Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
5. 1. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Šnajdr
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Jiří Vavřička, Bohumil Taraba
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. 1
Rady města Hořovice ze dne 5. 1. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Prověřit možnosti čerpání evropských prostředků v rámci projektu URBACT II ""Vytvoření strategie
obnovy zanedbaných částí města"" na základě projektové fiche Evropské rozvojové agentury."
17.1.2012

Ing. Pelán
Ve spolupráci s technickým odborem, místostarostou, Mgr. Vavřičkou, p. Vystydem a panem
Kočárkem připravit majetkoprávní vypořádání s bývalým provozovatelem v ubytovně a sauně. Úkol
trvá, termín opět prodloužen.
31.1.2012
Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s návrhy na usnesení rady předložené Městskou správou bytového a nebytového
fondu a ukládá řediteli vytvořit kalkulace, odpovídající objektivním podmínkám dle dispozic pana
místostarosty.
17.1.2012
Ing. Šnajdr
Dokončit chodník na Letné od potoka k Remízku vysypáním štěrkem. Zajistit zneprůjezdnění cesty
kolem sportovní haly (sloupky) včetně úpravy zeleně kolem Červeného potoka. Úkol trvá dle
upřesňujících dispozic od pana starosty.
17.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Nadace ČEZ Oranžové hřiště na projekt "Dětské hřiště
v Hořovicích". Předpokládané náklady činí 670.000,80 Kč včetně DPH, což odpovídá výši příspěvku
od Nadace ČEZ. Zajistit podání žádosti a informovat Městskou správu bytového a nebytového
fondu.
17.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zpracovanými dokumenty pro výběrové řízení na provozovatele kanalizace v rámci
projektu ""Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích"". Zahájit výběrové řízení.
17.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podmínkami v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavby
v rámci projektu "Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích". Po upřesnění aby nabídková
cena byla pouze jedna zajistit výběrové řízení včetně doplnění podmínek dle přílohy originálu
zápisu do zadávací dokumentace na dodavatele stavby."
13.2.2012
Ing. Šnajdr
Rada ukládá projednat s Technickými službami Beroun průběžné celoroční označování komunikací
určených v daných termínech pro úklid zákazem stání (od - do) a podat informaci.
17.1.2012

Ing. Žalud
Rada souhlasí s návrhem komise životního prostředí číslo 1 na vytvoření mapového podkladu
městské zeleně a po vyjasnění majetkových poměrů (ve spolupráci s odborem právním) ukládá
komisi životního prostředí vypracovat návrh kultur.
28.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 08016911 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR projektu „Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích“, podle kterého
se stanovuje termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce
na 30. 6. 2012. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
31.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které provede společnost Telefónica Czech Republic
a.s. za cenu 673.035 Kč vč. 20% DPH přeložku vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v rámci
rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
14.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy týkající se přenesené působnosti na úseku
evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., pro obec Hvozdec. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31. 12. 2014 za cenu 100 Kč za úkon v registru ISÚI - RUIAN. Zajistit podpisy smluvních
stran, zveřejnit uzavřenou smlouvu na úřední desce a poslat ji Krajskému úřadu Středočeského
kraje ke schválení.
17.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene, podle které město umožní Základní
kynologické organizaci v Hořovicích přístup k jejich stavbě skladu na pozemku města a jeho okolí, tj
p.p. 927 / 19. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy na budovu bazénu čp. 1253 s příspěvkovou organizací
Městská správa bytového a nebytového fondu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
do 31. 12. 2015 za roční nájemné 168.000 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
6.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou na darování pozemku pro vybudování chodníku městu dle přílohy

originálu zápisu. Připravit návrh darovací smlouvy.
17.1.2012
Mgr. Bakule
Rada nesouhlasí s projektem "Index čistoty - metodika pro stanovení čistoty veřejných
prostranství", protože neodpovídá podmínkám města. Informovat navrhovatele.
17.1.2012
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s doplněním přílohy č. 1 zřizovací listiny Domova na výsluní, vymezující nemovitý
majetek svěřený organizaci k hospodaření o pozemkovou parcelu 208/8 v k. ú. Velká Víska, na které
se nachází parkoviště. Ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním připravit pro jednání
zastupitelstva.
31.1.2012
Mgr. Kebrlová
Rada nesouhlasí s poskytnutím sociálního bytu a souhlasí s textem odpovědi klientům dle návrhu
sociálního odboru. Jménem města informovat žadatele.
17.1.2012
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s umístění retranslačního bodu pro SOŠ a SOU Hořovice a s umístěním vysílače
bezdrátového internetu na budově čp. 617. Rada pověřuje dalším jednáním Mgr. Vavřičku
o podmínkách smluvního vztahu.
17.1.2012
pí Hrachová
Rada se seznámila s novelou nařízení vlády č. 564/ 2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, účinnou od 1. 1. 2012. Podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla změnit tarify ředitelů příspěvkových organizací 1. základní školy,
2. základní školy, Městské mateřské školy a Domečku Hořovice podle této novely a ostatní složky
platu ponechala beze změny. Zajistit předání platových výměrů. Výsledek hlasování: 6 pro a 1 se
zdržel.
17.1.2012
Mgr. Jiří Vavřička, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 2
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19. 1. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Tomáš Žalud a Jiří Šalena
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Ing. Jan Skopeček
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. 2
Rady města Hořovice ze dne 19. 1. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada ukládá odboru životního prostředí prověřit režim ukládání odpadu na skládce.
31.1.2012

Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s návrhy na usnesení rady předložené Městskou správou bytového a nebytového
fondu a ukládá řediteli vytvořit kalkulace, odpovídající objektivním podmínkám dle dispozic pana
místostarosty. Úkol trvá, termín prodloužen.
31.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada na základě doporučení dopravní komise nesouhlasí s instalací zpomalovacích pruhů nebo
jiných retardérů ve Sládkově ulici. Informovat žadatele.
31.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje návrh odboru technického a dopravního na opravu a rekonstrukci chodníků
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury při vědomí, že ne každý chodník bude moci být
z těchto prostředků opraven. Zajistit provedení obchodní soutěže na výběr projektanta.
14.2.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s doplněním technologického centra o souborové zálohovací řešení podle nabídky
firmy TAC-TAC.
31.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 16. 1. 2012 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
31.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním projektu pro územní řízení na akci "stavba chodníku v části Plzeňské
ulice v Hořovicích". Odhadovaná cena je cca 30.000 Kč. Zajistit konkrétní nabídku na provedení
projektové dokumentace.
31.1.2012
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru prověřit nabídku firmy Freitag Project Development, s. r. o.
z hlediska možné realizace na městských budovách.
31.1.2012
Ing. Šnajdr
Za účelem dokončení chodníku na Letné od potoka k Remízku zajistit obchodní soutěž na výběr
dodavatele.
27.2.2012

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 753 / 1 o výměře cca
60 - 90 m2 (lesní půda) v k.ú. Velká Víska za účelem rozšíření zahrádky za navrhovanou kupní cenu
500 Kč/m2. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání
zastupitelstva.
31.1.2012
JUDr. Maříková
Rada respektuje výsledky výběrového řízení projektu „Územní plán města Hořovice“, souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., která provede dílo
za 587.400 Kč vč. DPH a zároveň souhlasí se zněním smlouvy o dílo, jež byla součástí vítězné
nabídky. Po odborné kontrole zajistit podpisy smlouvy. Vzhledem k námitce jednoho z uchazečů
termín prodloužen.
13.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemku 893 / 4 v k.ú. Velká Víska od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. Jedná se o část komunikace
v plánovaném pruhu východního obchvatu směrem k Bažantnici. Informovat ÚZSVM a připravit
pro jednání zastupitelstva.
31.1.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou na darování pozemku městu pro vybudování chodníku dle přílohy
originálu zápisu. Připravit návrh darovací smlouvy. Úkol trvá včetně získání geometrického plánu.
28.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost Pontex, spol. s r.o.
za cenu 166.464 Kč vč. 20% DPH projektovou dokumentaci na zajištění komunikace v Tyršově ulici nábřeží do stupně dokumentace pro stavební povolení a to vč. výkazů výměr, slepého rozpočtu
a inženýrské činnosti. Návrh smlouvy o dílo vzešel z obchodní soutěže, kdy nabídku společnosti
Pontex, spol. s r.o. rada vyhodnotila jako nejlepší. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
14.2.2012
Mgr. Bakule
Rada nesouhlasí s ceníkem zimní údržby komunikací a prostranství (příloha č. 2 ke smlouvě o dílo
na provádění zimní údržby komunikací v Hořovicích), podle kterého bude společnost AVE CZ
odpadové hospodářství účtovat údržbu komunikací v zimním období let 2011-2012. Dohodnout
změny.
31.1.2012

Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou dle přílohy originálu zápisu.
Informovat žadatele.
31.1.2012
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s umístění retranslačního bodu pro SOŠ a SOU Hořovice a s umístěním vysílače
bezdrátového internetu na budově čp. 617. Rada pověřuje dalším jednáním Mgr. Vavřičku
o podmínkách smluvního vztahu. Úkol trvá.
31.1.2012
p. Vaculík
Rada bere na vědomí návrh využití městského nemovitého majetku jako podklad pro další jednání.
31.1.2012
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města a příjemců veřejné finanční podpory, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2011.
31.1.2012
pí Šumerová
Rada neschvaluje závazné ukazatele stanovené příspěvkovým organizacím města podle posledního
návrhu finančního odboru a trvá na svém usnesení, že hospodářský výsledek příspěvkové
organizace nesmí být záporný.
31.1.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s podporou vydání sborníku Minulostí Berounska ve výši 5 000 Kč.
31.1.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí se snížením poplatku ze vstupného u maturitních plesů o 50 %. Informovat žadatele.
Výsledek hlasování: 5 pro a 1 se zdržel.
31.1.2012
předsedové komisí rady
Rada žádá předsedy komisí rady vyhodnotit aktivitu jednotlivých členů za účelem případné
odměny.
14.2.2012
Jana Šrámková, Ing. Jan Skopeček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 3
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
2. 2. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ing. Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Petr Bakule a 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. 3
Rady města Hořovice ze dne 2. 2. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada souhlasí se zněním podnájemních smluv mezi Městskou správou bytového a nebytového
fondu a p. Vlachem, paní Laxovou, panem Matysem, panem Merhautem, paní Kozlovou, panem
Čermákem a plaveckou školou KAPKA (pí Laxovou) dle přílohy originálu zápisu.
14.2.2012

Ing. Pelán
Ve spolupráci s technickým odborem, místostarostou, Mgr. Vavřičkou, p. Vystydem a panem
Kočárkem připravit majetkoprávní vypořádání s bývalým provozovatelem v ubytovně a sauně. Úkol
trvá, termín opět prodloužen.
14.2.2012
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením jedné místnosti v holobytech do konce roku 2012 klientce dle přílohy
originálu zápisu. Projednat s Městskou správou bytového a nebytového fondu. 14.2.2012
Ing. Skopeček
Rada pověřuje radního Ing. Skopečka jednáním s Hořovickou teplárenskou, s. r. o. ohledně údržby
a oprav a dalších perspektiv budovy kotelny ve Višňovce.
14.2.2012
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s vybudováním parkovací zábrany u parkovacího místa určeného pro potřeby
místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR. Oznámit usnesení rady žadateli.
14.2.2012
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a posouzení kvalifikace a jejich náhradníky
pro výběrové řízení na výběr koncesionáře na "Zajištění provozu kanalizace v majetku Města
Hořovice" a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a posouzení kvalifikace:
Ing. Milan Šnajdr, Ondřej Vaculík, Ing. Marcela Abrhámová. Náhradníci: Ing. Miroslava Paťavová,
Mgr. Petr Bakule, Ing. Daniela Dlouhá.
14.2.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy EVORD, která připraví a zajistí průběh výběrového řízení
na dodavatele stavby v rámci projektu "Rekonstrukce a přístavba haly Hořovice" za cenu 70.000 Kč
(není plátcem DPH). Zajistit objednání prací.
14.2.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost SEAP Rokycany, s. r. o. zpracuje projektovou
dokumentaci pro územní řízení na přeložky energetických a telekomunikačních sítí a odkanalizování
ulice Strmé. Nejprve bude provedená příprava projektové dokumentace, to je zmapování míst
přeložek včetně předběžného stanoviska jak dotčených orgánů, tak majitelů okolních objektů
k samotným přípojkám za cenu 16.200 Kč vč. 20% DPH a v případě souhlasu všech majitelů
okolních nemovitostí teprve dojde k vypracování projektové dokumentace na přeložky sítí za cenu
31.980 Kč vč. 20% DPH. Pokud k domluvě s majiteli sousedních nemovitostí nedojde, druhá část
zakázky nebude realizována. Objednat provedení.

14.2.2012
Ing. Vyhnal
Rada se zabývala návrhem občana Hořovic a pověřila dopravní komisi, aby zvážila možnosti pořídit
další dopravní značení zákaz stání, nebo zastavení. V ulici 9. května v úseku od křižovatky
se Smetanovou ulicí po náměstí Svobody, v ulici K Labi a v ulici Vrbnovská v místě odbočky
k nemocnici (křižovatka, kde údajně parkují i kamiony). Zvážit nejen míru zlepšení průjezdnosti, ale
i ekonomické aspekty a vymahatelnost zákazů. Zvážit rovněž možnost redukce dopravních značek
v Hořovicích.
28.2.2012
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s pronájmem ani prodejem části pozemkové parcely 95 / 1 o výměře cca 10 m2
v k. ú. Velká Víska. Informovat oba žadatele
14.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s právním zastupováním města advokátem JUDr. Jindřichem Pelouchem ve sporu
s firmou Services PCM, s. r. o. za dohodnutých podmínek. Zajistit vystavení plné moci.
14.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se sníženým pronájmem sálu radnice Taneční škole Blanky Vášové v termínu od
3. 10. - 19. 12. 2011 (celkem 12 lekcí) vždy ve středu od 18:25 do 21:35 hod. Poplatek za pronájem
ve stejné výši jako byl poskytnut městem Hořovice v 1. čtvrtletí 2012 (tj. 24.000 Kč). Zajistit
uzavření příslušné dohody.
14.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zadáním zpracování povodňového plánu města Hořovice a aktualizace
povodňového plánu správního obvodu Hořovic firmě Ing. Jan Papež, Koordinace na základě
výběrového řízení, které provedl odbor výstavby a životního prostředí podle zaslaných nabídek (viz
příloha originálu zápisu). Cena za zpracování je 87.500 Kč bez DPH a obsahuje i výcvik členů
povodňové komise. Ve spolupráci s právním odborem navrhnout znění smlouvy včetně ceny s DPH.
14.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo "Uplatňování daně z přidané hodnoty", podle které
společnost AJM - Accounting Jogging Management, s.r.o. Beroun poskytne městu služby
v souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235 / 2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění za cenu 850 Kč / 1 hod. a základní sazbu DPH. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou do 31. 7. 2012. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.2.2012

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v
oprávnění zřídit a provozovat kanalizační přípojku přes pozemkovou parcelu 286 / 3 v k.ú. Hořovice
v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence přípojky za jednorázovou úhradu
180 Kč/běžný metr výkopu včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat podzemní plynovodní přípojku přes pozemkovou parcelu 645 v k.ú.
Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence plynovodní přípojky
za jednorázovou úhradu 600 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy, podle které budou orgány města Hořovice
vykonávat za město Žebrák přenesenou působnost a to projednávání přestupků. Smlouva
se uzavírá na dobu půl roku ode dne právní moci udělení souhlasu Krajského úřadu Středočeského
kraje. Cena za každý řešený přestupek činí 1.500 Kč, za každý odložený přestupek pouze 500 Kč.
Zajistit podpisy smluvních stran, zveřejnit uzavřenou smlouvu na úřední desce a poslat ji Krajskému
úřadu Středočeského kraje ke schválení.
14.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv týkajících se přenesené působnosti na úseku
evidence obyvatel dle zákona č. 111/2009 Sb., pro obec Jivina a Praskolesy. Smlouvy se uzavírají
na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 100 Kč za úkon v registru ISÚI - RUIAN. Zajistit podpisy
smluvních stran, zveřejnit uzavřené smlouvy na úřední desce a zaslat je Krajskému úřadu
Středočeského kraje ke schválení.
14.2.2012
Mgr. Bakule
Rada nesouhlasí s ceníkem zimní údržby komunikací a prostranství (příloha č. 2 ke smlouvě o dílo
na provádění zimní údržby komunikací v Hořovicích), podle kterého bude společnost AVE CZ
odpadové hospodářství účtovat údržbu komunikací v zimním období let 2011-2012. Na dohodě
pracováno, termín prodloužen.
14.2.2012
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se sepsáním dohody o uznání dluhu a stanovení splátkového kalendáře pro dlužnici

dle přílohy originálu zápisu. Po odborné kontrole právníkem připravit pro jednání zastupitelstva.
14.2.2012
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s umístění retranslačního bodu pro SOŠ a SOU Hořovice a s umístěním vysílače
bezdrátového internetu na budově čp. 617. Rada pověřuje dalším jednáním Mgr. Vavřičku
o podmínkách smluvního vztahu. Úkol trvá.
14.2.2012
p. Vaculík
Rada ustavuje ocenění města Hořovice s názvem Osobnost Hořovic pro osobnosti, které
se významně zasloužily o vyšší úroveň společenského života ve městě.
14.2.2012
pí Šrámková
Rada souhlasí s pořádáním 24. Cibulového jarmarku v sobotu 6. 10. 2012 a s pronájmem veřejného
prostranství a budov městského úřadu v obvyklém rozsahu. Dojednat podrobnosti s žadatelem
a dopravním úřadem.
1.3.2012
pí Šumerová
Rada neschvaluje závazné ukazatele stanovené příspěvkovým organizacím města podle posledního
návrhu finančního odboru a trvá na svém usnesení, že hospodářský výsledek příspěvkové
organizace nesmí být záporný. Úkol trvá, termín prodloužen.
14.2.2012
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s proplacením faktury od Hořovické teplárenské, s. r. o. za vyhotovení
geometrického plánu na dělení pozemku 37/1 v k.ú. Velká Víska ve výši 4.800 Kč. Informovat pana L.
Bureše.
14.2.2012
pí Šumerová
Rada podporuje činnost Českého svazu ochránců přírody. Dohodnout zapojení tohoto svazu
do systému poskytování příspěvků městem (viz příloha originálu zápisu).
14.2.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s rezervací prostor Palackého náměstí a sálu radnice pro uspořádání Velikonočního
jarmarku pořádaného Hořovickými maminkami zdarma za předpokladu účasti města jako partnera
a vyloučení politické agitace. Podmínkou je vyčištění prostoru neprodleně po skončení akce
a získání souhlasu státní správy. V případě účasti zdravotní pojišťovny Metal - Aliance rada trvá
na uplatnění poplatkové vyhlášky na prostranství před radnicí. Informovat žadatele o rozhodnutí

rady.
14.2.2012
radní
Rada bere na vědomí návrh využití městského nemovitého majetku jako podklad pro další jednání
dne 1. 3. 2012.
1.3.2012

Mgr. Petr Bakule, Jana Šrámková

Ondřej Vaculík

Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16. 2. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizvána pí Šumerová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr. Ing. Jiří Peřina a Bohumil Taraba.
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. 4
Rady města Hořovice ze dne 16. 2. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada schvaluje finanční příspěvek na konání každoroční chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře
pořádané Okresním mysliveckým spolkem Beroun ve dnech 16. - 18. května 2012 ve výši 5.000 Kč.
Dohodnout ve spolupráci s finančním odborem s tímto spolkem standardní způsob případných
dalších žádostí a vyhodnocování příspěvků a podat informaci.

