Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 4. března 2008
č. 1 / 2008
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
Závěrečný ú čet hospodaření města Hořovice za rok 2007 a stejně jako auditor
souhlasí s hospodařením r. 2007 bez výhrad
a zá roveň doplň uje usnesení č. 1 / 2007 ze dne 1. března, písm. C, o výrok: bez výhrad
B
Dle § 84, odst.2, písm. b)
schvaluje
1) Rozpočet města Hořovice na rok 2008 v paragrafovém znění jako vyrovnaný, při použití
výsledku hospodaření roku 2007
2) Rozšíření rozpočtového opatření č. 3 na rok 2007 o ú pravu ú čelové dotace u sociá lních
dávek
C
Dle § 85, písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních ú konech takto:
1. Prodej nemovitostí – pozemkových parcel
1.1 pozemkové parcely 1442 / 1, 1442 / 2, 1442 / 4 v k.ú . Hořovice o výměře 4141 m2
(bývalá Jatka)
Firmě AAA Media News s.r.o., zastoupené jednatelkou Jolanou Wagnerovou, bytem Malá
Víska 51, za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní za kupní cenu 400,- Kč / m2 + ú hradu
ná kladů spojených s prodejem.
1.2 čá sti pozemkové parcely 920 / 3 v k.ú . Velká Víska o výměře cca 1800 m2 (proti
nemocnici) Středočeskému kraji, Zborovská 81 / 11, Praha 5 – Smíchov, za ú čelem
majetkoprávního vypořá dá ní (vybudová ní výjezdového stanoviště Zá chranné služby
Hořovice), za kupní cenu 750,- Kč / m2 + ú hradu ná kladů spojených s prodejem.
2. Nabytí nemovitostí – pozemkových parcel
Bezú platný převod pozemků , a to pozemkových parcel 55 / 3, 65 / 4, 66 / 1, 66 / 21, 66 /
22, 66 / 23, 66 / 24 a 893 / 1 v k.ú . Velká Víska (cesty od Sluneční brá ny k Bažantnici)
z vlastnictví ČR – Ú řadu pro zastupová ní stá tu ve věcech majetkových Praha na město
Hořovice.
3. Prodej nemovitostí – bytové jednotky

