" a ""C"".
11.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost Společenství vlastníků bytových jednotek
domu čp. 1230 Hořovice o odkup pozemku v souladu s uzavřenou Smlouvou o budoucí
kupní smlouvě na pozemek parc. č. 942/46 v k. ú. Velká Víska o výměře 21 m2,
a doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej tohoto pozemku za částku ve výši
8.050, - Kč dle znaleckého posudku.
11.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti uzavírané se společností KOVOVÝROBA VALCVERK, spol. s r.o., jejímž
obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu
neurčitou umístit a provozovat na pozemku města parcelní č. 863/2 v k.ú. Kotopeky,
stavbu plynovodní přípojky k tamnímu objektu.
11.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje darovací smlouvu a tím přijetí daru od Tělocvičné
jednoty Sokol Hořovice, IČ: 4799502 ve výši 10.000 Kč, a to pro účely spolufinancování
pořízení pamětní desky Ferdinanda Habětína umístěné na Střední odborné škole
v Hořovicích.
11.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Domov Na Výsluní,
Hořovice – dodávka a montáž evakuačního výtahu“. Zároveň souhlasí se složením
komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Aleš Trojan, MPA, PhDr. Drahomíra
Boubínová, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník
Ing. Petra Špičková, 3. náhradník Ondřej Vaculík. 11.11.2020
Dr. Ing. Peřina
Rada města pověřuje starostu a místostarostu podpisem souhlasného stanoviska
za město Hořovice v případě obecných souhlasů coby sousedního vlastníka pro potřeby
správního řízení před stavebním úřadem.
11.11.2020
Ing. Pelán
Rada města bere na vědomí podání MSBNF a rozhodla o příspěvku ve výši 195.000,- Kč
na pokrytí nákladů na provoz sběrného dvora.

11.11.2020
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně
a tělesně postižené osoby na parkovišti v ulici Jabloňová před č.p.899 (DPS).
Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat
zhotovení dopravního značení.
11.11.2020
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí se závěrečným vyúčtováním podle kterého společnost BM
Construction, spol. s r.o., na stavební zakázce nazvané „Oprava nosné konstrukce
u bazénu – oprava ocelových sloupů“ v pavilonu 6 1. ZŠ Hořovice, provedla vícepráce
v celkové výši 308.435,62 Kč vč. 21 % DPH, a pověřuje starostu města podpisem tohoto
vyúčtování.
11.11.2020
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s návrhem odpovědi zastupiteli města, vysvětlující
vyúčtování víceprací a méněprací na stavební akci „Oprava hygienického zázemí
Společenského domu“.
11.11.2020
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s nabídkou, podle které bude pan Radek Pavlis (firma ReGARDENS)
udržovat v roce 2021, za cenu 58.779 Kč vč. 21 % DPH, květnaté louky na sídlišti
Višňovka. Údržba bude spočívat ve dvou ročních sečích a ročním jednorázovém
odplevelení. Objednat provedení prací.
Zdržel se: 1 Dr. Ing. Jiří Peřina
11.11.2020
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí se závěrečným vyúčtováním ke smlouvě o dílo na akci „Oprava
hygienického zázemí Společenského domu v Hořovicích“ se společností GEMI GROUP,
spol. s r.o., a pověřuje starostu města podpisem tohoto vyúčtování.
11.11.2020
Ing. Šnajdr
Rada města nemá žádných námitek k provádění terénních úprav, jež majitel pozemku
p. č. 1558 v k. ú. Hořovice na svém pozemku, který je sousedním pozemkem k pozemku
p. č. 1556 v k. ú. Hořovice v majetku města Hořovice, provádí. Oznámit usnesení rady
města žadateli.
11.11.2020
Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
11.11.2020

