USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 1/2013
ze dne 5. března 2013
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
podle § 84, odst. 2, písm. b)
A
schvaluje
1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
a zároveň bere na vědomí 6. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012

podle § 84, odst. 2, písm. b)
B
schvaluje
Účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012

podle § 84, odst. 2, písm. b)
C
schvaluje
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2011, která byla
součá stí závěrečného ú čtu.

dle § 85 písm. a)
D
schvaluje
a) Prodej nemovitostí
1) části pozemkové parcely 1637 / 1 v k.ú. Hořovice (ulice Potoční)o výměře cca
29 m2
manželů m Piská čkovým, bytem Osek 2 za ú čelem opravy chodníku a vybudová ní schodů
a ná jezdových ramp k domu č.p. 509 za kupní cenu 300 Kč/m2
2)částí pozemkových parcel 641 / 6, 676 / 3 a 676 / 1 v k.ú. Hořovice (ulice Místní)
o celkové výměře cca 126 m2
manželů m Koželuhovým, bytem Hořovice, Lesní 1144 za ú čelem rozšíření objektu bývalé
peká rny a k parková ní vozidel za kupní cenu 300 Kč/m2

b) Nabytí nemovitostí
1) Bezúplatný převod níže uvedených pozemků v k.ú. Hořovice a v k.ú. Velká Víska
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice

Zábor pozemků pro opravu a novostavbu chodníků
v Hořovicích
Parcelní
Zábor
Ulice
Číslo LV
Vlastník
číslo
(m2)
Středočeský
7/1
404
91,2
kraj
Středočeský
219/19
404
8,2
kraj
Středočeský
9. Května
58/2
404
372,4
kraj
Středočeský
417/1
404
7,8
kraj
Středočeský
417/3
404
181,7
kraj
Středočeský
Masarykova I 1506/1
404
97,7
kraj
Středočeský
1506/1
404
269,6
kraj
Masarykova,
Středočeský
1614
404
506
Nová
kraj
Středočeský
1543/1
404
72,2
kraj
Středočeský
Plzeňská
1543/1
404
167,9
kraj
Středočeský
Pražská
78/1
404
116,3
kraj
Středočeský
Příbramská
248/1
404
225,6
kraj
Středočeský
Sklenářka
1735/9
404
183,1
kraj
Středočeský
Tyršova II
1828/1
404
131,4
kraj
Středočeský
U Nádraží
1807
404
507,8
kraj
2) Bezúplatný převod části pozemku p. č. 908 / 4 o výměře 11 m2 v k.ú. Osek
u Hořovic z vlastnictví pana Jiřího Mařá ka a čá sti pozemku p. č. 1174 / 11 o výměře
10 m2 v k.ú . Hořovice ze spoluvlastnictví paní Mgr. Dagmar Demjančukové CSc., paní Mgr.
Libuše Kadlecové a paní Jarmily Kopecké do vlastnictví města Hořovice
c) Prodej movitých věcí
Speciálního vozidla s hydraulickou vysokozdvižnou plošinou, typ AVIA 31K, SUB, MP 13-2
Jedná se o prodej obá lkovou metodou.

Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce panu Emilu Vildmonovi,
Elektromontá žní prá ce, Beroun 2, Na Vinici 1570 za prodejní cenu 90.000 Kč, při splnění
podmínky ú hrady kupní ceny při podpisu smlouvy.

MUDr. Marta Jedličková , Ing. Jaroslav Vyhnal

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 2/2013
ze dne 5. června 2013
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
podle § 84, odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
A
schvaluje
závěrečný ú čet města Hořovice za rok 2012 a zá roveň schvaluje Zprávu o výsledku
přezkoumá ní hospodaření za rok 2012 bez výhrad, neboť již byla přijata ná pravná opatření
u zjištěných nedostatků
podle § 84, odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
B
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
dle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
C
schvaluje
a) Prodej nemovitostí
1) čá sti pozemkové parcely 797 / 2 o výměře cca 120 m2 v k.ú . Hořovice
pí MUDr. Kataríně Strachové, bytem Hořovice, Kosmonautů 759 a panu Mgr. Ing. Petrovi
Dolenskému, MPA, bytem Krá lů v Dvů r, Nad Stadionem, za ú čelem majetkoprávního
vypořá dá ní - zřízení
zahrá dky, za kupní cenu 500 Kč/m2.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu po
oddělení pozemku.
2) čá sti pozemkové parcely 72 / 2 o výměře cca 18 m2 v k.ú . Velká Víska
vlastníků m bytových jednotek v domě č. p. 1198 za ú čelem majetkoprávního
vypořá dá ní za kupní cenu 500 Kč/m2.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu pro oddělení
pozemku.
3) čá sti pozemkové parcely 1857 / 1 o výměře cca 6 m2 v k.ú .
Hořovice
pí Ing. Miloslavě Tinkové, bytem Hořovice, Zá padní 673/3 za
ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní za kupní cenu 500 Kč/m2.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu pro
oddělení pozemku.
b) Prodej movitých věcí
Speciá lního vozidla s hydraulickou vysokozdvižnou plošinou, typ AVIA 31K, SUB, MP 13-2

Protože v termínu nepřišla žá dná nabídka na prodej obá lkovou metodou, zastupitelstvo
uklá dá realizovat prodej prostřednictvím autobazaru.
dle § 84 odst. 2 písm. h)
D
schvaluje
1)Obecně závaznou vyhlá šku č. 1 / 2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďová ní, sběru, přepravy, třídění, využívá ní a odstraň ová ní komuná lních odpadů (viz
příloha originá lu zá pisu)
2)Obecně závaznou vyhlá šku č. 2 / 2013 o místních poplatcích (viz příloha originá lu zá pisu)

dle § 84 odst.2 písm. d)
E
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice včetně přílohy č. 1 (viz příloha originá lu zá pisu) - začlenění
areá lu Starého zá mku do hlavní činnosti příspěvkové organizace