3.1 Bytové jednotky č. 715 / 5 v domě čp. 715 v ul. Obrá nců míru v Hořovicích (byt 2+1
s přísl.) paní Andree Dostá lové, nar. 22. 7.1972, Hořovice, Obrá nců míru 715 (stávající
ná jemce), za ú čelem bydlení za kupní cenu dle znaleckého posudku (659.760,- Kč) +
ú hradu ná kladů spojených s prodejem (cca 27.000,- Kč) při splnění ná sledujících
podmínek:
- předchozí ú hrada případných dluhů ( na ná jemném, službá ch poskytovaných
v souvislosti s užívá ním bytu) vů či MSBNF Hořovice včetně ú roků z prodlení
- ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90-ti dnů od
podpisu smlouvy.
4. Schvá lení závazku města
Na zá kladě čá sti 2., člá nku X „Zvlá štní ustanovení“ Závazných pravidel poskytová ní
finančních prostředků v oblasti vod v r. 2008 a způ sobu kontroly jejich využití (příloha
11 k zá konu 360/2007 Sb.), souhlasí navrhovatel protipovodň ového opatření, město
Hořovice, s bezú platným převodem těch čá stí vybudovaných protipovodň ových opatření,
které nepřevezme do svého majetku správce toku
– Povodí Vltavy, stá tní podnik a zavazuje se k jejich bezplatnému převzetí do svého
majetku, a to po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavební akci. Současně
navrhovatel prohlašuje, že se o nabytý majetek bude starat s péčí řá dného hospodá ře bez
dalších ná roků na stá tní rozpočet.
D
ukládá
1.
starostovi, aby neprodleně (tj. 5. 3. 2008) ukončil prá ce na projektu multifunkčního areá lu
s dopravním hřištěm a na nejbližším jedná ní zastupitelstva předložil vyú čtová ní celé akce.
2.
radě, aby doplnila ná jemní smlouvy o dodatky s promítnutím inflačních koeficientů a dle
toho upravila ná jemné na r. 2008.
Hořovice 11. 3. 2008
Ověřovatelé:
Ing. Jiří Auterský
Jana Šrá mková
Starosta:
Mgr. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 29. dubna 2008
č. 2 / 2008
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128 / 2000 Sb.,
o obcích, v platném znění
A
bere na vědomí
písemnou rezignaci Ing. Vá clava Pommy na funkci místostarosty města
ú stní rezignaci Ing. Michala Palouše na funkci člena rady
ú stní rezignaci PhDr. Jiřího Vlčka na funkci člena rady
B
Podle § 84, odst. 2, písm. m), výše uvedené zákona
volí
z řad členů zastupitelstva za uvolněného místostarostu města
Ing. Jiřího Auterského
za členy rady
Mgr. Zdeň ku Ulčovou
Miloše Koželuha
Hořovice 5. 5. 2008
Ověřovatelé:
MUDr. Marta Jedličková
Ing. Ladislav Ž alud
Starosta:
Mgr. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 24. června 2008
č. 3 / 2008
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
s ch v a l u j e
1. rozpočtové opatření na rok 2008.
B
Podle § 6, odst. 5, písm. b) stavebního zákona
s ch v a l u j e
Změnu č. 4 ú zemního plá nu města Hořovice,
s doplněním, že Zadá ní změny č. 4 ú zemního plá nu bude v bodech „k“ a „l“ upraveno
ná sledovně:
k) Pro plochu č. 5 se požaduje ú zemní studie, která bude schvá lena zastupitelstvem.
l) Požadavky….
Nepožadují se.
C
Podle § 85, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb.
rozhoduje
O majetkoprávních ú konech takto:
1) Prodej nemovitostí – pozemkových parcel
a) stavební parcely 1646 v k.ú . Hořovice o výměře 19 m2 (pozemek pod gará ží v ul.
Potoční)
Zá jemce: Ing. Jiří Srp, bytem Hořovice, Pražská 1000
Ú čel: Majetkoprávní vypořá dá ní. Ž adatel vlastní nemovitost – stavbu gará že v tomto
pozemku.
Návrh: Prodej stavební parcely 1646 za kupní cenu 300,- Kč/m2 + ú hradu ná kladů
spojených s prodejem.
b) čá st pozemkové parcely 602/1 v k.ú . Velká Víska o výměře cca 28 m2
(U Rybníčku) – přesná výměra bude zná ma po vyhotovení oddělovacího
geometrického plá nu.
Zá jemci: Manželé Jan Křemen a Jana Křemenová , bytem Hořovice, Modřínová 1296
Ú čel: Opravy vodovodních přípojek a ú pravy přístupu k pozemku žadatelů .
Návrh: Prodej čá sti pozemkové parcely 602/1 v k.ú . Velká Víska za kupní cenu 300,Kč/m2 + ú hradu ná kladů spojených s prodejem.
c) pozemkové parcely 104 v k.ú . Hořovice o výměře 45 m2
(na čá sti pozemku je postavena gará ž – nad Společenským domem)
Zá jemce: Ludmila Zachová , Benešov u Prahy, Jiřího Franka 1763

