Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
12. 05. 2021
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Miroslav Veverka, zastupitel
Edita Červenková, 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, 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. 10
Rady města Hořovice ze dne 12. 05. 2021
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
12.05.2021
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s návrhem upraveného rozpočtu, podle kterého firma Jiří Pergl
vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Hořovice – oprava chodníků“ na Palackého náměstí
v Hořovicích v celkové výši 432.084 Kč vč. 21 % DPH. Rada zároveň souhlasí s textem
Závěrečného vyúčtování ke smlouvě o dílo a pověřuje starostu města jeho podpisem.
26.05.2021
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s přesunem vyhrazeného parkovacího místa umístěného před
budovou č. p. 1443 na Palackého náměstí, v jehož areálu je ordinace praktického lékaře
pro děti a dorost. Nové vyhrazené parkovací místo bude zřízeno na protilehlém
parkovišti, stávající parkovací místo bude zrušeno. Práce spojené s instalací nového
vyhrazeného parkovacího místa uhradí žadatelka na své náklady. Oznámit usnesení rady
žadatelce.
26.05.2021
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí se žádostí spolku HOROVIZE o povolení bezúplatného záboru
veřejného prostranství dne 01. 08. 2021 od 05:00 - 20:00 hod, konkrétně části Palackého
náměstí, jeho severozápadní části kolem kostela Nejsvětější Trojice, vč. přilehlých
místních komunikací s tím, že východně je požadovaný zábor ohraničený silnicí II/114 a
jižně poté silnicí III/1148. Rada upozorňuje, že je též potřeba zajistit si patřičná
rozhodnutí silničního správního úřadu. Souhlas se uděluje s podmínkou v souladu s
hygienickými předpisy.
26.05.2021
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 872/21 v k. ú.
Velká Víska a pověřuje pana místostarostu podpisem „souhlasu se stavbou – ohlášení“ dle
§ 105 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.
26.05.2021
Ing. Šnajdr
Rada města se zabývala nabídkou společnosti METROSTAV Facility na správu budov v
majetku města, spočívající v zajišťování údržby a provozu těchto budov. Rada konstatuje,
že se nehodlá vydat touto cestou, která by s největší pravděpodobností pouze zvýšila

náklady na správu těchto budov. Nabídka společnosti byla navíc předložena ve značně
nekonkrétní podobě.
26.05.2021
Ing. Šnajdr
Rada města projednala žádost společnosti SATISEN s.r.o. a souhlasí s připojením
komunikačního systému u záměru výstavby bytového domu na pozemcích p. č. 101 a 102
v k. ú. Hořovice k místní komunikaci v ulici Nádražní. K samotnému návrhu bytového
domu nemají radní připomínek. Zásah do majetku města, tj. do povrchů a konstrukčních
vrstev komunikace v ulici Nádražní v případě připojování inženýrských sítí k
plánovanému domu bude řešen smlouvou o právu stavby s Městem Hořovice, obsahující
stanovisko TAD MěÚ při stavebním řízení. Oznámit stanovisko radních žadateli.
PRO: 4, PROTI: 3, ZDRŽEL SE: 0
26.05.2021
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí se zahájením příprav na výstavu kanalizační stoky v Plzeňské ulici v
úseku od železničního viaduktu po napojení na kanalizační sběrač, vedoucí Masarykovo
ulicí. Rada ukládá TAD MěÚ Hořovice zajisti nabídku na zpracování projektové
dokumentace ve stupni DUR + DSP a v tomto smyslu odpovědět žadateli.
25.06.2021
Ing. Šnajdr
Rada města nesouhlasí s žádostí společnosti Lékárny JK, spol. s r. o. o povolení
vyhrazeného parkování ve prospěch žadatele před provozovnou společnosti na Palackého
náměstí (před radnicí). Oznámit usnesení rady žadatelům.
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
26.05.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice nesouhlasí s nabídkou dlouhodobého pronájmu, a zároveň
nedoporučuje Zastupitelstvu města Hořovice koupi 15 ti parkovacích ploch, resp.
pozemků v ulici U Školky v Hořovicích, a to od M. Kebrleho st. a M. Kebrleho ml., bytem
Hořovice.
26.05.202
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IZ-12-6001408/01, Hořovice 326, 325, 33 - přeložka kNN, uzavírané se
společností ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a
provozovat zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemcích p.č.
249/1, 286/3, 299 a 307/1 v k.ú. Hořovice v rozsahu dle předloženého geometrického
plánu, a to za úplatu ve výši 45.500 Kč + DPH dle platných předpisů.
26.05.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Servisní smlouvy programového vybavení
CODEXIS včetně smlouvy na Doplněk Monitor Obecní samospráva se společností ATLAS
consulting spol. s r. o. s ročním plněním ve výši 50 tis. Kč. K podpisu smluv je pověřen