28.2.2012
Ing. Pelán
Rada souhlasí s návrhem Městské správy bytového a nebytového fondu na majetkoprávní
vypořádání s bývalým nájemcem sauny a ubytovny panem Kočárkem. Po upřesnění panem radním
Vavřičkou zajistit ve spolupráci s příslušnými odbory úřadu oficiální převod do evidence majetku
města.
28.2.2012
Ing. Pelán
Rada souhlasí s návrhem na odstranění dřevin v lokalitě před zámkem, provedeném ve dvou
etapách, z nichž první (okolí kašny a pomníku „Obětovaný“) proběhne ještě do konce března
2012 a druhá (kolem chodníku směr Vísecké náměstí) v podzimních měsících tohoto roku. Zajistit
provedení prací. Rada zároveň ukládá zajistit návrh nové výsadby v této lokalitě ve spolupráci
s technickým odborem.
10.4.2012
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty žadatelům dle přílohy originálu
zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu vyhotovení těchto smluv.
28.2.2012
Ing. Pelán
Rada souhlasí s uzavřením nájemních smluv v areálu bazénu, kromě místa pro parkování autobusu
Kapce, podle návrhu Městské správy bytového a nebytového fondu v příloze originálu zápisu.
28.2.2012
Ing. Pelán
Rada ukládá přepracovat nájemní smlouvu mezi městem zastoupeným Městskou správou bytového
a nebytového fondu a TJ Spartak Hořovice podle dispozic pana místostarosty Bakuleho. Předložit
návrh.
28.2.2012
Ing. Pelán
Rada ukládá řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu vypracovat ekonomickou
předvahu provozu plaveckého areálu s vyčíslením nutnosti předpokládaných oprav plaveckého
areálu a specifikovat současné opravy nazvané nepředpokládané.
28.2.2012
Ing. Pelán
Vzhledem k neuspokojivému stavu holobytů rada ukládá řediteli Městské správy bytového
a nebytového fondu zajistit nápravná opatření ve správě budovy v součinnosti s obyvateli holobytů
a periodicky za přítomnosti člena rady kontrolovat průběh nápravných opatření.

průběžně
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zřízením fotovoltaických elektráren na střechách pavilonů 1. ZŠ Hořovice
z důvodu plánovaného zateplování budovy. Informovat žadatele.
28.2.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy EVORD, která připraví a zajistí průběh výběrového řízení
na dodavatele stavby v rámci projektu „Cyklostezka Červený potok, v úseku k. ú. Osek u Hořovic
a Hořovice“ za cenu 60.000 Kč (není plátcem DPH).
28.2.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s žádostí společnosti PPHU WTÓRPOL ZPChr., jež uvažuje o bezúplatném rozmístění
kontejnerů na sběr obnošeného šatstva v Hořovicích, a ukládá technickému odboru stanovit
provozní podmínky sběru a odvozu obnošeného šatstva a upřesnit rozmístění kontejnerů.
Informovat žadatele.
28.2.2012
Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s Hořovickou teplárenskou, a. s. zajistit provedení nutné opravy v blízkosti kotelny
a úpravy okolí včetně zabezpečení vstupu do komína a podat informaci o nejzazším termínu
provedení.
28.2.2012
JUDr. Maříková
Do rozhodnutí o vlastnictví a správě Žákova náhonu a do doby, než bude vypracováno zhodnocení
stavu rybníka Valcverk, rada neuzavírá nové nájemní smlouvy s místní organizací Českého
rybářského svazu na pronájem Lázeňského a Valcverského rybníka. Informovat žadatele.
28.2.2012
JUDr. Maříková
Podle předjednaného záměru na řešení nemovitého majetku města rada ukládá zveřejnit záměr
prodeje nevyužívaného domku čp. 918 v Panské zahradě a následně připravit pro jednání
zastupitelstva způsob prodeje obálkovou metodou.
28.2.2012
JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí informaci pana radního Skopečka o jednání s Hořovickou teplárenskou, a. s.
a ukládá odboru vnitřních věcí a právnímu vyhotovit dodatek nájemní smlouvy na dlouhodobý
pronájem kotelny ve Višňovce, který bude garantovat možnost provozu kogenerační jednotky
v kotelně.

28.2.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti firmy CIHELKA Elektromontáže souhlasí se zněním smlouvy na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat distribuční soustavu elektrizačního
energetického zařízení pro ČEZ Distribuce, a. s. Děčín na pozemkových parcelách 1837 / 1, 1867 /
1 a 1869 / 1 v ul. Pod Nádražím v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem
za jednorázovou úhradu 36.160 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které provede společnost Telefónica Czech Republic
a.s. za cenu 673.035 Kč vč. 20% DPH přeložku vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v rámci
rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran. Úkol trvá.
13.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pojmenováním nově vzniklých ulic podle přílohy originálu zápisu. Připravit
na jednání zastupitelstva.
28.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s projednaným ceníkem zimní údržby komunikací a prostranství (příloha
č. 2 ke smlouvě o dílo na provádění zimní údržby komunikací v Hořovicích), podle kterého bude
společnost AVE CZ odpadové hospodářství účtovat údržbu komunikací v zimním období let 20112012. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku k příloze č. 2 Smlouvy o dodávce tepelné energie - cenové
ujednání na rok 2012 s Hořovickou teplárenskou, s. r. o., podle něhož cena za odběr teplonosného
média činí 2,21 Kč/KWh včetně DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
28.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma Bohumír Malecha - CESSMA
za cenu 64.711 Kč vč. 20% DPH obnovu štěrkového chodníku v lokalitě za fotbalovým stadionem
v úseku od lávky přes Červený potok po cestu pod lesoparkem Višňovka. Návrh smlouvy o dílo
vzešel z obchodní soutěže, kdy nabídku firmy rada vyhodnotila jako nejlevnější. Rada doporučuje,
aby před podpisem smlouvy došlo k potvrzení ceny panem B. Malechou a to na základě jeho
osobní prohlídky místa budoucí stavby chodníku. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.

28.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje firma Ing. Jan Papež aktualizaci
Povodňového plánu města Hořovice, aktualizaci Povodňového plánu ORP Hořovice a nácvik
činností členů Povodňové komise. Cena za zpracování činí 87.500 Kč bez DPH. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
28.2.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí na pozemkových parcelách 1392 /
3, 1392 / 4, 1393 / 1 a 1394 v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem pro „stavbu Hořovice – nábřeží H. Šlosara – TS a kNN“. Zároveň bude provedena demontáž
stávajícího vedení. Smlouva se uzavírá na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu
180 Kč/bm (cca 20 bm) včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému
EKOLAMP, týkající se zpětného odběru osvětlovacích zařízení ze sběrného dvora. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
13.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy týkající se přenesené působnosti na úseku
evidence obyvatel dle zákona č. 111/2009 Sb., pro obec Chlustina. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31. 12. 2014 za cenu 100 Kč za úkon v registru ISÚI - RUIAN. Zajistit podpisy smluvních
stran, zveřejnit uzavřenou smlouvu na úřední desce a zaslat ji Krajskému úřadu Středočeského kraje
ke schválení.
28.2.2012
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s realizací projektu v rámci prevence sociálně patologických jevů ve společnosti
a ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví jeho realizaci dle přílohy zápisu.
28.2.2012
Mgr. Kebrlová
Vyhodnotit a zajistit likvidaci zdravotnického odpadu dle dispozic paní místostarostky Šrámkové.
28.2.2012
p. Pavlovič
Rada zvažuje zrušit komisi pro cestovní ruch, mikroregionální a přeshraniční spolupráci

pro nečinnost a v této věci zve pana předsedu T. Pavloviče k podání vysvětlení na příští schůzi rady.
1.3.2012
p. Vaculík
Rada rozhodla, že jednání zastupitelstva bude 22. 3. 2012 v 18 hodin v Klubu Labe. Organizačně
zajistit.
28.2.2012
p. Vaculík
Rada ustavuje ocenění města Hořovice s názvem Osobnost Hořovic pro osobnosti, které
se významně zasloužily o vyšší úroveň společenského života ve městě. Úkol trvá, termín
prodloužen.
13.3.2012
pí Hrachová
Rada uděluje odměnu komisi školské, dopravní a životního prostředí v průměrné výši 1000 Kč
pro člena. Komise stavební se odměny vzdala. Zajistit výplatu dle dispozic předsedů komisí.
13.3.2012
pí Šrámková
Rada jmenuje pracovní komisi pro majetkoprávní vypořádání s bývalým nájemcem v objektu
plaveckého bazénu ve složení: J. Šrámková - předsedkyně, A. Janoušková, Ing. J. Auterský, Mgr. J.
Vavřička a Mgr. P. Bakule - členové. Podat informaci o výsledku posouzení hodnoty majetku.
28.2.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury, kterou vystavila společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.
r. o., za provádění zimní údržby v lednu 2012 v celkové výši 369.084,75 Kč bez DPH.
28.2.2012
pí Šumerová
Zajistit stanovení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města pro rok 2012 podle přílohy
originálu zápisu.
28.2.2012
Dr. Ing. Jiří Peřina, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
1. 3. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Ing. Šnajdr a Ing. Pelán
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: pí Šrámková Jana, Mgr. Vavřička Jiří
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. 5
Rady města Hořovice ze dne 1. 3. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada souhlasí s realizací 3. etapy řízené skládky Hořovice - Hrádek, která zajišťuje dle zákonných
norem zvýšení celkové kapacity skládky na 440.000 m3 a prodloužení doby pro ukládání
komunálního odpadu na 10 až 11 let. Uplatnit ve správním řízení.
13.3.2012

Ing. Blecha
Zajistit vypracování odborného zhodnocení technického stavu rybníka Valcverk včetně jeho
zaměření a podat informaci.
13.3.2012
Ing. Skopeček
Rada bere na vědomí pořádání recesistického pochodu dne 10.3. 2012 ve večerních hodinách
Pražskou ulicí k autobusovému nádraží.
13.3.2012
Ing. Pelán
Po konzultaci s technickým odborem zajistit přiměřenou participaci města na likvidaci škodní
události, ke které došlo dne 5. 1. 2012 na parkovišti mezi bytovkami na sídlišti v Anýžově ulici, kdy
vlivem vichřice spadla větev z blízkého stromu na přední sklo osobního automobilu a rozbila.
Celkovou výši škody žadatel vyčíslil na 5.642 Kč.
13.3.2012
Ing. Pelán
Rada ukládá přepracovat nájemní smlouvu mezi městem zastoupeným Městskou správou bytového
a nebytového fondu a TJ Spartak Hořovice podle dispozic pana místostarosty Bakuleho. Úkol trvá,
termín prodloužen.
13.3.2012
Ing. Šnajdr
Rada schválila záměr zpracovat projekt adaptace areálu starého zámku na nové využití na základě
studie architekta Bašty. Zajistit výběr projektanta.
10.4.2012
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy hodnotící komise a jejich náhradníky pro výběrové řízení na výběr
koncesionáře na „Zajištění provozu kanalizace v majetku Města Hořovice“ a jmenuje je v tomto
složení:
Členové hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Ondřej Vaculík, Ing. Marcela Abrhámová. Náhradníci:
Ing. Miroslava Paťavová, Mgr. Petr Bakule, Ing. Daniela Dlouhá.
13.3.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje firma Ing. Libor Klus za cenu 67.000 Kč vč. 20% DPH
projektovou dokumentaci na opravu, rekonstrukci a novostavbu chodníků při silnici II/114, II/117,
III/1144, III/1146, III/1147 a III/1149 do stupně dokumentace pro stavební povolení a to vč. výkazů
výměr, slepého rozpočtu a inženýrské činnosti. Rada doporučuje, aby před podpisem smlouvy,
vzhledem k výrazně nejnižší nabídce, došlo k potvrzení ceny Ing. Kusem, a to ve smyslu úplnosti

nabídky. V kladném případě zajistit objednání.
13.3.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 27. 2. 2012 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
13.3.2012
Ing. Vyhnal
Rada se zabývala návrhem občana Hořovic a pověřila dopravní komisi, aby zvážila možnosti pořídit
další dopravní značení zákaz stání, nebo zastavení. V ulici 9. května v úseku od křižovatky
se Smetanovou ulicí po náměstí Svobody, v ulici K Labi a v ulici Vrbnovská v místě odbočky
k nemocnici (křižovatka, kde údajně parkují i kamiony). Zvážit nejen míru zlepšení průjezdnosti, ale
i ekonomické aspekty a vymahatelnost zákazů. Zvážit rovněž možnost redukce dopravních značek
v Hořovicích. Termín prodloužen.
13.3.2012
Ing. Žalud
Rada souhlasí s návrhem komise životního prostředí číslo 1 na vytvoření mapového podkladu
městské zeleně a po vyjasnění majetkových poměrů (ve spolupráci s odborem právním) ukládá
komisi životního prostředí vypracovat návrh kultur.
27.3.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí a) s prodejem části pozemku o výměře 93 m2, který je
připlocen k pozemkové parcele 1871 v k.ú. Hořovice a b) s odkoupením pozemkových parcel 1251 /
9 o výměře 42 m2 a 1251 / 10 o výměře 78 m2 v k. ú. Hořovice. V obou případech převodu
pozemků bude kupní cena činit 100 Kč/m2. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr
prodeje, připravit pro jednání zastupitelstva.
13.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkupem vybavení objektů bazénu, sauny a ubytovny od pana Miroslava Kočárka
za celkovou cenu 219.700 Kč vč. DPH dle seznamů v příloze originálu zápisu (sauna 18.000,
ubytovna 12.000 a bazén 189.700 - vše vč. DPH). Ve spolupráci s příslušnými odbory úřadu smluvně
zajistit převzetí do majetku města a zápočet kupní ceny vůči dluhu bývalého nájemce městských
lázní.
13.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se změnou zřizovací listiny Městské správy bytového a nebytového fondu. Údržba
městské zeleně bude převedena do činnosti městského úřadu. Po schválení radou připravit
pro jednání zastupitelstva.