Ú čel: Majetkoprávní vypořá dá ní. Ž adatelka po dokončeném dědictví vlastní přilehlou
nemovitost st.p. 106 s rodinným domkem čp. 471. Pozemek 104 slouží k příchodu do
domu a příjezdu do gará že.
Návrh: Prodej stavební parcely104 za kupní cenu 500,- Kč/m2 + ú hradu ná kladů
spojených s prodejem.
d) pozemkové parcely 105 v k.ú . Hořovice o výměře 56 m2
(nad Společenským domem)
Zá jemce: Manželé Marko Kostič a Aleksandra Kostič, Ná dražní 225
Ú čel: Majetkoprávní vypořá dá ní. Ž adatelé vlastní přilehlé nemovitosti st.p.108
s rodinným domkem čp. 225 a zahradu p.č.109. Pozemek č. 105 je k této zahradě přičleněn
a pro město je nepřístupný.
Návrh: Prodej pozemkové parcely 105 za kupní cenu 500,- Kč/m2 + ú hradu ná kladů
spojených s prodejem.
e) pozemkové parcely 75/2 v k.ú . Velká Víska o výměře 281 m2
(zastavěná plocha pod bytovým domem „D“ v ul. Na Okraji v Hořovicích)
Zá jemci: Budoucí kupující bytové jednotky v obytném domě „D“:
Patrik Salinger, Netlucká 632, Praha 10
Kateřina Salingerová , Netlucká 632, Praha 10 – podíl 81/1009
za kupní cenu 47.680,- Kč.
Ú čel: Prodej podílu pozemku pod obytným domem „D“ v návaznosti na souběžně
probíhající prodej bytové jednotky v tomto domě.
Návrh: Prodej za kupní cenu –viz shora.
f) pozemková parcela 73/3 v k.ú . Velká Víska o výměře 283 m2
(zastavěná plocha pod bytovým domem „E“ v ul. Na Okraji v Hořovicích)
Zá jemci: Budoucí kupující bytových jednotek v obytném domě „E“:
- Roman Janeček, Lochovice – Obora 23, 50 %
- Pavel Roztočil, Lochovice – Obora 23, 50 % - podíl 51/1009
za kupní cenu 30.396,- Kč
- Markéta Vorlová , Mlečice 106, Zbiroh, 50 %
- Jiří Eliá šek, Rpety 53, Hořovice, 50 % - podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Josef Burian, Za Litavou 1025, Zdice
- Lucie Burianová , Za Litavou 1025, Zdice – podíl 51/1009
za kupní cenu 30.396,- Kč
- Silvie Maybey, Home Farm, Cottage 1, Stroude Road, Verginia Water,
Surrey, GU25, 4BU, England
- Richard William Maybey, č. pasu 107705135 – podíl 51/1009
za kupní cenu 30.396,- Kč
- Zbyněk Homola, Nerudova 732, Přelouč – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Petr Kořínek, 17. listopadu 1380, Mladá Boleslav – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Antonín Ná jemník, Lochovice – Obora 27, 50 %
- Martin Ná jemník, Lochovice – Obora 27, 50 % - podíl 51/1009
za kupní cenu 30.396,- Kč

- Marie Hušnerová , K nemocnici 1199, Hořovice – podíl 51/1009
za kupní cenu 30.396,- Kč
- Jitka Štíbrová , Dukelských hrdinů 1773, Rakovník – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Aleš Macourek, Wolkerova 619, Zdice – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Zdeněk Formá nek, Sídl. K. Sezimy 1117, Hořovice – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780.- Kč
- Zdeněk Elgr, Praskolesy 133 – podíl 76/1009
za kupní cenu 45.296,- Kč
- Tomá š Š ubrt, Modřínová 1298, Hořovice – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Martin Voříšek, Z. Nejedlého 524, Zbiroh – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Jana Cajthamlová , Bzová 80 – podíl 51/1009
za kupní cenu 30.396,- Kč.
Ú čel: Prodej ideá lních podílů pozemku pod obytným domem „E“ v návaznosti
na souběžně probíhající prodej bytových jednotek v tomto domě.
Návrh: Prodej za kupní ceny – viz shora.
2) Nabytí nemovitostí – pozemkových parcel
A) Návrh na bezú platný převod pozemků z vlastnictví ČR – Ú řadu pro zastupová ní
stá tu ve věcech majetkových Praha na Město Hořovice.
Jedná se o bezú platný převod stá tních pozemků a to pozemkových parcel 122/46, 1856/5,
1856/7 a 1856/9 v k.ú . Hořovice (u sport. haly a Lá zeň ského rybníka – viz snímky
z kat.mapy v příloze).
Pozemky jsou čá sti místních komunikací.
Tyto pozemky lze převést bez souhlasu Ministerstva financí – místní komunikace.
Návrh: Souhlas s bezú platným převodem pozemkových parcel 122/46, 1856/5, 1856/7
a 1856/9 v k.ú . Hořovice od Ú ZSVM Praha na Město Hořovice.
B) Návrh na ú platný převod pozemku z vlastnictví ČR – Ú řadu pro zastupová ní
stá tu ve věcech majetkových Praha na Město Hořovice.
Jedná se o ú platný převod stá tního pozemku a to stavební parcely 1121 o výměře 599 m2
v k.ú . Hořovice a to za cenu v místě a čase obvyklou (tržní – cca 800 – 1000 Kč/m2),
stanovenou na zá kladě znaleckého posudku, který by byl vyhotoven v případě souhlasu
s odkoupením pozemku.
(Zá padní sídliště – viz snímek z kat. mapy v příloze).
Pozemek je pod budovou obytného domu čp. 699. Město nyní za něj platí ná jem.
Návrh: Souhlas s ú platným převodem pozemkové parcely 1121 v k.ú . Hořovice
Od Ú ZSVM Praha na Město Hořovice dle aktuá lního znaleckého posudku.
D
Podle § 84, odst. 2, písm. h)
schvaluje