Mgr. Kebrlová
Rada města souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro 1. a 2. základní
školu Hořovice od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy
pro děti“.
11.11.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města schvaluje přidělení bytu pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou
Hořovice. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
11.11.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytu pro jednotlivce
v Domě s pečovatelskou službou Hořovice a souhlasí s přednostním přidělením bytu.
Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
11.11.2020
Mgr. Šumera
Rada města jmenuje podle §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., pana Karla Pelikána
členem školské rady příspěvkové organizace 1. základní školy Hořovice, Komenského
1245, 268 01 Hořovice s účinností od 1. 11. 2020.
11.11.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková 14. 10. 2020
Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová MDDr. Antonín Spal 15. 10. 2020
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

15. 10. 2020

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11. 11. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni: Miroslav Veverka, zastupitel
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ing. Jaroslav Vyhnal
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 21
Rady města Hořovice ze dne 11. 11. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním trojstranných Smluv o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. IE-12-6008933/SIS/001, č. IE-12-6008933/SIS/002 a č. IE-126008933/SIS/003, „Hořovice, Na Schůdkách, Úzká, obnova NN“ uzavírané se společností
ČEZ Distribuce, a.s. a s fyzickými osobami, spočívající v umístění hlavního domovního
zařízení k odběru elektrické energie na nemovitostech, kdy je zemní kabelové vedení NN
z části umístěno na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 298/2, 348, 374/1 a 375/1 v k.ú.
Hořovice v rozsahu dle příslušného geometrického plánu a za jednorázovou úplatu
ve výši 1.000 Kč + DPH dle platných předpisů za smlouvu, celkem tedy za úplatu ve výši
3.630 Kč.
25.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti se společností CETIN a.s. spočívající v umístění liniové stavby podzemního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích města p.č. 1968/3, 2112/17, 2122/1
v k.ú. Hořovice a pozemcích p.č. 903/5, 909/2, 923/1, 926/5, 926/10, 927/4, 927/17,
927/33, 931/2, 931/7, 932/1, 933/1, 933/2, 942/1 v k.ú. Velká Víska. Předpokládaný
rozsah zřízené služebnosti bude cca 440 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných
předpisů, celkem tedy bude služebnost zřízena za úplatu ve výši 266.200 Kč.
25.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice nesouhlasí s žádostí manželů Růženy a Milana Vystydových
o prodej pozemku parc. č. 88/7 v k.ú. Velká Víska za účelem výstavby rodinného domu
a nedoporučuje Zastupitelstvu města Hořovice tento prodej schválit. Zdržel se: 1 Pro:
6 Proti: 0
25.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Dodatek nájemní smlouvy týkající se pronájmu
nebytových prostor na adrese Smetanova 250, Hořovice, kdy se novým pronajímatelem
stává společnost SPV Harmonika s.r.o., IČO 09246401. Rada zároveň pověřuje starostu
města k podpisu tohoto dodatku.
25.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice v souladu s ustanovením § 11, § 61 odst. 2 písm. a) a § 102 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje Nařízení města Hořovice č. 1/2020 o regulaci stání motorových
vozidel a o vymezení oblastí města Hořovice, ve kterých lze místní komunikace a jejich
úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
25.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost Hany Klánové o prodej části pozemku
o výměře cca 53,4 m2 na parc. č. 730/1 v k. ú. Hořovice za účelem vybudování vlastní
příjezdové komunikace pro přístup k tamnímu pozemku parc. č. 730/2, a doporučuje
Zastupitelstvu města schválit prodej této části pozemku. Rada pověřuje odbor vnitřních
věcí a právní k provedení geometrického zaměření jednotlivých částí pozemku parc.