Miroslav Veverka, JUDr. Dana Heřboltová

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 3/2013
ze dne 5. září 2013
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění

podle § 84, odst. 2, písm. b)
A
schvaluje
3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
dle podaného návrhu s projednanou ú pravou v oddíle Kapitá lové výdaje, kapitole 2212

dle § 85 písm. a)
B
schvaluje
a) Prodej nemovitostí
1) čá sti pozemkové parcely 35 / 2 o výměře cca 11 m2 v k. ú . Velká Víska
manželů m MVDr. Tomá ši a MVDr. Jarmile Tinkovým, bytem Hořovice, Pražská 590, za ú čelem
vybudová ní polyfunkčního domu v Panské zahradě, za kupní cenu 1000 Kč/m2.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu pro oddělení
pozemku.
2) čá sti pozemkové parcely 44 / 1 o výměře cca 175 m2 v k. ú . Hořovice
manželů m MVDr. Tomá ši a MVDr. Jarmile Tinkovým, bytem Hořovice, Pražská 590, za ú čelem
vybudová ní parkoviště k polyfunkčnímu domu v Panské zahradě, za kupní cenu 500 Kč/m2.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu pro oddělení pozemku.
3) pozemkové parcely 676 / 6 o výměře 23 m2 v k. ú . Hořovice manželů m Hedvice a Milošovi
Koželuhovým, bytem Hořovice, Lesní 1144, za kupní cenu 500 Kč/m2.
b) Nabytí nemovitostí
1) ú platný převod pozemkových parcel 678 / 3 a 831 / 23 o celkové výměře 192 m2 v k. ú .
Velká Víska z vlastnictví Sdružení pro přípravu výstavby Velká Víska a pozemkové parcely 92 /
15 o výměře 19 m2 z vlastnictví manželů MUDr. Tomá še a Marty Jedličkových do vlastnictví
města Hořovice za kupní cenu 150 Kč/m2
2) bezú platný převod čá sti pozemkové parcely 248 / 1 v k. ú . Velká Víska o výměře
37 m2 z vlastnictví Středočeského kraje za ú čelem zřízení chodníku

dle § 84 odst.2 písm. d)
C
schvaluje
aktualizované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská mateřská škola
Hořovice
Městská mateřská škola Hořovice – změna znění člá nku 3 „Vymezení hlavního ú čelu zřízení
a tomu odpovídajícího předmětu činnosti“ zřizovací listiny MMŠ Hořovice ze dne 1. 7. 2009 –
vyjmutí z předmětu činnosti „poskytová ní jednorá zových služeb matká m či otců m na další
mateřské dovolené, kteří pobírají rodičovský příspěvek v souladu se zá konem č. 117 /
1995 Sb., o stá tní sociá lní podpoře“.

podle § 84, odst 2, písm. o)
D
zřizuje
Městskou policii Hořovice
a v souvislosti s tím
dle § 84 odst. 2 písm. h)
vydává
obecně závaznou vyhlá šku města Hořovice č. 3/2013 o zřízení městské policie Hořovice

E
pověřuje
pracovní skupinu pro zajištění bezpečnosti ve městě, aby zajistila vhodné personá lní obsazení
nově vzniklé Městské policie Hořovice

Mgr. Zdeň ka Ulčová , Ing. Ladislav Ž alud

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 4/2013
ze dne 3. prosince 2013
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
rozpočet města Hořovice na rok 2014 v paragrafovém znění jako vyrovnaný. Předložený návrh
rozpočtu byl upraven v paragrafech 3612, 6219, 2212, 2219 a 6171 tak, že dochá zí k redukci
výdajů v celkové výši 5 mil. Kč. V komentá ři k rozpočtu bude zachycen osud (vývoj a užití)
čá stky 8 mil. Kč poskytnuté městu v r. 2011 dle smlouvy s Městskou akciovou společností.
C
podle § 85, písm. j)
schvaluje
kontokorentní ú věr na rok 2014 do výše 5 mil. Kč
D
po dle § 85 písm. a)
schvaluje
Prodej nemovitostí
1. čá sti pozemkové parcely 602 /1 o výměře cca 12 m2 v k. ú . Velká Víska panu Ing. Miroslavu
Ž á čkovi, bytem Hořovice, Vísecká 888, za ú čelem provedení terénních ú prav pro vjezd
do gará ží, za kupní cenu 500 Kč/m2 a při splnění podmínek odboru technického a dopravního
městského ú řadu. Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu
pro oddělení pozemku.
2. pozemkové parcely 1872 o výměře 772 m2 v k. ú . Hořovice
společnosti TTJ, s. r. o.,
se sídlem Hořovice, Pražská 590, zastoupené
jednatelem MVDr. Tomá šem Tinkem,
za ú čelem vybudová ní čá sti cesty pro pěší a cyklisty a pro parkové ú pravy, za symbolickou
kupní cenu 100 Kč/ m2 V té souvislosti zastupitelstvo města současně revokuje dřívější
usnesení zastupitelstva č. 5/2008 písm. E), bod 1) ze dne 16. 12. 2008.

E
podle § 85 písm. f)
souhlasí
s odpisem nevymahatelných pohledávek Městské správy bytového a nebytového fondu
v celkové výši 454.267 Kč.
F
podle § 84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
aktualizované zřizovací listiny příspěvkových organizací MKC Hořovice a MSBNF Hořovice
ve znění příslušného předloženého materiá lu k jedná ní.

MUDr. Marta Jedličková , Karel Červený

Ondřej Vaculík