Vyhlá šku č. 1/2008 – O stanovení systému shromažďová ní, sběru, přepravy, třídění
využívá ní a odstraň ová ní komuná lních odpadů a naklá dá ní se
stavebním odpadem – návrh vyhlá šky č. 1 je v příloze.
Vyhlá šku č. 2/2008 - Požá rní řá d města Hořovice – návrh vyhlá šky č. 2 je v příloze.
E
Podle § 84, odst. 2, písm d)
schvaluje
Aktualizované zřizovací listiny příspěvkových organizací:
- 1. zá kladní škola Hořovice
- 2. zá kladní škola, Jirá skova 617, Hořovice
- Středisko volného času – DOMEČEK HOŘ OVICE
- Domov Na Výsluní, Hořovice
- Městské kulturní centrum Hořovice
- Městská mateřská škola Hořovice
- Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice
Návrhy změn zřizovacích listin příspěvkových organizací města Hořovice
jsou v příloze.
F
Podle § 84, odst. 2, písm. l
volí
Předsedou finančního výboru Ing. Michala Palouše.
G
Podle nařízení vlády č. 79/2008 Sb., ze dne 25. února 2008,
kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění nařízení vlády
č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb.,
nařízení vlády, č. 614/2006 Sb. a § 84, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích
stanovuje
výši odměn neuvolněným členů m zastupitelstva obce od 1. 7. 2008 dle přílohy, která je
nedílnou součá stí orginá lu zá pisu.
H
Podle § 104, odst. 1
pověřuje
místostarostu Ing. Jiřího Auterského zastupová ním starosty v době jeho nepřítomnosti.

CH
ukládá
radě, aby připravila jednací řá d zastupitelstva, který by respektoval závěry kontrolního
výboru.

Hořovice 24. 6. 2008

Ověřovatelé: Jana Šrá mková
Ing. Jindřich Lukavský
Starosta:
Mgr. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 23. září 2008
č. 4 / 2008
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
s ch v a l u j e
druhé rozpočtové opatření na rok 2008.
B
Podle § 85, písm. j) a k)
rozhoduje
o uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního ú věru do výše 5 mil. Kč od České spořitelny,
a.s. a pro tento ú čel o zastavení budovy II. zá kladní školy
C
Podle § 85, písm. j)
rozhoduje
o schvá lení ú věru ve výši do 50 mil. Kč na investice do oprav městského majetku. Výběrové
řízení na banku vypisuje společnost Raven Advisory.
D
Podle § 85, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb.
rozhoduje
O majetkoprávních ú konech takto:
1) Prodej nemovitostí – pozemkových parcel
a) pozemkové parcely 2347/1 v k. ú . Hořovice o výměře 48 m2
(v ul. Podlužské za stávající zá stavbou, za lesoparkem Dražovka).
Vladimíru Stolzovi, bytem Husovo ná m. 507, Hořovice, za ú čelem majetkoprávního
vypořá dá ní za kupní cenu 200,- Kč / m2 + ú hradu ná kladů spojených s prodejem.
b) čá sti pozemkových parcel 1928/1, 1928/2 a 1927/2 o celkové výměře cca 150 m2
s věcným břemenem zachová ní příjezdové cesty (v ul. Tyršově u Autoshopu) – přesná
výměra bude zná ma po vyhotovení oddělovacího geometrického plá nu.
Manželů m Milanu a Ivaně Vrbovým, bytem Hořovice, Tyršova 563
Za ú čelem zachová ní možnosti otá čení automobilů a jejich krá tkodobého parková ní
za kupní cenu 500,- Kč / m2 + ú hradu za lesní porosty ve výši 10.000,- Kč, včetně ú hrady
ná kladů spojených s prodejem.
c) pozemkové parcely 75/2 v k.ú . Velká Víska o výměře 281 m2