č. 730/1 a k následnému zveřejnění tohoto záměru na úřední desce města.
25.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavíranou s Muzeem Českého
krasu, p. o., Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun, a to ve věci zapůjčeného sbírkového
předmětu, resp. zvonu umístěného ve Starém zámku. Tato smlouva je bezplatná
a k jejímu podpisu je pověřen místostarosta města Ondřej Vaculík.
25.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí současný právní stav nájemních smluv či smluv
o výpůjčce týkajících se všech pozemků, které jsou v rámci územního plánu města
definovány jako veřejná prostranství a ukládá odboru vnitřních věcí a právnímu
ponechat tento stav nadále beze změny a bez nároku na nájem.
25.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s Dohodou o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BEA-V-6/2020 uzavíranou
s Úřadem práce České republiky, IČO: 72496991, a to ve věci vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na úklid veřejného prostranství, kdy
k jejímu podpisu pověřuje starostu města.
25.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení s názvem „Domov Na Výsluní,
Hořovice – dodávka a montáž evakuačního výtahu“ projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče Výtahy VOTO s. r.o., Jateční
2691/10, 301 00 Plzeň, IČO: 62623826, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí
s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost Výtahy VOTO s. r.o. požaduje
za realizaci této zakázky částku ve výši 1.010.000, - Kč bez DPH, tj. 1.222.100, - Kč vč.
21 % DPH. Rada zároveň pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí a oznámení
o výběru dodavatele a příslušné Smlouvy o dílo.
25.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Svaz
neslyšících a nedoslýchavých osob – Základní organizace v Hořovicích na provoz této
organizace, a to z důvodu, že dotace této organizaci již v roce 2020 poskytnuta byla.
25.11.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s částečnou úhradou nákladů na pořízení materiálu
pro vánoční výzdobu města Hořovice, které bude provádět sdružení osobního rozvoje
Sedmikráska, Anýžova 95, 268 01 Hořovice, a to v prokázané částce do 5.000 Kč.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se instalací vánoční výzdoby na Palackého náměstí
u radnice a kostela, na Náměstí Boženy Němcové a u zámku prostřednictvím Sdružení
osobního rozvoje Sedmikráska z.s.
25.11.2020
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. Čtvrtletí 2020.
25.11.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost JAKEŠ cz s.r.o., za cenu 193.978 Kč
bez DPH provede komplexní ochranu objektu radnice proti holubům. Objednat
provedení prací.
25.11.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s předloženým projektem rekonstrukce venkovních schodišť, ve stupni
dokumentace pro stavební povolení, které jsou umístěny po bocích hlavního vstupu
do objektů 1. Základní školy Hořovice. Oznámit usnesení rady žadatelům.
25.11.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o firemním řešení, podle které bude po dobu
dalších 24 měsíců od uzavření tohoto dodatku zajišťovat provoz pevných linek na MěÚ
Hořovice společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.11.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zrušením odběrného místa pro odběr el. energie na adrese Palackého
nám. 253/4, Hořovice (EAN 859182400601172750). Rada konstatuje, že odběrné místo,
evidované na město Hořovice, je umístěno na pozemku, který v současnosti již vlastní
Středočeský kraj, odběrné místo není využíváno a je ve stavu nutné rekonstrukce.
Oznámit usnesení rady navrhovateli.
25.11.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem změnových listů č. 8 až 11, podle kterého společnost HORA
s.r.o. vyčíslila vícepráce č. 2 na stavbě nazvané „Stavební úpravy Starého zámku
v Hořovicích, úpravy čp. 28“ v celkové výši 264.716,44 Kč vč. 21 % DPH.
25.11.2020
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí žádost kastelána Zámku Hořovice a souhlasí s úpravou chodníku
a s provedením dvou odvodňovacích žlabů u jihozápadní hrany oplocení zámku dle
předložené dokumentace, a to na náklady města. Oznámit usnesení rady žadatelům.
25.11.2020

Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
25.11.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města jmenuje podle §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., pana MDDr. Antonína
Spala členem školské rady příspěvkové organizace 2. Základní školy Hořovice, Jiráskova
617, 268 01 Hořovice s účinností od 15. 12. 2020.
25.11.2020
Zapsala: Lenka Kuniaková 11.11.2020
Ověřovatelé: Jana Šrámková, Ing. Jaroslav Vyhnal 12.11.2020
Dr. Ing. Jiří Peřina 12.11.2020
starosta