starosta města.
26.05.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na akci
„Cyklostezka Hořovice – Kotopeky včetně lávky přes Červený potok“ mezi městem
Hořovice a obcí Kotopeky, a to z důvodu splnění požadavku ze strany dotačního orgánu
SFDI v rámci poskytnutí datace na realizaci předmětné cyklostezky. K podpisu dodatku je
pověřen starosta města.
26.05.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy se společností Vodovody a
kanalizace Beroun, IČO: 46356975, jejíž podstatou je odprodej infrastrukturního majetku
v podobě kanalizačních sítí, a to za cenu ve výši 500 tis. Kč, a zároveň souhlasí s Dohodou
o narovnání majetku uzavřenou se společností Městská akciová společnost Hořovice. K
podpisu smlouvy a dohody je pověřen starosta města.
26.05.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se záborem cca 2 m2 pozemku před budovou radnice 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. 2021 do 7.
10. 2021, a to za cenu stanovenou v souladu s příslušnou místní vyhláškou.
26.05.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové
dotace z rozpočtu města Hořovice v roce 2021 pro Ing. Jiřího Konráda, správce Skautské
klubovny Hořovice, a to na základě svého předchozího rozhodnutí o poskytnutí dotace ve
výši 49.000 Kč.
26.05.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „2. ZŠ Hořovice – rekonstrukce 2
učeben a 2 kabinetů“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče: Jiří Hatina, Záluží 145, 267 61 Cerhovice, IČ: 147 67 058,
jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru
dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Hodnota plnění veřejné zakázky činí
721.429, - Kč bez DPH, tj. 872.929, - Kč vč. 21 % DPH. Rada města následně pověřuje
ředitele příspěvkové organizace 2. základní škola Hořovice Mgr. Jiřího Vavřičku k dalším
úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením. Zároveň rada města
souhlasí s přesunem nevyčerpaných finančních prostředků určených u této příspěvkové
organizace na rok 2021 jako závazný ukazatel na stravné žáků pod závazný ukazatel
provozních výdajů.
26.05.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „1. ZŠ Hořovice – dodávka a montáž

klimatizačního zařízení“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče: AIRCLIMA service, s.r.o., U Kostrounku 1279, 156 00
Praha – Zbraslav, IČ: 271 12 675, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s
podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Hodnota
plnění veřejné zakázky činí 684.290, - Kč bez DPH, tj. 827.991, - Kč vč. 21 % DPH. Rada
města Hořovice následně pověřuje ředitele příspěvkové organizace 1. základní škola
Hořovice Mgr. Radka Šumeru k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se
zadávacím řízením.
26.05.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně
Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava místních komunikací v
Hořovicích“ zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění. 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 – Ing.
Milan Šnajdr, Bc. Aleš Trojan, MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník Roman Jetel,
2. náhradník Bc. Michal Hasman, MPA
3. náhradník. Ing. David Grunt
26.05.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně
Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „1. ZŠ – oprava vodoinstalace a
hygienických koutků“ zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění. 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 –
Mgr. Radek Šumera, Bc. Aleš Trojan, MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci –1. náhradník Mgr.
Kateřina Abrhámová, 2. náhradník Ing. David Grunt, 3. náhradník Bc. Michal Hasman,
MPA.
26.05.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně
Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „1. ZŠ – oprava venkovního schodiště“
zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění. 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 – Mgr. Radek Šumera,
Bc. Aleš Trojan, MPA, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci –1. náhradník Mgr. Kateřina
Abrhámová, 2. náhradník Ing. David Grunt, 3. náhradník Ondřej Vaculík.
26.05.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Zpracování energetické koncepce s
důrazem na problematiku OZE a využití alternativních energetických zdrojů v dopadech
nejen na rozvoj společnosti Hořovická Teplárenská, s.r.o.“ projednala závěry hodnotící

komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče: CITYSUPPORT s.r.o., Lomnického 1705/7,
140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 082 28 493, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s
podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost za plnění veřejné zakázky
požaduje 560.000, - Kč bez DPH, tj. 677.600, - Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice
pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.
26.05.2021
Ing. Grunt
Rada města projednala návrh odboru výstavby a životního prostředí a na základě jeho
doporučení souhlasí s vydáním územního opatření o stavební uzávěře pro celou lokalitu
označenou v územním plánu města Hořovice jako plocha Z.HO.3. Stavební uzávěra bude
vydána do doby pořízení a schválení územní studie pro uvedenou lokalitu.
26.05.2021
Ing. Vrbová
Rada města 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.
26.05.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením jedné místnosti v holobytech žadateli dle
přílohy zápisu, a to místnost, kterou nad rámec nájemní smlouvy obývá partnerka otce
žadatele. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2021 s možností
automatického prodloužení v případě pravidelného hrazení nákladů na bydlení. Rada
ukládá MSBNF v co nejkratší době připravit místnost k nastěhování.
Informovat žadatele a MSBNF.
26.05.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města souhlasí se zřízením jedné přípravné třídy při I. ZŠ v Hořovicích pro školní rok
2021 – 2022.
26.05.2021
Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a
neupotřebitelného majetku viz příloha.
26.05.2021
Jana Šrámková
Rada města souhlasí s přednostním přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou v
Domově Na Výsluní pro manželský pár viz příloha zápisu.
26.05.2021
Zapsala: Edita Červenková
Ověřovatelé: MDDr. Antonín Spal
Dr., Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