13.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 2/2009 „O stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování hracích
automatů povoleno“. Připravit pro jednání zastupitelstva.
13.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy týkající se přenesené působnosti na úseku
evidence obyvatel dle zákona č. 111/2009 Sb., pro obec Tlustice. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31. 12. 2014 za cenu 100 Kč za úkon v registru ISÚI - RUIAN. Zajistit podpisy smluvních
stran, zveřejnit uzavřenou smlouvu na úřední desce a zaslat ji Krajskému úřadu Středočeského kraje
ke schválení.
13.3.2012
JUDr. Maříková
V souvislosti s úkolem komise životního prostředí na vytvoření mapového podkladu městské zeleně
dokončit ve spolupráci s Ing. Žaludem prověření majetkových vztahů k pozemkům.
13.3.2012
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou a zařazení do pořadníku
pro přidělování bytů v DPS Hořovice klientům, dle přílohy originálu zápisu. Informovat žadatele.
13.3.2012
Mgr. Vavřička
Rada pověřuje pana radního Mg. Vavřičku, aby ve spolupráci s ředitelem Gymnázia Václava Hraběte
zajistil vypracování rozpočtového výhledu na postupnou modernizaci učeben a obnovu interiéru
v rámci dlouhodobého plánu revitalizace budovy gymnázia a 2. základní školy.
27.3.2012
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s provedením nutné rekonstrukce elektrolaboratoře v Gymnáziu Václava Hraběte
ve verzi s "lepším odvlhčením" a pověřuje ředitele 2. základní školy, aby ve spolupráci s ředitelem
gymnázia a technickým odborem zajistil provedení. Podat informaci.
13.3.2012
p. Pavlovič
Rada zvažuje zrušit komisi pro cestovní ruch, mikroregionální a přeshraniční spolupráci
pro nečinnost a v této věci zve pana předsedu T. Pavloviče k podání vysvětlení na příští schůzi rady.
Termín prodloužen.
15.3.2012

p. Vaculík
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního v příloze originálu zápisu. Zajistit
projednání zastupitelstvem.
22.3.2012
pí Šrámková
Rada souhlasí s pořádáním 24. Cibulového jarmarku v sobotu 6. 10. 2012 a s pronájmem veřejného
prostranství a budov městského úřadu v obvyklém rozsahu. Dojednat podrobnosti s žadatelem
a dopravním úřadem. Termín prodloužen.
13.3.2012
pí Šumerová
Navrhnout úpravu rozpočtu, aby mohla být zrekonstruována učebna gymnázia (Náklady jsou
odhadnuty na 228.000 Kč).
13.3.2012
pí Šumerová
Z důvodu nezbytných oprav v areálu plaveckého bazénu a energetické náročnosti provozu zimního
stadionu rada města schvaluje navýšení rozpočtu MSBNF Hořovice o 870 000 Kč.
29.3.2012
radní
Rada bere na vědomí návrh využití městského nemovitého majetku jako podklad pro další jednání
dne 1. 3. 2012. Úkol trvá, termín prodloužen.
29.3.2012
radní
Rada odkládá do své příští schůze rozhodnutí o poskytnutí dotací zájmovým, společenským,
kulturním a sportovním organizacím na činnost v roce 2012 dle přílohy originálu zápisu.
15.3.2012
radní
Rada se vrátí k Dodatku ke smlouvě o výstavbě s Městskou akciovou společností, a. s. ze dne
29. 9. 2010 ve znění, jež je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137 / 2006 Sb.,
v platném znění.
15.3.2012
Šrámková Jana, Mgr. Vavřička Jiří

Ondřej Vaculík

Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15. 3. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Ing. Jan Skopeček, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2., Přizváni zástupci firmy ERA s. r. o. a Ing. Šnajdr
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Petr Bakule a Dr. Ing. Jiří Peřina.
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. 6
Rady města Hořovice ze dne 15. 3. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada ukládá zajistit ve spolupráci s Agronou Rpety likvidaci černé skládky na parcele č. 2339/2 v k.
ú. Hořovice v lokalitě u Krejcárku. Město zaplatí za uložení na skládce, Agrona Rpety zajistí naložení
a odvoz na skládku.

10.4.2012
Ing. Pelán
Po konzultaci s technickým odborem zajistit přiměřenou participaci města na likvidaci škodní
události, ke které došlo dne 5. 1. 2012 na parkovišti mezi bytovkami na sídlišti v Anýžově ulici, kdy
vlivem vichřice spadla větev z blízkého stromu na přední sklo osobního automobilu a rozbila.
Celkovou výši škody žadatel vyčíslil na 5.642 Kč. Úkol trvá, termín prodloužen.
27.3.2012
Ing. Pelán
Rada ukládá přepracovat nájemní smlouvu mezi městem zastoupeným Městskou správou bytového
a nebytového fondu a TJ Spartak Hořovice podle dispozic pana místostarosty Bakuleho. Úkol trvá,
termín prodloužen.
27.3.2012
Ing. Pelán
Rada schvaluje znění podnájemní smlouvy na nebytové prostory v plaveckém bazénu pro účely
provozu kiosku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou za 5000 Kč/měsíc, tj. 1154 Kč/m2. Zajistit
podpisy smluvních stran.
27.3.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s krátkodobým odstavováním návěsů či přívěsů na parkovišti u mostu
ke Společenskému domu po dobu oprav jejich tahačů v přilehlém areálu Automobilové opravny s.
r. o. Souhlas rady je platný po dobu jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zvláštním
užívání komunikace, které vydává odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice. Podmínkou je
umístění kopie rozhodnutí na odstavené návěsy či přívěsy.
27.3.2012
Ing. Šnajdr
Rada města ve věci koncesního řízení na výběr koncesionáře na "Zajištění provozu kanalizace
v majetku města Hořovice", s nímž bude uzavřena koncesní smlouva v souladu s § 5 odst. 2 zákona
č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení a dalšími ustanoveními koncesního
zákona:
1) projednala závěry hodnotící komise z Protokolu a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v
koncesním řízení "Zajištění provozu kanalizace v majetku města Hořovice" ze dne 12. 3. 2012;
2) rozhodla na základě závěrů hodnotící komise a v souladu s nimi o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče č. 1 Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., sídlo: Beroun, Mostníkovská 255, PSČ, 266 41 ,
IČ: 46356975, jehož tímto vybírá koncesionářem; pověřuje Ondřeje Vaculíka, starostu města,
podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a dalším úkonům zadavatele v řízení na výběr
koncesionáře na "Zajištění provozu kanalizace v majetku města Hořovice".
10.4.2012

Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení v rámci projektu "Rekonstrukce autobusového nádraží
v Hořovicích" projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče STRABAG, a. s., sídlo Na Bělidle 198/21, Praha 5 za cenu 16.397.702 bez DPH, jehož tímto
vybírá jako dodavatele stavby projektu.
27.3.2012
Ing. Šnajdr
Vypsat výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce Cihlářské ulice.
27.3.2012
Ing. Vyhnal
Rada se zabývala návrhem občana Hořovic a pověřila dopravní komisi, aby zvážila možnosti pořídit
další dopravní značení zákaz stání, nebo zastavení. V ulici 9. května v úseku od křižovatky
se Smetanovou ulicí po náměstí Svobody, v ulici K Labi a v ulici Vrbnovská v místě odbočky
k nemocnici (křižovatka, kde údajně parkují i kamiony). Zvážit nejen míru zlepšení průjezdnosti, ale
i ekonomické aspekty a vymahatelnost zákazů. Zvážit rovněž možnost redukce dopravních značek
v Hořovicích. Termín prodloužen.
27.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem ke Smlouvě o provedení díla na „Územní plán města Hořovice“, týkající
se změny statutu zhotovitele z Ing. arch. Ph.D Martin Jirovský na Atelier M.A.A.T., s. r. o.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
27.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o pronájmu nebytových prostor, podle které město pronajímá
Hořovické teplárenské, s. r. o. nebytové prostory v objektu kotelny čp. 1392 ve Višňovce. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou 15 let za nájemné 80.828 Kč vč. DPH ročně. Upravit smlouvu dle dispozic
starosty a zajistit podpisy smluvních stran.
27.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o pronájmu nebytových prostor, podle které město pronajímá
Hořovické teplárenské, s. r. o. nebytové prostory – kotelny v domech čp. 585, čp. 617, čp. 732,
čp. 819, čp. 640, čp. 1197, čp. 1245, čp. 1385 a čp. 606. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s možností výpovědi za nájemné 41.452 Kč Vč. DPH ročně. Upravit smlouvu dle dispozic starosty
a zajistit podpisy smluvních stran.
27.3.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o souhlasu s provedením stavby ke stavební akci „Hořovice –

most M1- Most přes Červený potok u Společenského domu“, s VaK Beroun a. s., která bude
zahrnovat přeložku vodovodního řadu, vedeného po mostní konstrukci v délce 29 m. Smlouva
se uzavírá bezúplatně na dobu určitou do provedení stavby. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.4.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nemovitosti, podle které Vodovody a kanalizace Beroun,
a.s. pronajmou městu řadovou garáž na st.p. 2325 v areálu společnosti v ul. Valdecké v Hořovicích
za účelem uskladnění protipovodňového materiálu města. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za nájemné 3.000 Kč ročně plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.4.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu lesních pozemků, uzavřené s nájemcem
LESPOSPOL Zbiroh, s. r. o. za cenu 1 Kč za 1 ha lesa. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.4.2012
JUDr. Maříková
Rada ukládá odboru VVP připravit text dohody o narovnání ke smlouvě o výstavbě na pozemku
parc. č. 892/5 v k. ú. Velká Víska, ze dne 29. 9. 2010, kterým se uvede do souladu text této smlouvy
s vůlí obou stran. Poté rada souhlasí s podepsáním dodatku k narovnané smlouvě.
10.4.2012
JUDr. Maříková
Po dobu rekonstrukce autobusového nádraží rada souhlasí s poskytnutím náhradní dopravní
kanceláře firmy PROBOBUS v budově č. p. 640 za srovnatelných nájemních podmínek. Připravit
návrh smlouvy.
27.3.2012
JUDr. Maříková
Rada ustavuje ocenění Osobnost Hořovic jako cenu Rady města Hořovice a ukládá odboru vnitřních
věcí a právnímu vypracovat jeho statut.
10.4.2012
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s provedením nutné rekonstrukce elektrolaboratoře v Gymnáziu Václava Hraběte
ve verzi s "lepším odvlhčením" a pověřuje ředitele 2. základní školy, aby ve spolupráci s ředitelem
gymnázia a technickým odborem zajistil provedení. Podat informaci. Termín prodloužen.
27.3.2012
p. Pavlovič
Rada zvažuje zrušit komisi pro cestovní ruch, mikroregionální a přeshraniční spolupráci
pro nečinnost a v této věci zve pana předsedu T. Pavloviče k podání vysvětlení na příští schůzi rady.

Termín prodloužen.
29.3.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí s návrhem 1. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2012. Zajistit projednání
zastupitelstvem.
22.3.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí se Závěrečným účtem města Hořovice za rok 2011. Zajistit projednání
zastupitelstvem se závěrem - bez výhrad.
22.3.2012
pí Hrachová
Rada dodatečně jmenuje Ing. Václava Vintera členem komise životního prostředí, jejíž práce
se jmenovaný aktivně účastní, a uděluje mu odměnu ve výši 1.000 Kč. Připravit jmenování a zajistit
výplatu odměny.
27.3.2012
pí Hrachová
Rada souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce pro pana Jana Bežo
od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012 na zpravodajskou práci pro měsíčních Hořovický měšťan ve výši 3.000
Kč měsíčně
27.3.2012
pí Šrámková
Rada souhlasí s pořádáním 24. Cibulového jarmarku v sobotu 6. 10. 2012 a s pronájmem veřejného
prostranství a budov městského úřadu v obvyklém rozsahu. Dojednat podrobnosti s žadatelem
a dopravním úřadem a vyjasnit možný souběh pořádání jarmarku s krajskými volbami. Termín
prodloužen.
27.3.2012
pí Šrámková
Rada schvaluje bezplatný zábor veřejného prostranství (parkoviště v horní části náměstí) zdravotní
pojišťovně Metal-Aliance dne 31. 3. 2012 na Palackého náměstí. Informovat žadatele.
31.3.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotací zájmovým, společenským, kulturním a sportovním organizacím
na činnost v r. 2012 dle přílohy k zápisu.
27.3.2012
Mgr. Petr Bakule, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29. 3. 2012

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Ing. Jan Skopeček, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni zástupci firmy eCentre, a. s.
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Bohumil Taraba.
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. 7
Rady města Hořovice ze dne 29. 3. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada vyslechla zástupkyni eCENTRE, a. s., která nabízela zapojení města do elektronických aukcí
na nákup energií. Zajistit konkurenční nabídky.
24.4.2012

Ing. Kazda
Radní aktualizovali svá usnesení o kompetencích. Rada svěřila do samostatné kompetence
vedoucího odboru technického a dopravního objednávat údržbové práce do cenového limitu
100 tis. Kč včetně DPH. Dražší zakázky nechat schvalovat radou a po schválení vždy zveřejnit zadání
na webových stránkách města. Rada ponechala ostatní kompetence k podpisu beze změny. Doplnit
limity do organizačního řádu městského úřadu.
30.3.2012
Ing. Kazda
V návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva, které vyjmulo z působnosti příspěvkové organizace
Městská správa bytového a nebytového fondu péči o městskou zeleň, rada schválila aktualizované
znění organizačního řádu městského úřadu, kterou se péče o zeleň svěřuje technickému
a dopravnímu odboru s účinností od 1. 4. 2012. Předložit k podpisu panu starostovi včetně
schválených doplňků.
30.3.2012
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadatelce dle přílohy originálu zápisu
a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvu.
10.4.2012
Ing. Pelán
Rada souhlasí s návrhem Městské správy bytového a nebytového fondu na likvidace škodní
události, ke které došlo na parkovišti mezi bytovkami na sídlišti v Anýžově ulici. Podat informaci
o vyřízení.
10.4.2012
Ing. Pelán
Rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu ve spolupráci s technickým a finančním
odborem založit pracovní četu v počtu maximálně čtyř kmenových pracovníků pro menší opravy
a údržbu komunikací a městského majetku včetně pomoci při čištění veřejných prostranství. Termín
zahájení činnosti květen 2012.
7.5.2012
Ing. Pelán
Rada ukládá přepracovat nájemní smlouvu mezi městem zastoupeným Městskou správou bytového
a nebytového fondu a TJ Spartak Hořovice podle dispozic pana místostarosty Bakuleho. Úkol trvá,
termín prodloužen. 22.5.2012
Ing. Šnajdr
Protože bylo nutné rychle vyřešit havarijní stav, který vznikl pod viaduktem směrem k Cintlovce
v důsledku mrazů a vytékající vody od paty mostního oblouku, rada souhlasí s proplacením faktury
AVE CZ, s. r. o. za uvolnění komunikace od ledu ve výši 17.678 Kč.
10.4.2012
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s výší úhrady navrhovaných víceprací společností KAZIKO, a. s., jež by zvýšily cenu
za dodávku stavební akce nazvané Rekonstrukce veřejných WC a prodejny tisku o 675.005 Kč
na celkovou sumu 3.386.367 Kč vč. 20% DPH. Rada souhlasí s navrženým postupem, tj. pokusit

se dohodou ukončit stávající smlouvu o dílo, nechat zpracovat nové výkazy výměr obsahující
zjištěné vícepráce a dokončení stavby nově vysoutěžit.
10.4.2012
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodavatele stavby
projektu "Cyklostezka Červený potok v úseku k. ú. Oseku u Hořovic a Hořovice"" a jmenuje je
v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Ing. Jan
Blecha, Ondřej Vaculík, Miloslav Jelínek, Ing. Miroslava Paťavová. Náhradníci: Ing. Ladislav Kazda,
Gebriánová Alena, Mgr. Petr Bakule, Michal Mottl, Ing. David Grunt.
10.4.2012
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodavatele stavby
projektu ""Rekonstrukce fasády a plynofikace objektu 2. ZŠ - Vísecké náměstí"" a jmenuje je
v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Ing. Jan
Blecha, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. David Grunt, Ing. Miroslava Paťavová. Náhradníci: Ondřej Vaculík,
Gebriánová Alena, Mgr. Petr Bakule, Ing. Ladislav Kazda, Miloslav Jelínek.
10.4.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou pana Petra Štochla, jenž za cenu 67.908 Kč vč. 20% DPH zajistí provizorní
opravu mostní konstrukce na silnici Hořovice – Rpety, tak aby byly odstraněny havarijní statické
závady mostu. Rada zároveň žádá odbor technický a dopravní o vypsání obchodní soutěže na výběr
projektanta pro akci „Rekonstrukce mostu na silnici Hořovice – Rpety“. Zajistit objednání prací
a vypsání obchodní soutěže.
24.4.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které bude společnost pk.servin, za cenu 59.880 Kč vč. DPH
provádět technický dozor investora na stavbě nazvané „Rekonstrukce autobusového nádraží
v Hořovicích“. Po zjištění přesného termínu doby výstavby zajistit objednání dozorových prací.
24.4.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nákupem 15 ks nových litinových laviček Pare a s jejich osazením na terase
u kostela Nejsvětější trojice za cenu 3.948 Kč včetně DPH. Rada vybírala z pěti nabídnutých typů
litinových laviček.
10.4.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem na výsadbu dřevin a obnovu ploch v lokalitě před zámkem v rozsahu
výsadby celkem 17 ks lípy srdčité (12 ks v 1. etapě, 5 ks ve 2. etapě). Zbývající 3 ks, určené
rozhodnutím správního orgánu, budou vysazeny v jiných vhodných lokalitách města. Zajistit vypsání
obchodní soutěže.
10.4.2012

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění provozovat a udržovat budoucí chodník na pozemkových parcelách 1927/3 a 1935/1
v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem a dále souhlasí s návrhy
smluv o smlouvách budoucích kupních, zajišťujících odkup pozemku potřebného pro stavbu
chodníku na pozemkové parcele 1966/3 v k.ú. Hořovice a odkup části pozemku potřebného
pro stavbu chodníku na pozemkové parcele 2082 v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem. Rada bere na vědomí, že majetkoprávní vyřízení výše uvedených pozemků
je nutné pro možnost výstavby chodníků v Tyršově a Klostermannově ulici. Rada si zároveň
uvědomuje, že teprve po tomto schválení návrhů smluv budou smlouvy rozeslány jednotlivým
majitelům výše uvedených pozemků, a že se tedy o konečném znění smluv může ještě jednat.
10.4.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením faktury AVE CZ, s. r. o. za zimní údržbu komunikací v únoru ve výši
420.112 Kč. Vzhledem k tomu, že je třeba ověřit oprávněnost vysokých nákladů, zajistit uspořádání
obchodní soutěže firem na provedení zimní údržby 2012/2013 i s ohledem na možnou pomoc
údržbové čety, vznikající v Městské správě bytového a nebytového fondu.
25.9.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy obchodní soutěže na zakázku malého rozsahu, týkající se vybudování
komunikace v Cihlářské ulici v Hořovicích. Předpokládaná cena na výstavbu komunikace je
3.800.000 Kč vč. 20% DPH. Vítězný uchazeč bude znám po zasedání rady města dne 26. 4. 2012.
30.3.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy vč. ostatních dokumentů obchodní soutěže na zakázku malého
rozsahu, týkající se „Zateplení, plynofikace a vytápění budovy 2. ZŠ, Vísecké náměstí 318“
Předpokládaná cena stavby je 6.750.000 Kč vč. 20% DPH. Vítězný uchazeč bude znám na přelomu
dubna a května 2012.
7.5.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy vč. ostatních dokumentů obchodní soutěže vypsané v režimu
otevřené podlimitní, týkající se výstavby „cyklostezky Červený potok“. Předpokládaná cena
na výstavbu komunikace je 8.723.000 Kč vč. 20% DPH. Vítězný uchazeč bude znám na přelomu
dubna a května 2012.
7.5.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v 1. NP domu čp. 640 akciové společnosti PROBO
BUS Beroun jako náhradní kancelář na dobu určitou po dobu rekonstrukce autobusového nádraží
na Náměstí Boženy Němcové za nájemné a služby v celkové výši 10.700 Kč. Zapracovat eventuální
připomínky radních do znění smlouvy o nájmu nebytových prostor a připravit ke schválení
po sejmutí záměru z úřední desky.
24.4.2012