Zápis č. 22
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 11. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Miroslav Veverka, Karel Pelikán

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

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, MDDr.Antonín

Spal
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 22
Rady města Hořovice ze dne 25. 11. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
09.12.2020

Bc. Hasman
Rada souhlasí s vyplacením mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací
města Hořovice ve výši jednoho měsíčního platu z rozpočtu PO za předpokladu, že PO
mají tyto prostředky v rozpočtu.
09.12.2020
Bc. Hasman
Rada souhlasí s udělením výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek platných
pro město Hořovice a jeho příspěvkové organizace a souhlasí, aby Domov Na Výsluní
zakoupil přístroj na dekontaminaci odpadu. Domov bude žádat o dotaci na financování
nákupu přístroje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
09.12.2020
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí dopis jednatele společnosti HORA s.r.o., týkající se oznámení,
že společnost HORA s.r.o. není schopna, vzhledem ke stávající epidemiologické situaci,
dodržet původní termín dokončení díla, nazvaného „Stavební úpravy Starého zámku
v Hořovicích, úpravy čp. 28“, tj. předat dokončené dílo do 30. listopadu 2020. Rada
souhlasí s bez-sankčním prodlužením termínu dokončení stavby do pondělí 16. prosince
2020 a tedy s návrhem dodatku č. 2. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města
Hořovice č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání s nebezpečných a stavebním
odpadem, a s doporučením jejího schválení ji předkládá Zastupitelstvu města Hořovice
k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města
Hořovice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a s doporučením jejího
schválení ji předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst.
2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit dle ustanovení
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, prodej pozemku parcelní č. 1878, zahrada, o výměře dle listu
vlastnictví č. 10001 pro k.ú. a obec Hořovice 802 m2 nabyvateli Společnost TTJ, s.r.o.,
za kupní cenu ve výši 300.000, - Kč, a to včetně kupní smlouvy, na jejímž základě je
stanoveno využití tohoto pozemku pro účely zahrady a nezcizitelnost pozemku.
09.12.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit dle ustanovení
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemku parcelní č. 1856/2, ostatní plocha,
o výměře dle listu vlastnictví č. 10002 pro k.ú. a obec Hořovice 704 m2 z majetku České
republiky zastupované Státním pozemkovým úřadem do majetku města Hořovice, a to
z důvodu jeho využití pro tamní stavbu chodníku s návazností na přechod
pro chodce.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit dle ustanovení
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Smlouvu o převodu dokončených stavebních objektů, podle které
Středočeský kraj bezplatně převede, a to v případě úspěšného dokončení „Východního
obchvatu“ Hořovic, na město Hořovice majetek v celkové odhadované hodnotě
28.529.817 Kč vč. 21 % DPH.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení služebnosti uzavírané
se společností CETIN a.s., spočívající v umístění a provozování komunikačního vedení
a zařízení na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 66/1, 66/8, 66/24 a 66/29 v k.ú. Velká
Víska v rozsahu dle geometrického plánu a za úplatu ve výši 74.000 Kč + DPH dle
platných předpisů, celkem 89.540 Kč.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE-12-6006940/15, Hořovice, obnova NN z TS BE-3582, uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v právu na dobu neurčitou umístit
a provozovat zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, pojistkové skříně
v obvodovém plášti budovy bytového domu nacházejícím se na pozemku p.č. 1158 v k.ú.
Hořovice v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, a to za úplatu 200 Kč + DPH
dle platných předpisů.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o nájmu prostor ke sňatečným a obdobným
obřadům s Národním památkovým ústavem, IČO 75032333, a to ve věci pronájmu
prostor ve Státním zámku Hořovice pro účely konání svatebních obřadů v roce 2021.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o dílo s autorem MUDr. Vladimírem Kaslem
ve věci zhotovení knižní publikace s názvem „Hudba v Labi“, jejímž obsahem je
zachycení historie realizace kulturních, zejména pak hudebních akcí pořádaných v klubu
„Labe“. Předmětem dodání je celkem 30 kusů publikace na celkovou cenu díla ve výši