(zastavěná plocha pod bytovým domem „D“ v ul. Na Okraji v Hořovicích)
Kupujícím bytových jednotek v obytném domě „D“
- Michalu Šilhavému, Na Horá ch 257, Komá rov
- podíl 51/1009 za kupní cenu 30.396,- Kč
- Jaromíru Uhrinovi, Jelšovská 167, Velká nad Iplom
a Marianně Ková čikové, Školská 1009/71, Čierny Balog
-podíl 76/1009 za kupní cenu 45.296,- Kč
Za ú čelem prodeje ideá lních podílů pozemku pod obytným domem „D“ v návaznosti
na souběžně probíhající prodej bytových jednotek v tomto domě.
.
d) pozemková parcela 73/3 v k.ú . Velká Víska o výměře 283 m2
(zastavěná plocha pod obytným domem „E“ v ul. Na Okraji v Hořovicích)
Budoucím kupujícím bytové jednotky v obytném domě „E“.
Liboru Ků tovi, Masarykova 857, Hořovice – podíl 55/1009 za kupní cenu 32.780,- Kč
Za ú čelem prodeje ideá lního podílu pozemku pod obytným domem „E“ v návaznosti
na souběžně probíhající prodej bytové jednotky v tomto domě.
.
2) Prodej nemovitostí – bytových jednotek
a) Bytová jednotka č. 669/3 v domě čp. 669 na Sklená řce v Hořovicích
(byt 1+1 s přísl. 4. kategorie)
Petře Soukupové, nar. 4. 11. 1976, Hořovice, Sklená řka (stávající ná jemce)
Za ú čelem bydlení (jedná se o poslední neprodaný byt v jinak již „prodaném domě“)
Prodej za kupní cenu dle znaleckého posudku (367.170,- Kč) + ú hradu ná kladů spojených
s prodejem (cca 20.000,- Kč) při splnění ná sledujících podmínek:
- předchozí ú hrada případných dluhů (na ná jemném, službá ch poskytovaných v souvislosti
s užívá ním bytu) předchozích ná jemců manželů Petrikovičových vů či MSBNF Hořovice
mimo ú roků z prodlení.
- ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90ti dnů od
podpisu kupní smlouvy.
b) Bytová jednotka č. 751/3 v domě čp. 751 v ul. 1. má je v Hořovicích
(byt 2+1 s přísl., 2. kategorie)
Zuzaně Rokové, nar. 7. 11. 1982, Hořovice, Palackého ná m. 640
Za ú čelem bydlení (jedná se o poslední neprodaný byt v jinak již „prodaném domě“)
Prodej za kupní cenu dle znaleckého posudku (607.550,- Kč) + ú hradu ná kladů spojených
s prodejem (cca 15.000,- Kč) při splnění ná sledujících podmínek:
- předchozí ú hrada případných dluhů (na ná jemném, službá ch poskytovaných v souvislosti
s užívá ním bytu v domě č.p. 640) vů či MSBNF Hořovice včetně ú roků z prodlení.
- ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90-ti dnů od
podpisu smlouvy.
3) Nabytí nemovitostí – pozemkových parcel
a) Ú platný převod pozemků z vlastnictví ČR – Ú ZSVM Praha na Město Hořovice
Jedná se o ú platný převod pozemků a to pozemkových parcel 1829/41, 1829/49, 1831/2,