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme společnosti Vodovody
a kanalizace Beroun, a.s. stavební parcelu 2327 / 2 v k.ú. Hořovice. Pozemek se nachází pod garáží,
která je ve vlastnictví společnosti VaK Beroun v areálu v ul. Valdecké v Hořovicích. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 2.500 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
24.4.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost Strabag, a. s., za cenu
19.677.242 Kč vč. 20% DPH stavbu nazvanou „Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích“.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
24.4.2012
Mgr. Vavřička
Rada pověřuje pana radního Mg. Vavřičku, aby ve spolupráci s ředitelem Gymnázia Václava Hraběte
zajistil vypracování rozpočtového výhledu na postupnou modernizaci učeben a obnovu interiéru
v rámci dlouhodobého plánu revitalizace budovy gymnázia a 2. základní školy. Úkol trvá, termín
prodloužen.
27.3.2012
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s provedením nutné rekonstrukce elektrolaboratoře v Gymnáziu Václava Hraběte
ve verzi s ""lepším odvlhčením"" a pověřuje ředitele 2. základní školy, aby ve spolupráci s ředitelem
gymnázia a technickým odborem zajistil provedení. Podat informaci. Termín opět prodloužen.
10.4.2012
p. Šalena
Zajistit opravu turistické mapy na Palackého náměstí vedle trafiky a podat informaci.
10.4.2012
p. Vaculík
Rada schvaluje spolupráci se Střední odbornou školou Hořovice při opravě laviček na Palackého
náměstí (nejpozději září 2012) a vytvoření návrhů na úpravu městské zeleně na Sklenářce,
v Remízku a na Západním sídlišti v rámci maturitních prací studentů ekologického zaměření
s termínem vyhodnocení březen 2013.
9.10.2012
pí Mračková
Rada prozatím nesouhlasí s převodem provozních prostředků Městské mateřské školy
do investičních. Pro posouzení nutnosti uvedené operace žádá ředitelku školky o předložení zprávy
o stavu současného varného zařízení a zároveň vyčíslení více variant, které by současný stav
vyřešily. Pro závěrečné rozhodnutí žádá o předložení alespoň tří nabídek.
10.4.2012
pí Mračková
Rada souhlasí s kritérii stanovenými pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2012/2013,
která jsou přílohou originálu zápisu.

10.4.2012
pí Mračková
Rada souhlasí s přerušením provozu mateřské školy v době letních prázdnin
od 16. 7. do 3. 8. 2012.
10.4.2012
pí Šrámková
Rada souhlasí s pořádáním 24. Cibulového jarmarku v sobotu 6. 10. 2012 a s pronájmem veřejného
prostranství a budov městského úřadu v obvyklém rozsahu. Dojednat podrobnosti s žadatelem
a dopravním úřadem a vyjasnit možný souběh pořádání jarmarku s krajskými volbami. Termín opět
prodloužen.
10.4.2012
pí Šumerová Na základě školského zákona (č. 561/2004 Sb.) zajistit vyhlášení konkurzu na ředitele
příspěvkové organizace Městská mateřská škola.
10.4.2012
pí Šumerová
Radní schválili výsledky hospodaření příspěvkových organizací města. U organizací, kde skutečné
výnosy byly větší než provozní náklady a byl tudíž vytvořen zlepšený výsledek hospodaření, rada
schvaluje rozdělení do rezervního fondu a do fondu odměn.
10.4.2012
radní
Rada bere na vědomí návrh využití městského nemovitého majetku jako podklad pro další jednání.
Úkol trvá, termín opět prodloužen.
12.4.2012
Jana Šrámková, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
12. 4. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr. Ing. Jiří Peřina a Mgr. Jiří Vavřička.
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. 8
Rady města Hořovice ze dne 12. 4. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada ukládá zajistit ve spolupráci s Agronou Rpety likvidaci černé skládky na parcele č. 2339/2 v k.
ú. Hořovice v lokalitě u Krejcárku. Město zaplatí za uložení na skládce, Agrona Rpety zajistí naložení
a odvoz na skládku. Úkol trvá.
24.4.2012
Ing. Pelán
Předložit finanční analýzu provozu placeného parkování a navrhnout možnost dalších parkovacích
zón a jejich zpoplatnění.

24.4.2012
Ing. Pelán
Rada souhlasí s objednáním tzv. veřejné služby u Úřadu práce ČR s využitím pracovníků v rámci
veřejně prospěšných prací, organizovaných Městskou správou bytového a nebytového fondu.
24.4.2012
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s výší úhrady navrhovaných víceprací společností KAZIKO, a. s., jež by zvýšily cenu
za dodávku stavební akce nazvané Rekonstrukce veřejných WC a prodejny tisku o 675.005 Kč
na celkovou sumu 3.386.367 Kč vč. 20% DPH. Rada souhlasí s navrženým postupem, tj. pokusit
se dohodou ukončit stávající smlouvu o dílo, nechat zpracovat nové výkazy výměr obsahující
zjištěné vícepráce a dokončení stavby nově vysoutěžit. Úkol řešen, dohoda připravena, stavební
dozor vypočítává náklady za přípojky, termín prodloužen.
7.5.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 10. 4. 2012 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
24.4.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením silničních obrubníků po jedné straně Větrné ulice v úseku mezi ulicí
Palachovou a Na Radosti a s následnou instalací vodorovného dopravního značení V 12c a V 12d
(zákaz zastavení popř. zákaz stání) po obou stranách komunikace. Odhadovaná cena za kompletní
dodávku je cca 50.000 Kč. Zajistit provedení prací.
22.5.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Výsadba dřevin a rekultivace prostor před zámkem v Hořovicích“. Zajistit zveřejnění nabídky
na webových stránkách města.
24.4.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Cyklostezka Červený
potok, v úseku k.ú. Osek u Hořovic a Hořovice“. Smlouva bude podepsána až po schválení přijetí
dotace zastupitelstvem. 24.4.2012
Ing. Šnajdr
Reklamovat opravu chodníku před vchodem do 1. základní školy, louže se dále tvoří. Problém
řešen, bude přeasfaltováno. Úkol trvá.
24.4.2012
Ing. Šnajdr
Zajistit opravu chodníku před sochou obětovaného a vyčistit olejové skvrny na náklady dodavatele
akce "odstranění dřevin v lokalitě před zámkem".
24.4.2012

Ing. Šnajdr
Zaurgovat opravu zábradlí mostů přes Červený potok a přes náhon pod Sv. Jánem a podat informaci
o termínu dokončení oprav.
24.4.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním I. Dodatku ke Smlouvě o výstavbě s Městskou akciovou společností
Hořovice, a. s. ze dne 29. 9. 2010 – dohodě o narovnání dle přílohy originálu zápisu. Dále rada
souhlasí se zněním II. Dodatku ke Smlouvě o výstavbě ze dne 29. 9. 2010 jež je v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách č. 137 / 2006 Sb., v platném znění. Zajistit podpisy smluvních
stran.
24.4.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které Vodní díla – TBD, a. s., vypracuje posudek
technického stavu rybníka Valcverk. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2012 za cenu
17.200 Kč bez DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.4.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení sítí
elektronických komunikací ke stavební akci „Hořovice – most M1 – Most přes Červený potok
u Společenského domu“, která bude zahrnovat překládku sítě elektronických komunikací v majetku
společnosti Telefónica O2. Smlouva se uzavírá bezúplatně na dobu určitou do provedení stavby.
Zajistit podpisy smluvních stran.
22.5.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní přípojku přes pozemkové parcely 701 /
7 a 831 / 79 v k.ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem pro stavbu na pozemku
831 / 84, který bude nedílnou součástí budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva
se uzavírá na dobu existence vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 180 Kč/bm včetně
základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.4.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o souhlasu s provedením stavby ke stavební akci „Hořovice –
most M1- Most přes Červený potok u Společenského domu“, s VaK Beroun a. s., která bude
zahrnovat přeložku vodovodního řadu, vedeného po mostní konstrukci v délce 29 m. Smlouva
se uzavírá bezúplatně na dobu určitou do provedení stavby. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol
řešen, k podpisu dojde po dodání podkladů od projektantky firmě VaK Beroun, a. s.
21.5.2012
Mgr. Krištufová
Rada souhlasí s tím, aby v případě, kdy nebude Krajským úřadem Středočeského kraje dorovnán
požadavek 1. základní školy na platy, pokryla škola potřebnou částku z prostředků určených
na provoz, avšak bez nároku na zvýšení rozpočtu. Podat informaci o čerpání ve zprávě
o hospodaření za I. pololetí.

31.7.2012
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s využitím palivového dřeva z lokality před zámkem 2. základní školou, která vytápí
pevnými palivy.
24.4.2012
p. Šalena
Zajistit opravu turistické mapy na Palackého náměstí vedle trafiky a podat informaci. Úkol trvá.
24.4.2012
p. Vaculík
Rada schvaluje Zásady města Hořovice pro udělování čestného občanství, čestných poct a Ceny
města Hořovice. Připravit pro jednání zastupitelstva.
24.4.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí s vypracováním energetické koncepce města Hořovice podle nabídky SEAP Rokycany
s tím, že náklady uhradí Hořovická teplárenská, s. r. o. Informovat jednatele společnosti.
24.4.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí s výstavbou výrobny tepla a elektrické energie (kogenerační jednotky) na pozemkové
parcele č. 1836/1 v k. ú. Hořovice v rámci výstavby sedmdesáti bytů v lokalitě mezi ulicemi
Pod Nádražím a Fügnerova firmou Cymedica holding, s. r. o. Informovat jednatele společnosti.
24.4.2012
p. Vaculík
Rada vyjadřuje podporu petici "Stop – HF – Český kras" proti těžbě plynu a jiných uhlovodíků
na území Berounska. Podepsat petici. Výsledek hlasování: 5 pro a 1 se zdržel.
24.4.2012
p. Vaculík
Rada vyslechla pana Mgr. Bc. V. Oliberiuse, znalce v oboru bezpečnosti, a zabývala se bezpečnostní
situací ve městě.
24.4.2012
pí Mračková
Rada na základě posouzení nabídek a vyhodnocení havarijního stavu elektrického sporáku
v Městské mateřské škole souhlasí s pořízením konvektomatu nástřikového za cenu cca 169 tis. Kč
bez DPH a s pořízením nezbytného příslušenství a vybavení.
24.4.2012
pí Šrámková
Rada souhlasí s pořádáním 24. Cibulového jarmarku v sobotu 6. 10. 2012 a s pronájmem veřejného
prostranství a budov městského úřadu v obvyklém rozsahu. Dojednat podrobnosti s žadatelem
a dopravním úřadem a vyjasnit možný souběh pořádání jarmarku s krajskými volbami. Termín opět
prodloužen.

24.4.2012
pí Šumerová
Na základě školského zákona (č. 561/2004 Sb.) zajistit vyhlášení konkurzu na ředitele příspěvkové
organizace Městská mateřská škola. Úkol trvá, termín prodloužen.
24.4.2012
pí Šumerová
Rada schvaluje Vnitřní předpis č. 3/2012 – řídící kontrola, oběh účetních dokladů, evidence
a inventarizace majetku s účinností od 16. 4. 2012. Předložit k podpisu panu starostovi.
13.4.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem 3.000 Kč Svazu bojovníků za svobodu na pořádání oslav a pietního aktu
k výročí konce 2. světové války.
24.4.2012
pí Šumerová
Zjistit účetní podklady od sportovních organizací ve městě (3 roky zpětně), aby mohla komise
ve složení Mgr. Petr Bakule, Ing. Jan Skopeček a Mgr. Jiří Vavřička navrhnout rozdělení výtěžků
z loterií a sázkových her sportovním organizacím a klubům.
24.4.2012
radní
Rada bere na vědomí návrh využití městského nemovitého majetku jako podklad pro další jednání,
vázaného na podpisy kupní smlouvy na areál Starého zámku. Úkol trvá, termín opět prodloužen.
5.6.2012

Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
26. 4. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Bc. Libor Knížek a Ing. Jiří Auterský
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Ing. Jan Skopeček.
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. 9
Rady města Hořovice ze dne 26. 4. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt nájemnici dle přílohy originálu
zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu zajistit uvolnění bytu dle Zásad
pro přidělování sociálních bytů a podat informaci.
7.5.2012
Ing. Šnajdr
Připravit předvahu finančních nákladů a projektovou dokumentaci na budoucí rekonstrukci

Hradební ulice a podat informaci.
22.5.2012
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s přijetím dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Středočeského kraje ve výši 196.650 Kč na akci „Restaurování sloupu Panny Marie“ umístěného
na Palackého náměstí v Hořovicích. Předpokládané náklady akce činí 207.000 Kč, spoluúčast města
10.350 Kč. Zajistit provedení akce včetně financování ve spolupráci s finančním odborem.
7.5.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zapůjčením stěn čekárny na nádraží Českých drah, a. s. pro účely "Galerie nádraží"
a s instalací patnácti rámů pro fotografie a jiné dvojrozměrné artefakty sloužící k prezentaci
tvůrčích aktivit města a jeho propagaci. Galerii bude dobrovolně spravovat Fotoklub Hořovice.
Zakoupení rámů rada ukládá technickému odboru a jejich instalaci provede fotoklub dle dispozic
pana starosty.
22.5.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací (dopravní značky B32 „Jiný zákaz“ s vepsaným textem PRŮJEZD ZAKÁZÁN)
nebo (dvou přejezdových prahů) do ulice Na Okraji, resp. do tzv. propojky mezi ulicí Pražskou a ulicí
K Nemocnici. V případě souhlasu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravního
inspektorátu Beroun zajistit instalaci dopravního opatření.
19.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 23. 4. 2012 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
7.5.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Švýcarsko-české spolupráce z fondu
partnerství na projekt: "Výměna zkušeností a know how v oblasti volnočasových aktivit dětí
a mládeže". Dotace činí 85 % z uznatelných nákladů.
22.5.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přijetím dotace ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání
Středočeského kraje ve výši 300.000 Kč na akci „Palackého - rekonstrukce sociálního zařízení“.
Předpokládané náklady akce činí 2.499.673 Kč, spoluúčast města 2.199.673 Kč.
7.5.2012
Ing. Šnajdr
Reklamovat opravu chodníku před vchodem do 1. základní školy, louže se dále tvoří. Problém
řešen, bude přeasfaltováno. Úkol trvá.
7.5.2012
Ing. Šnajdr
Vzhledem k nálezu unikátní raně barokní malby na původní dřevěné konstrukci stavby

"Rekonstrukce městského WC a prodejny tisku" rada schvaluje změnu využití plánované prodejny
na kancelář Městského informačního centra za podmínky, že nové využití vyhoví hygienickým
podmínkám. S ohledem na dotaci z fondu cestovního ruchu a podpory podnikání zajistit změnu
projektové dokumentace a stavebního povolení tak, aby akce byla realizována do konce letošního
roku a podat informaci.
22.6.2012
Ing. Šnajdr
Zajistit doplnění návrhu smlouvy o dílo, podle které bude pan Petr Machálek zajišťovat údržbu
veřejné zeleně na území města Hořovice o přílohu na rok 2012 s upřesněnými výměrami ploch.
7.5.2012
Ing. Šnajdr
Zajistit opravu chodníku před sochou obětovaného a vyčistit olejové skvrny na náklady dodavatele
akce "odstranění dřevin v lokalitě před zámkem". Úkol trvá.
7.4.2012
JUDr. Maříková
Rada města na základě výběrového řízení v rámci akce „Výstavba komunikace v ulici Cihlářská“
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SILNICE CHMELÍŘ, s. r. o. za cenu 2.825.611,20
vč. 20% DPH. Rada vybírala ze tří nabídek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
7.5.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti RWE GasNet, s. r. o. souhlasí se zněním smlouvy na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení
na pozemkových parcelách 1867 / 1 a 1869 / 1 v ul. Pod Nádražím v k.ú. Hořovice v rozsahu
zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 3.294 Kč včetně 20% DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
5.6.2012
JUDr. Maříková
Rada potvrzuje závazek města využívat Panskou zahradu ve veřejném zájmu jako veřejně přístupný
park, což je podmínkou pro bezúplatný převod zahrady na město. Připravit pro jednání
zastupitelstva.
7.5.2012
JUDr. Maříková
Rada se zabývala výběrem firmy, která by pro Hořovice zajistila provedení elektronických aukcí
na nákup energií a případně další komodity. Ve spolupráci s technickým odborem a příspěvkovými
organizacemi posoudit znění smlouvy s firmou eCENTRE, a. s. včetně návrhu odměny tohoto
mandatáře.
22.5.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma OK GARDEN, s. r. o., za cenu 77.577 Kč
bez DPH, tj. 93.092,40 Kč vč. 20% DPH, výsadbu dřevin a rekultivaci povrchu v lokalitě
před zámkem. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.