10.000 Kč.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce s Národním
Pedagogickým institutem České republiky, IČO 45768455, a to ve věci prodloužení
bezplatné výpůjčky pozemku a stavby objektu Městské mateřské školy Hořovice na rok
2021.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 5
ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření
č. 4, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice
k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro aktuální potřeby
financování nezbytných výdajů v roce 2021 o tzv. kontokorentní úvěr k běžnému účtu,
a to ve výši 5 mil. Kč, a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit podání
žádosti o tento úvěr, resp. pak uzavření příslušné smlouvy o kontokorentním úvěru.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na období let 2022 až 2024, a s doporučením jej schválit ho předkládá
Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2021, a s
doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání
na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený „Program pro poskytování dotací
z rozpočtu města Hořovice v roce 2021“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní
smlouvy pro poskytování takovýchto dotací, a s doporučením jej schválit ho předkládá
Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 85, písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí záměr úpravy podmínek pro čerpání dotací

poskytovaných z rozpočtu města Hořovice v roce 2020 z důvodů koronavirové situace
a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit na základě § 85, písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů úpravu „Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit podání žádosti
o poskytnutí dotace v rámci Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z
podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli (číslo výzvy 1/2021/117D8220),
kdy poskytovatelem této dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, a to
na realizaci akce rekonstrukce ulice Kamenná.
09.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Plán inventur města Hořovice za rok 2020 a ukládá
v souladu s tímto plánem provést inventarizaci majetku a závazků města ke dni 31. 12.
2020.
09.12.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s výměnou dvou sociálních bytů, dle přílohy zápisu.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou, a to do 28. 2. 2021. Informovat
žadatele a MSBNF.
09.12.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv v sociálních bytech
u dvou žadatelů. Informovat nájemce a MSBNF.
09.12.2020
25.11.2020
Ověřovatelé: Ondřej Vaculík, MDDr. Antonín Spal
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

25.11.2020

25.11.2020

Zápis č. 23
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 09. 12. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Miroslav Veverka, zastupitel

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

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Karel

Pelikán
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 23
Rady města Hořovice ze dne 09.12.2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
16.12.2020
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 6 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 011025, týkající

se tzv. zaměstnaneckého programu. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku.
16.12.2020
Bc. Nesnídalová
Rada bere na vědomí přerušení provozu MMŠ od 28. do 31.12. 2020.
16.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „Hořovice, Plynovod – přivaděč I. etapa“
pro společnost BAGGER, k.s., spočívající v uložení nové plynovodní přípojky
na pozemcích parcelní č. 66/8, 895/1, 895/8 a 916 v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný
rozsah věcného břemene bude cca 405 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných
předpisů, celkem tedy cca 245.025 Kč.
16.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku
parc. č. 693/3 v k. ú. Hořovice, uzavřené s panem Josefem Svobodou, kdy tento nájemní
vztah končí ke dni 31. 12. 2020. Vzájemné závazky a pohledávky z této smlouvy jsou
vyrovnány a k podpisu dohody o ukončení je pověřen starosta města. Zdržel se: 1, Pro:
6
16.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajišťování a spolufinancování
dopravní obslužnosti města se Středočeským krajem zastoupeným příspěvkovou
organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, IČO: 05792291, jejímž předmětem
je zajištění standardní dopravní obslužnosti ze strany Středočeského kraje a také
finanční spoluúčast na zajištění nadstandardní dopravní obslužnosti v podobě bezplatné
dopravy osob v rámci vybraných linek na území města Hořovice. Hodnota plnění dle této
smlouvy činí na rok 2021 částku ve výši 1.206.600, - Kč a k podpisu této smlouvy je
pověřen starosta města.
16.12.2020
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o vývozu odpadkových košů, a to pro veřejnou zakázku s názvem „Vývoz
odpadkových košů“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zároveň souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich
náhradníky v tomto složení: členové – Ing. Petr Karban, Ing. Milan Šnajdr, Bc. Aleš
Trojan, MPA, náhradníci – 1. náhradník: Věra Veverková, 2. náhradník: Ondřej Vaculík,
3. náhradník: Bc. Michal Hasman, MPA.
16.12.2020
Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného

a neupotřebitelného majetku viz příloha.
16.12.2020
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením sociálního bytu č. 12 (60,5 m2) žadatelce dle
přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 1.12.2021
s možností automatického prodloužení v případě pravidelného hrazení nákladů
na bydlení. Informovat žadatelku a MSBNF.
16.12.2020
Zapsala: Kuniaková

09.12.2020

Ověřovatelé: Jana Šrámková, Karel Pelikán
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

10.12.2020

10.12.2020

Zápis č. 24
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 16. 12. 2020
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni:
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by
nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což
zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

Usnesení č. 24
Rady města Hořovice ze dne 16.12. 2020
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr.Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
06.01.2021

Bc. Hasman
Rada města Hořovice jmenuje ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. g), zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění paní Ing. Markétu Vrbovou
vedoucí odboru organizačního a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Hořovice
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
v aktuálním znění. Rada pověřuje tajemníka MěÚ provedením úkonů souvisejících
s tímto jmenováním s účinností od 01.01.2021.
06.01.2021
Ing. Šnajdr
"Rada souhlasí s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, podle kterého
budou proplaceny vícepráce č. 2 na stavební akci nazvané „Stavební úpravy Starého
zámku v Hořovicích“ dle změnových listů č. 8 až 11 v celkové výši 264.716,44 Kč vč.
21 % DPH. Rada pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo.
06.01.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení služebnosti uzavírané
se společností CETIN a.s., spočívající v umístění a provozování komunikačního vedení
a zařízení na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 72/2 k.ú. Velká Víska v rozsahu dle
geometrického plánu a za úplatu ve výši 16 000 Kč + DPH dle platných předpisů.
06.01.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práva a povinností
vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Vodovody
a kanalizace Beroun, a.s., IČO 46356975, a to ve věci aktualizace práv a povinností
spojených s dodávkami pitné vody a provozem kanalizace v rámci území města
Hořovice.
06.01.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje na rok 2021 rozpočty u všech příspěvkových organizací,
jejichž je město Hořovice zřizovatelem. Těmito příspěvkovými organizacemi jsou
1. základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice,
Městská mateřská škola Hořovice, Městská správa bytového a nebytového fondu
Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice, Městské sportovní centrum Hořovice
a Středisko volného času Domeček Hořovice. Rozpočty uvedených příspěvkových
organizací jsou schvalovány jako rozpočty vyrovnané.
06.01.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje na období let 2022 až 2024 střednědobé výhledy
rozpočtů u všech příspěvkových organizací, jejichž je město Hořovice zřizovatelem.
Těmito příspěvkovými organizacemi jsou 1. základní škola Hořovice, 2. základní škola
Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, Městská
správa bytového a nebytového fondu Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice,
Městské sportovní centrum Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice.
06.01.2021

Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ke schválenému rozpočtu města
Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 5, a to v plném rozsahu s tím,
že toto schválené rozpočtové opatření předloží pro informaci na následujícím jednání
Zastupitelstva města Hořovice.
06.01.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s názvem Zvýšení
retenční schopnosti území města Hořovice – zpracování projektové dokumentace, a to
se společností Inženýrské a stavební práce s.r.o., kdy předmětem dodatku je pouze
změna v termínu zhotovení jednotlivých dílčích projektů. K podpisu tohoto dodatku je
pověřen starosta města.
06.01.2021
Zapsala: Lenka Kuniaková

16.12.2020

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej Vaculík
Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

16.12.2020

16.12.2020