1831/3, 1831/4, 1857/26, 1857/27, 1857/28, 1857/29 a 1857/30 v k.ú . Hořovice.
Pozemky jsou čá sti Lá zeň ského rybníka. Celková výměra navrhovaných pozemků je 2.637
m2, tudíž kupní cena by činila cca 35,- Kč / m2.
Zastupitelstvo souhlasí s ú platným převodem pozemkových parcel 1829/41, 1829/49,
1831/2, 1831/3, 1831/4, 1857/26, 1857/27, 1857/28, 1857/29 a 1857/30 v k.ú .
Hořovice od Ú ZVSM na Město Hořovice za kupní cenu cca 90.000,- Kč dle znaleckého
posudku, který bude vyhotoven až po schvá lení tohoto odkoupení (zajistí Ú ZSVM).
b) Bezú platný převod pozemků z vlastnictví ČR – SÚ S Kladno na Město Hořovice
Jedná se o bezú platný převod pozemků a to pozemkových parcel v k.ú . Hořovice:
7/1,7/3, 21/1, 30, 32, 33, 45/1, 58/2, 219/4, 219/19, 417/1, 417/3, 876/28, 888/8,
1506/7, 1541/3, 1543/2, 1543/3, 1613/1, 1671/3, 1672/1, 1673/1, 1950/2, 2061/4,
2061/9, 2129/1, 2320/1 + pozemky po zaměření GP 1671/6, 1670/1, 1670/2, 1670/3,
1670/4, a v k.ú . Velká Víska: 47/7, 79/1, 80, 249, 284, 307/1, 316, 867/44.
Tyto pozemky jsou vesměs chodníky nebo čá sti místních komunikací, o které se město
stejně již léta stará a udržuje je.
Zastupitelstvo souhlasí s nabytím majetku – darová ním ná sledujících pozemků
z vlastnictví odkoupení SÚ S Kladno na Město Hořovice.
. v k.ú . Hořovice: 7/1, 7/3, 21/1, 30, 32, 33, 45/1, 58/2, 219/4, 219/19, 417/1, 417/3,
876/28, 888/8, 1506/7, 1541/3, 1543/2, 1543/3, 1613/1, 1671/3, 1672/1, 1673/1,
1950/2, 2061/4, 2061/9, 2129/1, 2320/1 + pozemky po zaměření GP 1671/6, 1670/1,
1670/2, 1670/3, 1670/4 a v k.ú . Velká Víska – 47/7, 79/1, 80, 249, 284, 307/1, 316,
867/44.
Jedná se vesměs o chodníky nebo čá sti místních komunikací, které jsou již v péči města.
4) Darová ní nemovitostí – pozemkových parcel
Bezplatně převést – darovat – pozemky dosud ve vlastnictví města, které jsou součá stí
hlavních komunikací, patřících SÚ S Kladno.
Jedná se o pozemkové parcely v k.ú . Hořovice 31/18, 31/21, 31/22, 799/14 a 799/7.
(Převody budou uskutečněny formou darovacích smluv z dů vodu osvobození od daně
z převodu nemovitostí).
Zastupitelstvo souhlasí s převodem – darová ním pozemků 31/18, 31/21, 31/22, 799/14
a 799/7 v k.ú . Hořovice z vlastnictví Města Hořovice na SÚ S Kladno. Jedná se o čá sti
hlavních komunikací vedoucích přes město.

E
Podle § 84, odst. 2, písm. a)
s ch v a l u j e
Strategický plá n města Hořovice 2008 – 2025.

F
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí petici za zachování klidné obytné zóny
v ulicích Vrchlického, dr. Holého a Milinovského a ukládá starostovi:
a) předložit zmíněnou petici na veřejném projednává ní dopravní studie města Hořovice

dne 6. 10. 2008,
b) ještě na letošním jedná ní zastupitelstva zabezpečit přijetí stanoviska k jejímu obsahu.
Hořovice, dne 2. října 2008
Ověřovatelé:
Ing. Vá clav Pomma a Ing. Vladimír Votruba
Starosta:
Mgr. Luboš Čížek

Usnesení
Zastupitelstva Města Hořovice
ze dne 16. prosince 2008
č. 5/2008
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
třetí rozpočtové opatření na rok 2008
dle písemného návrhu s doplněním o ú pravy ad hoc ú stně prezentovné
B
podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
schvaluje
rozpočtové provizorium
s dodatkem, že zastupitelstvo zmocň uje radu, aby v případě nepředvídaných okolností na
ú seku kapitá lových výdajů aktuá lně rozhodla o čerpá ní finančních prostředků tak, aby
nebyl narušen řá dný chod ú řadu.