7.5.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené se společností GORDION, s. r.
o. za účelem sepsání nájemní smlouvy a uspořádání veřejné obchodní soutěže na provozovatele
veřejného osvětlení v Hořovicích. Dodatek č. 1 řeší zvýšené náklady na pořádání a administrativu
obchodní soutěže po nabytí účinnosti novely zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
o 21.600 Kč vč. 20 % DPH na celkových 115.200 Kč vč. 20% DPH. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
7.5.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitost tzv. Starého zámku,
kterou město uzavře s Vojenskými lesy a statky, s. p. Po odborné kontrole připravit pro jednání
zastupitelstva.
7.5.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě na realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie při výstavbě mostu přes Červený potok u Společenského
domu v Hořovicích dle návrhu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Pokud nedojde k výstavbě mostu,
zaplatí město zpracování projektové dokumentace, kdy odhadovaná cena činní 19.590 Kč bez DPH,
tj. 23.508 Kč vč. 20% DPH. Pokud k realizaci mostu dojde, zaplatí město za provedení přeložky
částku, ve smlouvě odhadnutou na 130.600 Kč bez DPH, tj. 156.720 Kč vč. DPH. O tyto náklady
se pro město zvýší cena za realizaci nového mostu. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
29.5.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které provede pan Ladislav Štorkán za cenu 227.500
Kč vč. 20% DPH stavební úpravy v budově gymnázia a 2. základní školy za účelem zřízení nové
učebny. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.5.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost Strabag, a. s., za cenu
19.677.242 Kč vč. 20% DPH stavbu nazvanou „Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích“.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
22.5.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
nebytový prostor v 1. NP domu čp. 640 akciové společnosti PROBO BUS Beroun jako náhradní
kancelář na dobu určitou po dobu rekonstrukce autobusového nádraží na Náměstí Boženy
Němcové za nájemné a služby v celkové výši 10.700 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
1.5.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího

v oprávnění zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení přes pozemkovou parcelu 783 v k.ú.
Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence komunikačního vedení
za jednorázovou úhradu 150 Kč/bm plus 20% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.6.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s občanským sdružením Centrum pro komunitní práci střední
Čechy, podle které toto sdružení zajistí konzultační a metodické služby v oblasti plánování
sociálních služeb za cenu maximálně 30.000 Kč v termínech dle domluvy s koordinátorkou
plánování sociálních služeb města Hořovice. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
22.4.2012
JUDr. Maříková
Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právnímu vypracovat návrh smlouvy na bezplatné zapůjčení
stěn čekárny na nádraží pro účely "Galerie nádraží" s Českými drahami, a. s.
7.5.2012
Mgr. Bakule
Rada souhlasí s úhradou nákladů za elektrickou energii spotřebovanou v období leden - březen
2012 Fotbalovému klubu Hořovicko, který spravuje Městský sportovní areál, za HC Cvočkaři
Hořovice ve výši 57.559,- Kč a za Tenisový oddíl Hořovice ve výši 1.722,- Kč. Pro další období bude
stanoven závazný způsob hospodaření i vyúčtovávání nákladů v rámci Městského sportovního
areálu.
7.5.2012
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s výměnou výdřevy v potírně sauny za celkovou cenu 114 tisíc Kč vč. DPH, na kterou
město přispěje částkou 30 tisíc Kč na základě faktury od firmy Zima s. r. o.
22.5.2012
p. Pavlovič
Rada vyslechla předsedu komise cestovního ruchu a vítá návrhy na aktualizaci informačního
systému.
22.5.2012
p. Vaculík
Rada jednala se správcem zámku Bc. Liborem Knížkem o možnostech spolupráce s městem
a o otevření zámeckého parku sluneční branou. Projednat konkrétní opatření.
22.5.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí se svoláním veřejného zasedání zastupitelstva na 31. 5. 2012. Organizačně zajistit.
7.5.2012
p. Vaculík
Rada ukládá zajistit ve spolupráci s Agronou Rpety likvidaci černé skládky na parcele č. 2339/2 v k.
ú. Hořovice v lokalitě u Krejcárku. Agrona zajistí naložení a odvoz na skládku. Úkol trvá, pan starosta

se pokusí dojednat přiměřenou cenu pro město za uložení na skládce.
7.5.2012
pí Hrachová
Rada souhlasí s objednáním a zavedením služby "SMS InfoKanál", podle podkladů v příloze
originálu zápisu, pro zasílání SMS zpráv občanům města o uzavírkách vody, o dopravních
a krizových informacích, o změnách ve službách úřadu a o nejdůležitějších kulturních a sportovních
informacích." 7.5.2012
pí Hrachová
Rada vyslovuje uznání ředitelce Městské mateřské školy Marcele Mračkové za obětavost
při dostavbě školky a vykonanou práci formou odměny ve výši dvojnásobku celkové výše měsíčního
platu. Podmínkou je dostatek finančních prostředků v rámci řízené organizace.
7.5.2012
pí Šrámková
Rada souhlasí s pořádáním 24. Cibulového jarmarku v sobotu 13. 10. 2012 a s pronájmem
veřejného prostranství a budov městského úřadu v obvyklém rozsahu. Informovat organizaci
zahrádkářů.
7.4.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace na činnost organizace Junák v roce 2012 ve výši 10 tis. Kč.
V této souvislosti rada trvá na tom, aby příští příspěvky byly administrovány schváleným postupem
v příslušných termínech.
7.5.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženým návrhem vyhlášení konkurzu na ředitele Městské mateřské školy.
V této souvislosti jmenuje vedoucí odboru finančního a školství tajemnicí komise a ukládá jí
zabezpečit realizaci konkurzního řízení v souladu s právními předpisy a průběžně podávat
informace.
7.5.2012
pí Šumerová
Zjistit účetní podklady od sportovních organizací ve městě (3 roky zpětně), aby mohla komise
ve složení Mgr. Petr Bakule, Ing. Jan Skopeček a Mgr. Jiří Vavřička navrhnout rozdělení výtěžků
z loterií a sázkových her sportovním organizacím a klubům. Úkol trvá, termín prodloužen.
22.5.2012

Jana Šrámková, Ing. Jan Skopeček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10. 5. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Jana Šrámková, místostarostka
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizvána pí Kohoutová a Mgr. Kebrlová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Bohumil Taraba.
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 10. 5. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt nájemnici dle přílohy originálu
zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu zajistit uvolnění bytu dle Zásad
pro přidělování sociálních bytů a podat informaci. Úkol trvá.
22.5.2012

Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s výší úhrady navrhovaných víceprací společností KAZIKO, a. s., jež by zvýšily cenu
za dodávku stavební akce nazvané Rekonstrukce veřejných WC a prodejny tisku o 675.005 Kč
na celkovou sumu 3.386.367 Kč vč. 20% DPH. Rada souhlasí s navrženým postupem, tj. pokusit
se dohodou ukončit stávající smlouvu o dílo, nechat zpracovat nové výkazy výměr obsahující
zjištěné vícepráce a dokončení stavby nově vysoutěžit. Úkol řešen, dohoda připravena, avšak
společností neakceptována, domluvit schůzku za účasti starosty, úkol trvá.
22.5.2012
Ing. Šnajdr
Instalovat ceduli zákaz skládky a opravit závoru v lokalitě u Krejcárku.
22.5.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede akad. arch. Jan Staněk za cenu 207.000 Kč
restaurování mariánského sloupu na Palackého náměstí. Rada vybírala ze tří nabídek.
O nejvhodnější nabídce rozhodla cena. Předložit návrh smlouvy o dílo.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy obchodní soutěže na zakázku malého rozsahu, týkající se vytvoření
projektové dokumentace přestavby mostu ve Rpetské ulici. Vítězný uchazeč bude znám
po zasedání rady dne 7. 6. 2012.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého provede akad. mal. Karine Artouni, za celkovou cenu
70.000 Kč bez DPH, tj. 79.800 Kč vč. 14% DPH opravu okna a trámů stěn roubenky, rekonstruované
v rámci akce „Rekonstrukce veřejného WC“. Rada je srozuměna s tím, že tyto práce budou vyjmuty
z budoucího výběrového řízení na dodavatele stavby, který rekonstrukci dokončí. Zajistit objednání
prací.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
pro akci nazvanou: Hořovice – silnice II/117 – Tyršova ul. – oprava komunikace, vč. chodníku
a ochranné (regulační) zdi Červeného potoka, který se týká prodloužení termínu k podání žádosti
o stavební povolení. Důvodem jsou složité majetkoprávní úkony mezi Středočeským krajem,
Povodím Vltavy a městem Hořovice, jež je potřeba vyřešit před podáním žádosti o stavební
povolení. Rada zároveň souhlasí s textem plné moci Ing. Václavu Hrabíkovi, jednateli společnosti
PONTEX, s. r. o. k vyjednávání ohledně této smlouvy a k podávání žádostí za město. Zajistit podpisy
oprávněných osob.
5.6.2012

Ing. Žalud
Rada pověřuje komisi životního prostředí prověřením sporných částí aktualizace městské zeleně (na
základě podkladů technického odboru).
22.5.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené se společností GORDION, s. r.
o. za účelem sepsání nájemní smlouvy a uspořádání veřejné obchodní soutěže na provozovatele
veřejného osvětlení v Hořovicích. Dodatek č. 1 řeší zvýšené náklady na pořádání a administrativu
obchodní soutěže po nabytí účinnosti novely zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
o 21.600 Kč vč. 20 % DPH na celkových 115.200 Kč vč. 20% DPH. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran. 5.5.2012
JUDr. Maříková "Rada města na základě výběrového řízení v rámci projektu „Cyklostezka Červený
potok, v úseku k.ú. Osek u Hořovic a Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., jehož tímto vybírá jako dodavatele
stavby projektu „Cyklostezka Červený potok, v úseku k.ú. Osek u Hořovic a Hořovice“. Dílo provede
za cenu 3.984.803,00 Kč bez DPH, tj. 4.781.763,60 Kč vč. 20% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.5.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti souhlasí se zněním smlouvy na zřízení věcného břemene, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní přípojku na pozemkových parcelách
1637 a 1653 v k.ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu
80 Kč/bm. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.6.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. souhlasí se zněním smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat
podzemní komunikační vedení přes pozemkovou parcelu 438 / 1 v k.ú. Hořovice v rozsahu
zaměření geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene. Zajistit podpisy smluvních stran.
19.6.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Telefónica CR, a.s. souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní
komunikační vedení přes pozemkové parcely 286/3, 750/4, 750/1, 750/2, 750/3, 752/2, 752/1, 978,
753/1, 768/6, 753/14 a 753/13 v k.ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který bude
nedílnou součástí budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou. Jednorázová náhrada nebude ve smyslu ustanovení § 104 odst. 16) zák. č. 127/2005 Sb.
poskytována, neboť dotčené pozemky jsou ve vlastnictví investora vynucené překládky, který je

současně budoucím povinným. Zajistit podpisy smluvních stran.
19.6.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které České dráhy, a.s. půjčí městu na dobu
neurčitou stěny čekárny v budově čp. 341 v Hořovicích pro účely „Galerie nádraží“. Zapracovat
připomínky radních do návrhu smlouvy, projednat znění smlouvy s Českými dráhami, a.s.
a následně zajistit podpisy smluvních stran.
5.6.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zřízením nové příspěvkové organizace Městské sportovní centrum, která bude
spravovat a provozovat areál městských lázní (krytý plavecký bazén, letní koupaliště, ubytovnu,
saunu, Floridu včetně přísl. pozemkových parcel s těmito nemovitostmi související) a sportovní
areál (tenisové kurty, ledová plocha, volejbalové hřiště, sportovní hala a související pozemky).
Připravit návrh zřizovací listiny.
17.5.2012
Mgr. Bakule
Rada souhlasí s úhradou nákladů za elektrickou energii spotřebovanou v období leden - březen
2012 Fotbalovému klubu Hořovicko, který spravuje Městský sportovní areál, za HC Cvočkaři
Hořovice ve výši 57.559,- Kč a za Tenisový oddíl Hořovice ve výši 1.722,- Kč. Pro další období bude
stanoven závazný způsob hospodaření i vyúčtovávání nákladů v rámci Městského sportovního
areálu. Úkol trvá.
22.5.2012
p. Vaculík
Rada schvaluje uzavření smlouvy o provozování kanalizace tak, jak byla předložena v nabídce
uchazeče, společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. v koncesním řízení „Zajištění provozu
kanalizace v majetku Města Hořovice“. Projednat na zastupitelstvu.
31.5.2012
p. Vaculík
Rada schválila Materiál pro jednání zastupitelstva města dne 31. května 2012.
31.5.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí s 2. rozpočtovým opatřením města Hořovice na rok 2012.
31.5.2012
p. Vaculík
Rada navrhuje odměny pro členy výborů, kteří nejsou zastupiteli města ve výši 1000 Kč. Připravit
pro jednání zastupitelstva.

31.5.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením rozpočtu MSBNF o 100 tisíc Kč měsíčně na vytvoření městských
technických služeb a jejich vybavení.
22.5.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením rozpočtu MSBNF ve výši 50 tisíc Kč na provedení oprav na ubytovně
a v okolí v souvislosti s letním provozem aquaparku.
22.5.2012
Ing. Jan Skopeček, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
24. 5. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Jiří Vavřička.
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 24. 5. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada přiděluje malometrážní byt č. 8 na dobu určitou v ulici 1. Máje 699 a to zájemci dle přílohy,
která je součástí originálu zápisu. Zajistit nájemní smlouvu včetně podpisů smluvních stran.
5.6.2012
Ing. Pelán
Rada ukládá přepracovat nájemní smlouvu mezi městem zastoupeným Městskou správou bytového

a nebytového fondu a TJ Spartak Hořovice podle dispozic pana místostarosty Bakuleho. Úkol trvá,
termín prodloužen.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Na žádost obyvatel Domova Na Výsluní rada ukládá technickému a dopravnímu odboru prověřit
možnost zřízení autobusové zastávky přímo před tímto objektem.
19.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s nabídkou, podle které společnost CNG Company, s. r. o., bezplatně odstraní
silniční panely z plochy stávajícího autobusového nádraží. Důvodem je vysoká pravděpodobnost
snížení dotace z fondů EU městu Hořovice na akci „Rekonstrukce autobusového nádraží na Nám.
Boženy Němcové“. Rada si je vědoma situace, kdy s velkou pravděpodobností by prostředky
ušetřené díky iniciativě společnosti CNG Company, s. r. o., město muselo vrátit dotační autoritě,
resp. by tyto prostředky nikdy nedostalo. Informovat navrhovatele o rozhodnutí rady.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s výší úhrady navrhovaných víceprací společností KAZIKO, a. s., jež by zvýšily cenu
za dodávku stavební akce nazvané Rekonstrukce veřejných WC a prodejny tisku o 675.005 Kč
na celkovou sumu 3.386.367 Kč vč. 20% DPH. Rada souhlasí s navrženým postupem, tj. pokusit
se dohodou ukončit stávající smlouvu o dílo, nechat zpracovat nové výkazy výměr obsahující
zjištěné vícepráce a dokončení stavby nově vysoutěžit. V případě dalších komplikací domluvit
schůzku za účasti starosty, úkol trvá. Předložit návrh na novou soutěž pro dokončení stavby.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada se mimo jiné zabývala drobnými nedostatky ve městě: prověřit údržbu pozemků v okolí
transformátorů, narovnat ohnuté dopravní značky a vyměnit již nezřetelné za kvalitně provedené,
vyměnit zkorodovanou značku u budovy čp. 640, uvést chodník před poštou po odstraněné
telefonní budce do náležitého stavu.
19.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 14. 5. 2012 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s povolením stavby kabelového vedení nízkého napětí v Příbramské a Milinovského
ulici na žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za podmínek: Kabelové vedení nízkého napětí bude
prováděno v chodnících, jejichž povrch bude následně předlážděn v celé šíři chodníku a v celé

délce výkopu kabelové trasy, a to společností STRABAG, a. s. dle jejích standardů, v druhu a kvalitě
dlaždic odpovídajících původnímu zadláždění a na náklady investora. Převedení kabelového vedení
z jednoho chodníku na druhý pod povrchem komunikace bude prováděno protlakem
pod vozovkou. V žádném případě nebude narušen povrch vozovky. Investor se zaváže,
že do 1. listopadu kalendářního roku bude chodník uveden do původního stavu a práce nebudou
prováděny v období od 1. listopadu do 31. března. Před zahájením prací bude stav ulice
Milinovského a chodníků v Příbramské ulici zdokumentován fotograficky, a to v po úsecích
nepřekračujících 5 m. Pokud budou po dokončení stavebních prací zjištěny v úseku nově
budovaných kabelů poruchy povrchu vozovky (výtluky, propady, vyježděné koleje, poškozené
obrubníky) budou odstraněny v celé délce zjištěných poruch a to společností STRABAG, a. s. dle
jejích standardů a v kvalitě odpovídající původnímu povrchu na náklady investora.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením silničních obrubníků po jedné straně Větrné ulice v úseku mezi ulicí
Palachovou a Na Radosti a s následnou instalací vodorovného dopravního značení V 12c a V 12d
(zákaz zastavení popř. zákaz stání) po obou stranách komunikace. Odhadovaná cena za kompletní
dodávku je cca 50.000 Kč. Úkol trvá, podat informaci o nejzazším termínu dokončení prací.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vjezdem stavebních strojů na pozemek p. č. 72/10 v k. ú. Velká Víska (pozemek mezi
bytovkami v ulici Na Okraji a pevným oplocením areálu NH Hospital) za účelem provedení
udržovacích prací při opravě stávajícího oplocení areálu hořovické nemocnice. V důsledku stavební
činnosti poškozené plochy pozemku budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
Před započetím prací bude provedena fotodokumentace stavu pozemku. Oznámit usnesení rady
žadateli.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vypsáním obchodní soutěže na zakázku malého rozsahu, týkající se opravy povrchu
komunikací v části Hradební ulice, v úseku od křižovatky s ulicí U Remízku po křižovatku s ulicí
Na Hořičkách včetně této křižovatky, pro realizaci v roce 2013. Zpracovat výzvu k podání nabídek.
Letos opravit výtluky.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu podat informaci o přípravě stavby chodníku
Klostermanova, Tyršova.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu vřadit do harmonogramu v roce 2012 rekonstrukci