C
podle § 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
rozpočtový výhled na r. 2009 až 2011
D
podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
vydává
Jednací řá d Zastupitelstva města Hořovice
dle písemného návrhu s doplněním o ú pravy prezentovanými ú stně dle návrhu
kontrolního výboru.
E
podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhoduje
o majetkoprávních ú konech takto:
1) Majetkoprávní vypořá dá ní pozemkových parcel
a) Bezú platný převod čá sti pozemkové parcely 1871 v k.ú . Hořovice o výměře cca 150 m2
z vlastnictví TTJ, s.r.o. , Pražská 590, Hořovice, zastoupené MVDr. Tomá šem Tinkem, na

Město Hořovice.
b) Bezú platný převod čá sti pozemkových parcel 1836 / 1 a 1834 v k.ú . Hořovice o výměře
cca 150 m2 z vlastnictví CYMEDICA, s.r.o., Pod ná dražím 853, Hořovice, zastoupená MVDr.
Tomá šem Tinkem, na Město Hořovice.
c) Prodej čá sti pozemkové parcely 1872 v k.ú . Hořovice o výměře cca 622 m2 z vlastnictví
Města Hořovice do vlastnictví TTJ, s.r.o. za symbolickou kupní cenu 100,- Kč/m2 (prodej
bude uskutečněn až po vybudová ní cesty pro pěší a cyklisty na pozemkových parcelá ch
1871, 1872, 1836 / 1 a 1834 v k.ú . Hořovice).
Výměry všech výše uvedených pozemkových parcel budou upřesněny po vyhotovení
oddělovacího geometrického plá nu.
2) Revokace usnesení zastupitelstva č. 4 / 2008 ze dne 23. 9. 2008
Výše uvedeným usnesením byl odsouhlasen prodej čá stí pozemkových parcel 1928 / 1,
1928 / 2 a 1927 / 2 v k.ú . Hořovice o celkové výměře cca 150 m2 (v ul. Tyršové
u Autoshopu) s věcným břemenem zachová ní příjezdové cesty a s tím, že přesná výměra
bude zná ma po vyhotovení oddělovacího geometrického plá nu.
Prodej byl odsouhlasen zá jemců m Milanu a Ivaně Vrbovým, bytem Hořovice, Tyršova
563 a to za kupní cenu 500,- Kč / m2 + ú hradu za lesní porosty ve výši 10.000,- Kč,včetně
ú hrady ná kladů spojených s prodejem.
Kupující požá dali o přezkoumá ní kupní ceny a o možnost snížení z čá stky 500,- Kč/m2 na
čá stku 200,- Kč/ m2.
Prodej čá stí pozemkových parcel 1928 / 1, 1928 / 2 a 1927 / 2 v k.ú . Hořovice o celkové
výměře cca 150 m2 s věcným břemenem zachová ní příjezdové cesty, manželů m Milanu
a Ivaně Vrbovým, bytem Hořovice 563, za kupní cenu 200,- Kč/m2 + ú hradu za lesní
porosty ve výši 10.000,- Kč, včetně ú hrady ná kladů spojených s prodejem.
F
podle § 84, odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schvaluje
obecně závazné vyhlá šky města Hořovice
Vyhlá ška č. 3 / 2008
vyhlá ška, kterou se mění a doplň uje Obecně závazná vyhlá ška Města Hořovice
č. 2/ 2008 ;Požá rní řá d města Hořovice (viz: příloha)
Vyhlá ška č. 4 / 2008 – vyhlá ška o požá rní ochraně při kulturních a jiných akcích (viz
příloha)
G
podle § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhoduje
o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobá m, které nejsou členy zastupitelstva
obce, za výkon funkce členů výborů (dle přílohy, která je nedílnou součá stí originá lu
zá pisu)

H
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
informaci pana starosty o projedná ní „Petice za zachová ní klidně obytné zó ny“ na
veřejném projednává ní Dopravní studie města Hořovic. Podněty z petice byly zapracová ny
do druhé verze studie.
V Hořovicích dne 23. prosince 2008
Ověřovatelé:
MUDr.Marta Jedličková , MVDr. Jan Tů ma
Starosta:
Mgr. Luboš Čížek