povrchu chodníku na sídlišti Višňovka v ulici U Remízku.
5.6.2012
Ing. Šnajdr
Zajistit provedení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu "rekonstrukce hřiště u 1. základní
školy" tak, aby práce byly realizovány v měsíci červenci a srpnu. Podat informaci.
5.6.2012
Ing. Žalud
Rada pověřuje komisi životního prostředí prověřením sporných částí aktualizace městské zeleně (na
základě podkladů technického odboru). Úkol trvá, rada zve předsedu komise na svou příští schůzi.
7.6.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě výběrového řízení v rámci projektu „Rekonstrukce fasády a plynofikace objektu
2. ZŠ – Vísecké náměstí“ vybrala jako nejvhodnější nabídku uchazeče DEREZA, s. r. o., která provede
dílo za cenu 4.335.296,00 Kč bez DPH, tj. 5.202.355,20 Kč vč. DPH. Rada bere na vědomí,
že pro získání dotace bude nutné opět podat žádost, a to poté, kdy bude vypsána nová výzva
v rámci Operačního programu Životní prostředí, což zároveň znamená, že k realizaci zakázky dojde
nejdříve v roce 2013. Zahájit s vybraným uchazečem jednání o dalším postupu při realizaci akce.
5.6.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Jindrákových souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní
a elektro přípojku nízkého napětí přes pozemkové parcely 701 / 1 a 831 / 79 v k. ú. Velká Víska
v rozsahu zaměření geometrickým plánem k pozemku 831 / 78, který bude nedílnou součástí
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence vodovodní
a elektro přípojky a za jednorázovou úhradu 180 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
19.6.2012
JUDr. Maříková
Rada se zabývala výběrem firmy, která by pro Hořovice zajistila provedení elektronických aukcí
na nákup energií a případně další komodity. Ve spolupráci s technickým odborem a příspěvkovými
organizacemi posoudit znění smluv s firmou eCENTRE, a. s. včetně návrhu odměny tohoto
mandatáře. Úkol trvá, po konzultaci s eCentre předložit k odsouhlasení návrh smlouvy, či smluv.
5.6.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhy smluv o smlouvách budoucích kupních, zajišťujících odkup pozemku
potřebného pro stavbu chodníku na pozemkové parcele 678 / 11 v k. ú. Velká Víska, spojujícího
přechody pro chodce v Příbramské a Rpetské ulici v rozsahu budoucího zaměření geometrickým

plánem. Rada bere na vědomí, že majetkoprávní vyřízení výše uvedeného pozemku je nutné
pro možnost výstavby výše uvedené akce a zároveň si je vědoma, že teprve po tomto schválení
návrhů smluv budou smlouvy rozeslány jednotlivým majitelům výše uvedených pozemků,
a že se tedy o konečném znění smluv může ještě jednat, popř. že druhá strana může podpis smluv
odmítnout.
5.6.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o autorském dozoru s firmou Projekce dopravní Filip, s. r. o.,
která za ceny 450 Kč / h + 200 Kč / h za cestu + 7 Kč / km bez DPH, zajistí autorský dozor v rámci
projektu „Cyklostezka Červený potok v úseku k. ú. Osek u Hořovic a Hořovice“. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
19.6.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede Akad. arch. Jan Staněk, za cenu
207.000 Kč (není plátcem DPH), restaurátorskou obnovu pískovcového sousoší Neposkvrněného
početí Panny Marie na Palackého náměstí v Hořovicích. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
19.6.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s. na zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí
na pozemkových parcelách 103 / 2 a 116 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem - pro „Hořovice – demontáž NN, kNN ul. Nádražní IE-12-6001617“. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 180 Kč/bm (cca 18 bm) včetně základní
sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
2.7.2012
JUDr. Maříková
Rada v souladu s § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, vydává Nařízení
města Hořovice č. 1 / 2012, kterým se stanovují maximální ceny za nájem hrobových míst
a za služby poskytované v souvislosti s nájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti
v Hořovicích. Tímto nařízením se ruší Nařízení města Hořovice č. 4 / 2011 ze dne
8. 12. 2011. Zveřejnit na úřední desce a na internetu.
5.7.2012
Mgr. Bakule
Rada souhlasí s úhradou nákladů za elektrickou energii spotřebovanou v období leden - březen
2012 Fotbalovému klubu Hořovicko, který spravuje Městský sportovní areál, za HC Cvočkaři
Hořovice ve výši 57.559,- Kč a za Tenisový oddíl Hořovice ve výši 1.722,- Kč. Pro další období bude
stanoven závazný způsob hospodaření i vyúčtovávání nákladů v rámci Městského sportovního

areálu. Úkol trvá, termín prodloužen.
5.6.2012
Mgr. Kebrlová
Rada ukládá sociálnímu odboru vyhodnotit případné využití uvolněného bytu Kosmonautů
707 pro sociální účely.
5.6.2012
p. Vaculík
Rada ukádá starostovi města ve spolupráci s odborem technickým a dopravním a odborem
finančním a školství vypracovat návrh nezbytných rekonstrukcí a oprav komunikací v souvislosti
s rozpočtovými možnostmi města v období 2012 až 2014.
19.6.2012
pí Mračková
Podle čl. 5.2 zřizovací listiny rada nařizuje ředitelce městské mateřské školy provést zápis dětí
na rok 2012 / 2013 do konce měsíce června 2012.
30.6.2012
pí Šumerová
Jako členy konkurzní komise na obsazení místa ředitele/ředitelky Městské mateřské školy, Jiráskova
602, Hořovice, navrhuje rada paní Mgr. Z. Ulčovou a pana Mgr. J. Vavřičku. Podat další informaci
o zajišťování konkurzu.
5.6.2012
pí Šumerová
Na rekonstrukci učebny gymnázia rada vyčleňuje podle vysoutěžené nabídky fy Štorkán částku
227,5 tis Kč z rezervy pro příspěvky společenským organizacím.
5.6.2012
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000 Kč Českému rybářskému svazu, místní
organizaci Hořovice na konání dětských rybářských závodů dne 3. 6. 2012 na Lázeňském rybníku.
Informovat žadatele.
5.6.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace loutkářskému spolku Na holou ve výši 15 tis. Kč a poskytovateli
sociálních služeb Dobromysl ve výši 20 tis. Kč. Výsledek hlasování: 4 pro a 2 se zdrželi.
5.6.2012
Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička
Ondřej Vaculík

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
7. 6. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni: p. Bohumil Taraba, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Žalud a p. Hasman
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Dr. Ing. Jiří Peřina.
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 7. 6. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada souhlasí s provedením vstupního chodníku od pokladny do akvaparku a ukládá Městské
správě bytového a nebytového fondu uhradit firmě Diviš zálohu za materiál ve výši 30 tis. Kč.
19.6.2012
Ing. Pelán
Rada souhlasí s úhradou nákladů za elektrickou energii spotřebovanou v období leden - březen
2012 Fotbalovému klubu Hořovicko, který spravuje Městský sportovní areál, za HC Cvočkaři

Hořovice ve výši 57.559,- Kč a za Tenisový oddíl Hořovice ve výši 1.722,- Kč. Pro další období nutno
stanovit závazný způsob hospodaření i vyúčtovávání nákladů v rámci městského sportovního
areálu.
19.6.2012
Ing. Pelán
Rada ukládá přepracovat nájemní smlouvu mezi městem zastoupeným Městskou správou bytového
a nebytového fondu a TJ Spartak Hořovice podle dispozic pana místostarosty Bakuleho. Úkol trvá,
termín prodloužen.
19.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s likvidací autobusové čekárny, dosud umístěné na náměstí Boženy Němcové.
19.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem výzvy obchodní soutěže na zakázku malého rozsahu nazvanou "Dokončení
stavby rekonstrukce WC a historického roubeného objektu." na Palackého náměstí v Hořovicích.
Zajistit zveřejnění výzvy na městských internetových stránkách.
19.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„1. ZŠ - oprava sportovních hřišť – ovál a víceúčelové hřiště“s umělou trávou 3. generace. Zajistit
zveřejnění výzvy na webových stránkách města. Výsledek hlasování: 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel.
19.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy obchodní soutěže na zakázku malého rozsahu pro akci nazvanou
„Hradební ulice – oprava povrchu části komunikace“. Rada se zároveň usnesla, že výzva bude
zveřejněna v prosinci roku 2012 s cílem provést rekonstrukci na jaře roku 2013.
4.12.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s žádostí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o povolení provádět při překládce
kabelového vedení v ulici Milinovského překopy přes komunikaci za podmínky, že již uzavřená
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude doplněna o následující ustanovení:
„Pokud bude nutné provádět při překládání kabelového vedení překopy přes komunikaci,
popř. kopané sondy, provede budoucí oprávněný po dokončení překládky kabelového vedení,
na své náklady, nový povrch komunikace a to v celé šíři vozovky a v celé délce mezi prvním
a posledním výkopem v komunikaci. Povrch komunikace provede společnost STRABAG, a. s. dle
jejich standardů v kvalitě a provedení jako povrch stávající. Nebude zvýšena niveleta povrchu
komunikace“. Oznámit usnesení rady žadateli.

19.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru na základě podkladů komise životního prostředí
aktualizovat smlouvu na údržbu městské zeleně. Zároveň rada trvá na důsledné kontrole
provedených prací s ohledem na aktuální výměru ošetřovaných pozemků.
19.6.2012
Ing. Šnajdr
Zajistit opravu příjezdové komunikace ke kotelně a škole od Slavíkovy ulice. Podat informaci
o nákladech a termínu provedení prací.
19.6.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s vybudováním Biodegradační plochy na stávající ploše kompostárny společností AVE
CZ odpadové hospodářství, s. r. o. a současně souhlasí se zněním Smlouvy o užívání pozemků
pro vybudování biodegradační plochy v areálu skládky odpadů S-003 a kompostárny Hořovice –
Hrádek. Zajistit podpisy smluvních stran.
3.7.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost Evropská rozvojová agentura, s.
r. o., Praha, daruje městu finanční částku 10.000 Kč na opravu školního hřiště u 1. základní školy
v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
19.6.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátních smluv, podle kterých firma eCENTRE, a. s. provede pro město
zadavatelskou činnost ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a zastoupí město v zadávacím řízení
veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie a zemního plynu. Zapracovat
případné připomínky radních do návrhu smluv a poté znovu předložit radě.
19.6.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Dokulilové část
pozemkové parcely 1716 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 65 m2 za účelem zřízení zahrádky.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 9 Kč / m2 / rok. Zajistit podpisy smluvních
stran.
19.6.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Budínovi část
pozemkové parcely 1613 / 3 v k. ú. Hořovice o výměře 4 m2 za účelem umístění mobilního

prodejního stánku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou za nájemné 8.000 Kč ročně. Zajistit podpisy
smluvních stran.
19.6.2012
JUDr. Maříková
Vzhledem k tomu, že vítěz obchodní soutěže na zakoupení domku v Panské zahradě odstoupil
od koupě, zveřejnit záměr prodeje obálkovou metodou za podmínky, že v pravidlech soutěže bude
minimální nabídková cena 1 mil. Kč a složení kauce ve výši 100 tis. Kč.
19.6.2012
JUDr. Maříková
Vzhledem k vyjádření odboru technického a dopravního a odboru výstavby a životního prostředí
a zejména ke stanovisku VaK Beroun, a. s., rada nesouhlasí s pronájmem ani prodejem části
pozemkové parcely 375 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 100 m2 za účelem obnovení vjezdu
na pozemek č. 336. Informovat žadatele.
19.6.2012
Mgr. Kebrlová
Rada prozatím ponechává uvolněný byt v ulici Kosmonautů 707 v majetku města za účelem
nabídnutí tohoto bytu obyvatelům sociálních bytů a ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví
kontaktovat obyvatele těchto bytů a ověřit jejich zájem.
3.7.2012
Mgr. Kebrlová
Ve spolupráci s firmou ERA a MPSV posoudil možnosti získání příspěvku pro provoz Domova
Na Výsluní dle podání ředitele Mgr. Forejta, včetně rozšíření na režim zvláštní služby.
19.6.2012
pí Šumerová
Rada jmenuje do konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele
Městské mateřské školy: předsedu Mgr. Jiřího Vavřičku, členy: Mgr. Zdeňku Ulčovou, Mgr. Zuzanu
Dubinovou, Mgr. Renatu Ležalovou, Bc. Jaroslavu Vaňkovou a Stanislavu Merhautovou.
Administrativně vyřídit a podat další informaci o postupu konkurzního řízení.
19.6.2012
pí Šumerová
Rada odvolává pí Marcelu Mračkovou ke dni 31. července 2012 z funkce ředitele příspěvkové
organizace Městská mateřská škola, Jiráskova 602, Hořovice. Po konzultaci s krajským úřadem a ve
spolupráci s personálním odborem zajistit předání správně formulovaného dokladu s podpisem
starosty.
19.6.2012
Ing. Jan Skopeček, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
21. 6. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Petr Bakule.
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 21. 6. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Posoudit možnost výstavby chodníků v ulici Květinová.
17.7.2012
Ing. Šnajdr
Rada revokuje usnesení ze dne 7. 6. 2012 ohledně podání cenové nabídky na akci oprava
víceúčelového sportovního hřiště u 1. základní školy a souhlasí s výzvou na realizaci umělého

povrchu s křemičitým vsypem.
26.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o umístění, zřízení a provozu stavby, jež bude sloužit jako
podklad k žádosti o stavební povolení na akci nazvanou "Tyršova – nábřeží – oprava komunikace,
chodníku a nábřežní zdi v úseku od mostu ke Společenskému domu k bývalému pivovaru".
Ve smlouvě nejsou uvedeny žádné finanční závazky, jde pouze o možnost zajistit městem stavební
řízení. O budoucím financování stavby bude nutno jednat především se zástupci kraje. Podobnou
smlouvu lze očekávat ještě mezi městem a Povodím Vltavy.
17.7.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem výzvy obchodní soutěže na zakázku malého rozsahu nazvanou "Dokončení
stavby rekonstrukce WC a historického roubeného objektu." na Palackého náměstí. Zajistit
zveřejnění výzvy na městských internetových stránkách. Úkol řešen, trvá.
27.6.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s upraveným zněním Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Cyklostezka Červený
potok, v úseku k.ú. Osek u Hořovic a Hořovice“. Změna se týká úpravy odstavců 1 až 5, sankcí
za porušení povinností příjemce dotace a byla provedena na základě doporučení ministerstva
financí. Vše ostatní zůstává nezměněno. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.7.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou společnosti Silnice Chmelíř, s. r. o., jež v rámci stavby komunikace
v Cihlářské ulici provede za cenu 95.000 Kč vč. DPH přípravu pro položení zemního vedení
budoucího veřejného osvětlení vč. provedení základů budoucích sloupů. Práce je potřebné provést
před dokončením povrchů budoucí komunikace. Zajistit objednání prací.
17.7.2012
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru ve spolupráci s komisí životního prostředí
aktualizovat smlouvu na údržbu městské zeleně. Zároveň rada trvá na důsledné kontrole
provedených prací s ohledem na aktuální výměru ošetřovaných pozemků. Úkol trvá, termín
prodloužen.
17.7.2012
Ing. Šnajdr
Rada, na základě dotazníkového šetření mezi majiteli nemovitostí ve Strmé ulici, souhlasí
s objednáním projektové dokumentace pro územní řízení, jejímž obsahem bude řešení překládky
rozvodů elektro v obou částech ulice, řešení překládky telekomunikačních rozvodů ve spodní části

ulice (horní část ulice je již nyní řešena společností Telefónica O2) a řešení odkanalizování horní
části ulice. Zajistit objednání projektu pro územní rozhodnutí.
17.7.2012
JUDr. Maříková
Na základě kontroly poměrů v barech, hernách a v jejich blízkosti rada ukládá vypracovat návrh
městské vyhlášky zakazující požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
17.7.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti v příloze originálu zápisu souhlasí s prodejem části pozemkové parcely
1637 o výměře cca 70 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v k. ú. Hořovice za účelem zajištění
příjezdu k domu čp. 509 za navrhovanou kupní cenu 500 Kč / m2. Informovat žadatele o rozhodnutí
rady, zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
17.7.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s přijetím dotace ze Středočeského kraje z Humanitárního Fondu v rámci
tematického zadání - Sociální oblast ve výši 48.167 Kč na akci "Komunitní plán". Předpokládané
náklady akce činí 150.000 Kč, spoluúčast města 101.833 Kč. Projekt bude řešen odborem sociálních
věcí a zdravotnictví a měl by sloužit, na základě setkání s příjemci sociálních služeb, ke zpracování
plánu jak dále zlepšovat sociální služby ve městě. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.7.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost ALBIXON, a. s., Praha daruje
městu finanční částku 20.000 Kč na opravu školního hřiště u 1. základní školy. Zajistit podpisy
smluvních stran.
17.7.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost MUBEA spol. s r.o. Žebrák daruje
městu finanční částku 80.000 Kč na opravu školního hřiště u 1. základní školy. Zajistit podpisy
smluvních stran.
17.7.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátních smluv, podle kterých firma eCENTRE, a. s. provede pro město
zadavatelskou činnost ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a zastoupí město v zadávacím řízení
veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie a zemního plynu. Zapracovat
připomínky odboru vnitřních věcí a právního do návrhu smluv, projednat znění smluv s firmou
eCENTRE, a. s. a následně zajistit podpisy smluvních stran.

17.7.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o podnájmu nemovitosti, podle které Hořovická teplárenská,
s.r.o. jako nájemce podnajme se souhlasem města jako pronajímatele společnosti ČEZ Energo, s.r.o.
část nemovitosti č.p. 1392 v k. ú. Velká Víska (kotelny v sídlišti Višňovka) v rozsahu určeném
grafickou přílohou včetně přístupu do budovy, za účelem instalace a provozování kogenerační
jednotky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 1. 4. 2027 za nájemné 5.000 Kč
ročně (v období od uzavření smlouvy o podnájmu do vydání kolaudačního souhlasu) a za nájemné
100.000 Kč ročně (v období od vydání kolaudačního souhlasu pro KGJ do doby ukončení smlouvy).
Zajistit podpisy smluvních stran.
17.7.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností RWE GasNet, s. r. o. na zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkové
parcele 701 / 1 v k.ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 150 Kč / bm výkopu + základní sazba DPH
(cca 7 bm). Zajistit podpisy smluvních stran.
31.7.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy na pozemkové parcele
444 v k.ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1618-75/2011. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 1000 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.7.2012
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku organizaci Diakonie ČCE – raná péče, ve výši 3.000 Kč.
Organizace poskytuje nezbytnou sociální službu na území Hořovic pro rodinu s dítětem do 6 let,
které se narodilo s těžkým zdravotním postižením. Na území Hořovic ani správního obvodu není
zřízena organizace, která by obdobnou službu poskytovala. Povinnost zajištění sociálních služeb
dává úřadu obce s rozšířenou působností a obci v samostatné působnosti zákon č. 108 / 2006 Sb.,
o sociálních službách. Ve spolupráci s finančním odborem informovat žadatele.
17.7.2012
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přijetím finanční částky 15.552 Kč po zůstaviteli dle přílohy zápisu, jemuž město
Hořovice vypravilo a uhradilo pohřeb podle § 5 zákona č. 256 / 2001 Sb. o pohřebnictví. Informovat
o tomto rozhodnutí notáře pověřeného vedením řízení o dědictví.
17.7.2012

Mgr. Kebrlová
Ve spolupráci s firmou ERA a MPSV posoudil možnosti získání příspěvku pro provoz Domova
Na Výsluní dle podání ředitele Mgr. Forejta, včetně rozšíření na režim zvláštní služby. Úkol trvá,
termín prodloužen.
17.7.2012
p. Pavlovič
Rada souhlasí s umístěním tabulí informačního systému města a žádá tímto komisi pro cestovní
ruch pokračovat v započatém jednání.
17.7.2012
p. Vaculík
Rada ukádá starostovi ve spolupráci s odborem technickým a dopravním a odborem finančním
a školství vypracovat návrh nezbytných rekonstrukcí a oprav komunikací v souvislosti
s rozpočtovými možnostmi města v období 2012 až 2014. Úkol trvá.
31.7.2012
p. Vaculík
S přihlédnutím k připravované koupi areálu tzv. Starého zámku rada vyhodnotila návrhy využití
městského nemovitého majetku sloužícího společenským a kulturním účelům a doporučuje
zastupitelstvu schválit variantu, která představuje rekonstrukci sálu radnice (včetně sociálního
a provozního zázemí) pro reprezentativní společenské a kulturní akce, zachování Klubu Labe,
střednědobý pronájem městského kina, prodej společenského domu a budovy knihovny poté, kdy
funce těchto zařízení budou přeneseny do nových působišť (do sálu radnice a knihovna
do adaptovaných prostor Starého zámku). Připravit pro jednání zastupitelstva.
17.7.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2012 provedl krajský
úřad. Požádat odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
26.6.2012
Jana Šrámková, Mgr. Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
28. 6. 2012

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní (na část schůze)
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Ing. Ing. Jan Skopeček, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Jiří Vavřička.
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 28. 6. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada vyslechla Ing. Pelána a p. Sedláka v souvislosti s činností TJ Spartak a organizací městských
sportovišť.
19.7.2012
Ing. Šnajdr
Připravované významné projekty nechat před schválením v radě připomínkovat stavební komisí
a projekty na jednoduché akce nechat připomínkovat budoucím stavebním dozorem.

průběžně
Ing. Šnajdr
Rada na základě dostupných informací (včetně vlastního prověřování) rozhodla ve sporu o výběr
společnosti dodávající mobiliář pro rekonstrukci autobusového nádraží na náměstí Boženy
Němcové o tom, že nebude akceptovat nabídku společnosti prosazovanou projektantem, ale
nabídku společnosti, jež je schopna dodat mobiliář, jehož základním prvkem jsou hliníkové
konstrukce. Rozhodnutí rady vyplývá z vlastní zkušenosti s hliníkovými konstrukcemi mobiliářů již
umístěných ve městě a z nepříznivých referencí k ocelovým výrobkům původně navrhované
společnosti. Projednat s projektantem a dodavatelem stavby.
17.7.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 22. 6. 2012 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
17.7.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace a s textem návrhu Smlouvy o provozu, údržbě
a obnově veřejného osvětlení na území města Hořovice vč. všech příloh obchodní soutěže
na služby, vypsané dle zákona č. 137/2006 Sb. v otevřeném řízení za účelem provozování
a provádění obnovy veřejného osvětlení v Hořovicích v následující 15 letech. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 2,5 mil. Kč vč. DPH ročně, tj. 37,5 mil. Kč vč. DPH
za 15 let. Zajistit zveřejnění obchodní soutěže v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.
17.7.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s prodloužením stavby komunikace o cca 30 m, s provedením asfaltového povrchu
v boční uličce v délce cca 8m a s rozšířením vjezdu o cca 13 m2 ke stávajícím vratům u pozemku
pana Nejedlého, vše v Cihlářské ulici v Hořovicích dle nabídky společnosti Silnice Chmelíř s. r. o.
Jedná se o prodloužení stavby komunikace cca o 30 m oproti původnímu záměru směrem k areálu
pana Opatrného v ceně 99.546 Kč vč. 20% DPH, provedení asfaltového povrchu v boční uličce
v délce cca 8 m v ceně 30.240 Kč vč. DPH a rozšíření zádlažby u vjezdu k nemovitosti pana
Nejedlého o cca 13 m2 v ceně 10.892 Kč vč. DPH. Akce bude pokryta z rezervy na zimní údržbu.
Po projednání s finančním odborem zajistit objednání prací.
17.7.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dohoda o ukončení spolupráce
a finančním vypořádání), podle které společnost KAZIKO, a. s. provedla před ukončením spolupráce
dílo za celkem 1.721.541 Kč bez DPH (město je v tomto případě plátcem DPH) a na základě níž
město spolupráci s původním dodavatelem stavby ukončilo. Na dokončení stavby bude vypsána
nová obchodní soutěž. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
17.7.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o převzetí odpadních vod, která je 7. přílohou Koncesní smlouvy
o Provozování kanalizace obce. Smlouva upravuje práva a povinnosti při zajištění odvádění
a odstranění odpadní vody prostřednictvím kanalizace a čistírny odpadních vod VaKu Beroun, a. s.

Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
17.7.2012
p. Vaculík
Rada děkuje všem přispěvatelům na rekonstrukci hřiště 1. základní školy a oceňuje aktivní přístup
škol při organizování sbírky. Jejich iniciativou získalo město příspěvek 20.557 Kč.
17.7.2012
pí Šrámková
Rada revokovala své usnesení ze dne 26. 4. 2012 a vzhledem k termínu voleb do zastupitelstva
kraje, které se bude konat 12. a 13. října souhlasí s uskutečněním cibulového jarmarku v termínu
5. a 6. 10. 2012 nebo v termínu po volbách. Informovat místní organizaci Českého zahrádkářského
svazu.
17.7.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem prostor Palackého náměstí a louky pod Obecním lesíkem
pro pořádání akcí občanského sdružení Hořovické maminky ve dnech 15. 9. 2012 od 8 do 12 h,
(náměstí - Podzimní jarmark), 1. 12. 2012 od 8 do 17:30 h (náměstí - Vánoční jarmark) a 13.
10. 2012 od 13 do 16 h (louka pod Obecním lesíkem - drakiáda). Informovat žadatele o rozhodnutí
rady.
17.7.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím částky 100.000 Kč na malířské práce v prostorách 1. základní školy a za
generální úklid tamtéž. Akce je vyvolána měřením Krajské hygienická stanice Středočeského kraje
jako opatření proti výskytu minerálních vláken. Práce zajistí škola během prázdnin. Informovat
žadatele o rozhodnutí rady.
17.7.2012
Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
3. 7. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Ing. Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka

Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
pí Jana Šrámková, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Dr. Ing. Jiří Peřina
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 3. 7. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Mgr. Kebrlová
Rada prozatím ponechává uvolněný byt v ulici Kosmonautů 707 v majetku města za účelem
nabídnutí tohoto bytu obyvatelům sociálních bytů a ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví
kontaktovat obyvatele těchto bytů a ověřit jejich zájem. Úkol trvá, termín prodloužen.
17.7.2012
Ing. Šnajdr
Radní za účasti vedoucího technického odboru a stavebního dozoru diskutovali o aktuálních

problémech při rekonstrukci autobusového nádraží. Souhlasí s dodatečným zvýšením únosnosti
podloží (doloženo laboratorními zkouškami) v rozsahu 2.850 m2. Ukládají technickému odboru
navrhnout řešení, které by minimalizovalo dodatečně vyvolané náklady.
13.7.2012
Ing. Jan Skopeček, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13. 7. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Ing. Jan Skopeček, radní
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Ing. Jan Skopeček.
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 13. 7. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s technologií zhutnění podloží plochy autobusového nádraží ve výměře 2.850 m2

systémem Dorosol a na základě rekapitulace změnových listů souhlasí s dodatečně požadovanými
pracemi, jejichž cena nepřesáhne částku 905.578,26 Kč bez DPH. Tyto práce budou uhrazeny v roce
2013. Zároveň rada ukládá odboru vnitřních věcí a právnímu ve spolupráci s technickým odborem
připravit varianty reklamace vady projektové dokumentace.
31.8.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s pronájmem Palackého náměstí pro účely ochutnávky Krušovického piva dne
15. 7. 2012 od 11 do 13:30 hodin.
15.7.2012

Jana Šrámková, Ing. Jan Skopeček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19. 7. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2, Přizvány: Mgr. Veselá a Mgr. Kebrlová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Bohumil Taraba a Mgr. Jiří Vavřička.
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 19. 7. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada posoudila možnosti výstavby chodníku v ulici Květinová a rozhodla tuto akci zařadit
do pořadníku plánovaných akcí obnovy komunikací dle naléhavosti.
31.7.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma SILNICE CHMELÍŘ, s. r. o., za cenu 64.747,50
Kč bez DPH, tj. 77.697 Kč vč. DPH opravu přilehlé komunikace k ulici Cihlářská a to místo původně

uvažovaného asfaltového povrchu v podobě zámkové dlažby v celé ploše komunikace mimo
krajních pásů. Po souhlasu správce rozpočtu zajistit objednání prací.
31.7.2012
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru ve spolupráci s komisí životního prostředí a ve
spolupráci s dodavatelem aktualizovat smlouvu na údržbu městské zeleně. Zároveň rada trvá
na důsledné kontrole provedených prací s ohledem na aktuální výměru ošetřovaných pozemků.
Úkol trvá, termín opět prodloužen.
14.8.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Antonína Humla souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí
kupní na část p.p. 507 a 508 / 1 v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým
plánem za navrhovanou cenu 1.200 Kč / m2 a úhradu nákladů s tím spojených. Zajistit podpisy
smluvních stran.
31.7.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Víta souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní, plynovodní,
kanalizační a elektropřípojku přes pozemkové parcely 701 / 5, 701 / 7 a 831 / 79 v k.ú. Velká Víska
v rozsahu zaměření geometrickým plánem k pozemku 831 / 8, který bude nedílnou součástí
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence vodovodní,
plynovodní, kanalizační a elektro přípojky za jednorázovou úhradu 180 Kč / bm včetně základní
sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.7.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti v příloze originálu zápisu souhlasí s prodejem části pozemkové parcely
171 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Hořovice za navrhovanou kupní cenu 300 Kč / m2. Informovat
žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
31.7.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti v příloze originálu zápisu souhlasí s prodejem pozemkové parcely 1857 /
28 o výměře 97 m2 v k.ú. Hořovice za účelem zpřístupnění zadní části budovy na parcele 1857 /
9 za navrhovanou kupní cenu 500 Kč / m2. Informovat žadatele o rozhodnutí rady a připravit
pro jednání zastupitelstva.
31.7.2012
JUDr. Maříková
Rada respektuje výsledky výběrového řízení v rámci akce „Oprava sportovních hřišť – ovál

a víceúčelové hřiště“ a souhlasí s výběrem uchazeče TUBEKO SPORT, spol. s r.o., který provede dílo
za 1.101.956 Kč bez DPH, tj. 1.322.347 Kč vč. 20% DPH. Po odborné kontrole smlouvy zajistit
podpisy smluvních stran.
14.8.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, týkající se akce „Rekonstrukce
autobusového nádraží a náměstí Boženy Němcové“. Původní cena 16.397.702 Kč bez DPH je
navýšena na celkových 17.303.280,26 Kč bez DPH (vč. DPH 20.763.936,31 Kč). Druhou změnou
v dodatku je posunutí termínu dokončení stavby do 30. 9. 2012. Důvodem je značný objem
projektových změn, jejichž zpracování probíhalo v červnu tohoto roku a dodavatel stavby v té době
nemohl stavbu provádět v potřebném rozsahu. Dalším důvodem zpoždění je investiční akce města
nasmlouvaná se společností ČEZ Distribuce, a. s., kdy tato společnost teprve nyní pořádá výběrové
řízení a datum nástupu jí vybraným uchazečem je reálné až v polovině srpna. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
14.8.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátních smluv, podle kterých firma eCENTRE, a. s. provede pro město
zadavatelskou činnost ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a zastoupí město v zadávacím řízení
veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie a zemního plynu. Zapracovat
připomínky odboru vnitřních věcí a právního do návrhu smluv, projednat znění smluv s firmou
eCENTRE, a. s. a následně zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
31.7.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky č. 2 / 2012 o zákazu požívání alkoholu a jiných
omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství. Připravit pro jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: 6 pro a 1 proti.
31.7.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o podnájmu nemovitosti, podle které Hořovická teplárenská,
s.r.o., jako nájemce podnajme se souhlasem města jako pronajímatele společnosti ČEZ Energo,
s.r.o., část nemovitosti č.p. 1392 v k. ú. Velká Víska (kotelny v sídlišti Višňovka) v rozsahu určeném
grafickou přílohou včetně přístupu do budovy, za účelem instalace a provozování kogenerační
jednotky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 1. 4. 2027 za nájemné 5.000 Kč
ročně (v období od uzavření smlouvy o podnájmu do vydání kolaudačního souhlasu) a za nájemné
100.000 Kč ročně (v období od vydání kolaudačního souhlasu pro KGJ do doby ukončení smlouvy).
Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
31.7.2012

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci akce „Restaurování sloupu Panny Marie
na Palackého náměstí". Maximální výše dotace je stanovena na 196.650 Kč. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
14.8.2012
Mgr. Kebrlová
Rada se za přítomnosti vedoucí sociálního odboru zabývala aktuální situací v přidělování sociálních
bytů a rozhodla, že uvolněný byt v ulici Kosmonautů čp. 707 přidělí pí Marcele Krůtové. Informovat
obě žadatelky a Ing. Pelána o rozhodnutí rady. Výsledek hlasování: 4 pro a 3 proti.
31.7.2012
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s podáním žádosti 2. ZŠ Hořovice o dotaci z operačního programu vzdělání
pro konkurenceschopnost v oblasti podpory zvyšování kvality ve vzdělání. Dotace je bez finanční
spoluúčasti města.
31.7.2012
p. Pavlovič
Rada znovu žádá předsedu komise pro cestovní ruch podat zprávu o aktuálním stavu informačního
systému.
14.8.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s akad. malířem Zbyňkem Novotným na zhotovení 3 ks
originálních lavírovaných kreseb za celkovou cenu 30.000 Kč. Obrazy budou použity jako součást
ceny Osobnost Hořovic, či daru města při výjimečných příležitostech.
31.7.2012
p. Vaculík
Radní se usnesli, že pokud starosta z naléhavého důvodu nesvolá radu v termínu 2. 8., pak se příští
schůze rady bude konat 16. 8. 2012 od 15 hodin.
9.8.2012
pí Hrachová
Rada se seznámila s uchazečkou o pracovní místo ředitelky Městské mateřské školy. Současně
respektovala návrh výběrové komise a jmenovala pí Mgr. Evu Veselou do této funkce s účinností
od 1. 8. 2012. Ve spolupráci s odborem finančním a školství zajistit vyhotovení a předání
příslušných listin včetně platového výměru dle rozhodnutí pana starosty.
31.7.2012

pí Mračková
Rada souhlasí, aby Městská mateřská škola převedla částku 58 tis. Kč z rezervního fondu do fondu
investičního. Uvedenou částkou bude dofinancováno pořízení konvektomatu do školní jídelny.
31.7.2012
pí Šrámková
Rada vzala na vědomí nabídku Centra aplikované antropologie a výzkumu při katedře antropologie
FF ZČU na průzkum pocitu bezpečí a strachu z kriminality občanů města.
31.7.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s dodatečným příspěvkem 4.000 Kč občanskému sdružení AMAS na údržbu obelisku
a péči o pamětihodný srub účastníka odboje Václava Matouška alias Fialového poustevníka.
31.7.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury za energie, které spotřebovalo ve starém zámku Mateřské
centrum Hořováček za podmínky, že faktura bude adresována přímo městu a na tuto úhradu bude
rozpuštěna dotace schválená na činnost Mateřského centra. Informovat žadatele o rozhodnutí
rady.
31.7.2012
Bohumil Taraba, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
1. 8. 2012

Přítomni:
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Ondřej Vaculík, starosta
Ing. Jan Skopeček, radní
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizvána Bc. Kejmarová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Jiří Vavřička.
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 1. 8. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada po projednání žádosti občana v příloze originálu zápisu nesouhlasí s prodejem kamenných
krajníků, odstraněných z náměstí Boženy Němcové při probíhající rekonstrukci. Informovat
žadatele. Informovat žadatele.
28.8.2012

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových
parcelách 756 a 783 v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem pro „Hořovice – rek. NN - kNN - ul. Strmá“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou
náhradu 180 Kč/bm (cca 140 bm) včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.9.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti v příloze originálu zápisu souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1869 /
1 v k.ú. Hořovice o výměře 103 m2, který je připlocen k pozemkové parcele 1871 v k.ú. Hořovice
za navrhovanou kupní cenu 100 Kč/m2. Připravit pro jednání zastupitelstva.
28.8.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovacích smluv, podle kterých společnost PROBO BUS, a.s. Králův Dvůr
daruje městu finanční částku 6.000 Kč a společnost PROBO GROUP, a.s. Praha daruje městu
finanční částku 5.000 Kč, obě na opravu školního hřiště u 1. základní školy v Hořovicích. Zajistit
podpisy smluvních stran.
28.8.2012
Mgr. Bakule
Vzhledem k tomu, že nově jmenovaná ředitelka Městské mateřské školy Hořovice ukončila pracovní
poměr ve zkušební době k 1. srpnu 2012, rada souhlasí s tím, aby paní Bc. Jaroslava
Kejmarová, která je zástupkyní ředitelky této organizace, do doby nástupu nově jmenované
ředitelky v celém rozsahu plnila povinnosti statutárního orgánu podle platné zřizovací listiny ze dne
22. 6. 2009 jako “pověřený zástupce ředitelky MMŠ Hořovice“. Zajistit vyhotovení a předání
písemného pověření.
1.8.2012
pí Hrachová
V souvislosti s pověřením paní Bc. J. Kejmarové výkonem zástupce ředitelky Městské mateřské
školy připravit návrh na úpravu jejího platu od 1. 8. 2012.
14.8.2012
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb
do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 12. a 13. října 2012.
14.8.2012
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2012.

14.8.2012
pí Šumerová
Na základě školského zákona (č. 561/2004 Sb.) připravit nové vyhlášení konkurzu na ředitele
příspěvkové organizace Městská mateřská škola Hořovice a předložit časový harmonogram.
Současně zajistit provedení příslušných změn v rejstříku školských právnických osob.
14.8.2012
radní
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření města za I. pololetí r. 2012. Příjmy celkem 68.662,6 tis.
Kč, výdaje celkem 63.437,1 tis. Kč. Přebytek hospodaření ve výši 5.225,5 tis. Kč vyrovnal
kontokorentní úvěr z r. 2011 (4.949,8 tis. Kč) a část splátek úvěru v r. 2012.
28.8.2012
Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Mgr. Petr Bakule

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16. 8. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni: Ing. Ladislav Kazda, tajemník

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Bohumil Taraba.
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 16. 8. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Na základě posudku technického stavu vodního díla rybník Valcverk byl vypracován také odhad
nákladů na jeho rekonstrukci ve výši 2.566.490 Kč. Město rybník nevyužívá, dosud ho pronajímalo
za nájemné, které zohledňovalo běžnou údržbu, místní organizaci Českého rybářského svazu. Rada
ukládá odboru výstavby a životního prostředí předložit návrhy na řešení (např. prodej, pronájem,
který by zohledňoval náklady na rekonstrukci) v souladu se zákonnými normami a okolností
nevyjasněných majetkových vztahů tzv. Žákova náhonu, jenž s rybníkem Valcverk přímo souvisí.
21.9.2012

Ing. Kazda
Kontaktní osobou pro řešení vandalismu na veřejných prostranstvích města rada pověřuje
tajemníka městského úřadu Ing. Ladislava Kazdu.
průběžně
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadatelce dle přílohy originálu zápisu.
Rodina žadatelky se ocitla v těžké životní situaci, kdy jí hrozí, že po ukončení nájemní smlouvy
zůstane s nezaopatřenými dětmi bez přístřeší. Žadatelka i její rodina splňují kritéria pro přidělování
sociálních bytů. Uzavřít nájemní smlouvu.
28.8.2012
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí, že k veřejné obchodní soutěži na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající
se dokončení stavební akce, nazvané „Rekonstrukce městského WC a prodejny tisku – Hořovice“
neobdržel zadavatel žádnou nabídku. Rada souhlasí s navrženým postupem odboru technického
a dopravního, kdy bude veden přímý dialog se společností SPEKTRA spol. s r.o. a se společností
ESAstav, s.r.o. k získání nabídky.
Ing. Šnajdr
Rada předběžně souhlasí se zřízením silniční vpusti za účelem odvodnění parkovací plochy u domu
čp. 705 – 708 v ulici Kosmonautů dle nabídky p. Kadeřábka za cenu 29 604,- Kč včetně DPH.
Navrhnout možnosti financování ve spolupráci s finančním odborem.
28.8.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s postupem řešení změny trasy cyklostezky a zároveň souhlasí s navrženým
majetkovým vypořádáním pozemků. Čísla oddělených pozemků budou upřesněna ve znění smluv.
Změny v projektu konzultovat s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.
28.8.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním a rozsahem veřejné obchodní soutěže na akci: ,,Venkovní osvětlení v ulici
Cihlářská“.
21.9.2012
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí návrh nezbytných rekonstrukcí a oprav komunikací v letech 2012-2014.
9.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru zajistit údržbu zeleně v oblasti ulice Masarykovy podle přílohy
zápisu.
28.8.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností RWE GasNet, s. r. o. na zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkové
parcele 701 / 1 v k.ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem. Smlouva

se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 150 Kč / bm výkopu + základní sazba DPH
(cca 7 bm). Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá.
13.9.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem přílohy ke smlouvě o dílo pro rok 2012, na údržbu veřejné zeleně města
Hořovice, podle které provede pan Petr Machálek za cenu max. 1.577.172,25 Kč vč. 20% DPH,
práce na smluvní údržbě veřejné zeleně v Hořovicích. Práce se týkají sekání trávy, jarního
vyhrabávání trávy, podzimního hrabání listí, pravidelných průklestů, řezů a stříhání keřů, řezů
a tvarování živých plotů atd. Práce se netýkají údržby, kácení a výsadby stromů. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
28.8.2012
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě č. AVE / 161 o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu, který aktualizuje stanoviště kontejnerů na sběr separovaného odpadu v Hořovicích
a frekvenci svozů tohoto odpadu. Součástí ujednání je závazek úklidu komodit nesouvisejících
se separovaným odpadem, prováděného v okolí sběrných míst v rámci smlouvy na likvidaci
separovaného odpadu.
28.8.2012
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem plochy pro umístění reklamního nosiče
v budově čp. 640 společnosti H-media, s.r.o. z 1500 Kč/rok+DPH na 1000 Kč/rok + DPH.
28.8.2012
Mgr. Krištufová
Rada souhlasí s tím, aby v případě, kdy nebude Krajským úřadem Středočeského kraje dorovnán
požadavek 1. základní školy na platy, pokryla škola potřebnou částku z prostředků určených
na provoz, avšak bez nároku na zvýšení rozpočtu. Podat informaci o čerpání ve zprávě
o hospodaření za I. pololetí. Úkol trvá.
30.9.2012
p. Pavlovič
Rada znovu žádá předsedu komise pro cestovní ruch podat zprávu o aktuálním stavu informačního
systému. Úkol nesplněn, termín opět prodloužen.
14.9.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva města dne
13. 9. 2012. Předložit k projednání zastupitelstvu.
13.9.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí s předloženým návrhem 3. rozpočtového opatření města Hořovice na rok
2012 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení. Projednat na nejbližší jednání zastupitelstva.
13.9.2012

p. Vaculík
Rada souhlasí se svoláním veřejného zasedání zastupitelstva na 13. září 2012. Organizačně zajistit.
13.9.2012
pí Hrachová
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o platu „pověřeného
zástupce ředitelky MMŠ Hořovice“ podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu
s účinností od 1. srpna 2012. Zajistit předání platového výměru.
28.8.2012
pí Šumerová
Jako členy konkurzní komise na obsazení místa ředitele/ředitelky Městské mateřské školy, Jiráskova
602, Hořovice, navrhuje rada za zřizovatele: Mgr. Jiřího Vavřičku a Mgr. Zdeňku Ulčovou.
28.8.2012
pí Šumerová
Rada jmenuje do konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele
Městské mateřské školy: předsedu Mgr. Jiřího Vavřičku, členy: Mgr. Zdeňku Ulčovou, Mgr. Zuzanu
Dubinovou, Mgr. Renatu Ležalovou, Marii Trefnou a Stanislavu Merhautovou. Administrativně
vyřídit a podat další informaci o postupu konkurzního řízení.
28.8.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s umístěním přenosných reklamních zařízení k propagaci produktů f. Penny market
v sídlišti Višňovka u zastávky MHD, v ulici Tyršova u zastávky MHD a v ulici Klostermannova
u bazénu v době od 30. 8. do 27. 9. 2012 za poplatek za užívání veřejného prostranství dle městské
vyhlášky.
28.8.2012
pí Šumerová
Rada uděluje výjimku prodejcům knih a souhlasí s prodejem jejich produktů na Palackého náměstí
za poplatek z užívání veřejného prostranství dle městské vyhlášky.
průběžně
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku 2.000 Kč obci Křešín na pořádání akce „Prázdniny končí
na Křešíně“ dne 25. 8. 2012, kde děti do 150 cm výšky mají vstup zdarma. Na propagačních
materiálech bude uvedeno město Hořovice jako partner.
23.8.2012
p. Šalena
Rada souhlasí s prezentací města ve vydání Obrazového atlasu regionů a církevních památek
v České republice, který připravuje Ústředí Klubu českých turistů, v rozsahu polovičního formátu A4
za cenu 8.000 Kč. Připravit aktuální prezentaci.
11.9.2012
radní
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Hořovice za I. pololetí
roku 2012.

28.8.2012
radní
Radní rozhodli, že nejbližší další schůze rady se bude konat, vzhledem k dovoleným, v úterý
28. 8. 2012 a další pak v úterý 25. 9. 2012.
28.8.2012
Ing. Jan Skopeček, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
28. 8. 2012

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Petr Koukal, Ing. David Jícha
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr. Ing. Jiří Peřina, 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. 20
Rady města Hořovice ze dne 28. 8. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s odstraněním vzrostlých stromů na pozemkové parcele č. 122/22 při tenisových
kurtech.
25.9.2012

Ing. Pelán
Rada po vyslechnutí prezentace souhlasí se záměrem pronajmout zimní stadion Ing. Davidu Jíchovi.
Cílem je vybudovat přetlakovou halu a prodloužit sezonu na pět měsíců s úsporou provozních
nákladů pro město Hořovice. Předepsaným způsobem zveřejnit záměr pronájmu. Ve spolupráci
s budoucím nájemcem, odborem vnitřních věcí a právním, odborem výstavby a životního prostředí
a ostatními účastníky nájemních vztahů v areálu sportoviště připravit návrh smlouvy podle
podkladů v příloze originálu zápisu.
25.9.2012
Ing. Pelán
Rada souhlasí se sepsáním dohody o uznání dluhu a stanovení splátkového kalendáře pro klientku
dle přílohy k zápisu za užívání bytu bez právního důvodu. Zároveň trvá na vyklizení tohoto bytu.
Přiděluje klientce jednu místnost v holobytech s možností získání jiného bydlení v případě
dlouhodobého plnění závazku vyplývající z dohody o uznání dluhu a pravidelného hrazení nákladů
spojených s bydlením v přidělené místnosti holobytů. Ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví
informovat žadatelku. Po dohodě s žadatelkou ukládá Městské správě bytového a nebytového
fondu ve spolupráci se sociálním odborem sepsat splátkový kalendář a uzavřít nájemní smlouvu
na jednu místnost v holobytech. V případě nezájmu klientky o nabízenou možnost bydlení
pokračovat v právních krocích směřujících k vystěhování klientky z bytu.
25.9.2012
Ing. Šnajdr
Rada schválila návrh nezbytných rekonstrukcí a oprav komunikací v letech 2012-2014 podle přílohy
originálu zápisu. Zajistit ve spolupráci s finančním odborem realizaci.
průběžně
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou společnosti ELROM, v. o. s., která za cenu 559.334 Kč vč. 20% DPH zřídí
v Milinovského a části Příbramské ulice nové veřejné osvětlení, vč. rozvodů. Stožáry budou vysoké
8 m, svítidla budou typu LED. Předložit návrh smlouvy o dílo.
25.9.2012
Ing. Šnajdr
Rada ukládá instalovat poklop do uhelny kotelny objektu č.p. 732, který je v majetku města
na pozemkové parcele č. 1154/1.
20.9.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní Jiroutové souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační přípojku
přes pozemkovou parcelu 44 / 1 v k.ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem
k pozemku č. 40, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva
se uzavírá na dobu existence kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 180 Kč/bm včetně DPH.

Zajistit podpisy smluvních stran.
25.9.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo „Uplatňování DPH“, podle které společnost AJM, s. r. o.
Beroun, poskytne městu poradenské služby v souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, za cenu
850 Kč/hod. a základní sazbu DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Podmínkou je, že roční
náklady nepřesáhnou 50 tis. Kč a dodavatel bude ručit za případné sankce. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
25.9.2012
Mgr. Kebrlová
Rada projednala předložený projektový záměr a schvaluje zpracování dokumentu "Komunitní plán
sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018" ve spolupráci
s Centrem pro komunitní práci střední Čechy, kdy město Hořovice bude partnerem v tomto
projektu. Partnerství je platné pro projekt podaný v rámci výzvy z Operačního programu – lidské
zdroje a zaměstnanost, oblast podpora č. 97.
20.9.2012
p. Vaculík
Rada krátce pobesedovala s olympionikem Petrem Koukalem. Z jednání vyplynulo, že bude
uspořádáno informativní setkání s mládeží v Hořovicích. Na závěr pan starosta předal
reprezentantovi v badmintonu upomínkový obraz jako ocenění za propagaci města. Zajistit
podmínky pro zorganizování besedy.
průběžně
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice občanskému sdružení Sedmikráska dne 22. 9.
2012 od 9 do 15 hod. pro pořádání "Blešího trhu" a dne 1. 12. 2012 od 9 do 16 hod. pro akci
"Tvořivé dílničky" v návaznosti na Vánoční jarmark.
25.9.2012

Dr. Ing. Jiří Peřina, Jana Šrámková

Mgr. Petr Bakule

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 9. 2012

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Ing. Jan Skopeček, radní
p. Bohumil Taraba, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Petr Bakule a Mgr. Jiří Vavřička.
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 25. 9. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci do lesnické infrastruktury – lesní cesty a související
objekty s využitím možnosti čerpání dotace až do výše 100 % nákladů, konkrétně pro odvozní cestu
v lokalitě Háj v celkové délce 970 m. Rada ukládá ve spolupráci s technickým odborem vstoupit
do jednání s firmou AGRO TEAM a využít říjnového dotačního termínu.
9.10.2012

Ing. Pelán
Rada po posouzení všech žádostí přiděluje uvolněný byt 2 + 1 v ulici Kosmonautů 707 obyvatelce
sociálních bytů, dle přílohy originálu zápisu. Klientka již nesplňuje podmínky pro prodloužení
nájemní smlouvy v sociálních bytech. Rada ukládá Městské správě bytového fondu uzavřít nájemní
smlouvu.
9.10.2012
Ing. Pelán
Radní souhlasí s přidělením volného sociálního bytu žadatelce dle přílohy zápisu. Rodina žadatelky
se ocitla v těžké životní situaci, žadatelka splňuje kritéria pro přidělování sociálních bytů.
Rada souhlasí s přidělením sociálního bytu 1+1 žadatelce a ukládá Městské správě bytového fondu
uzavřít nájemní smlouvu.
9.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s provedením sanace svahu nacházejícího se mezi Lázeňskou ulicí a domem č.p.
405 (restaurace) na náklady města, neboť se nejedná o městský pozemek. Informovat žadatele.
9.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s provedením vodorovného dopravního značení V12c „Zákaz zastavení“ (žlutá
nepřerušovaná čára) ve Slavíkově ulici, podél budovy společnosti Solitera, spol. s r.o. Informovat
žadatele.
9.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku „Sdružené služby
dodávky elektrické energie pro město Hořovice“ a jmenuje je v tomto složení:
Členové hodnotící komise:
Mgr. Petr Bakule, Ing. Ladislav Kazda, Ing. Milan Šnajdr, Jaroslava Šumerová a Mgr. Eva Adamusová.
Náhradníci: Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Josef Forejt, Ing. Miroslava Paťavová, Ing. Jan Skopeček
a Jaroslav Klega. Oznámit usnesení rady organizátorovi soutěže, společnosti eCENTRE, a.s.
26.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku „Sdružené služby
dodávky zemního plynu pro město Hořovice“ a jmenuje je v tomto složení:
Členové hodnotící komise:
Mgr. Petr Bakule, Ing. Ladislav Kazda, Ing. Milan Šnajdr, Jaroslava Šumerová a Mgr. Eva Adamusová.
Náhradníci: Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Josef Forejt, Ing. Miroslava Paťavová, Ing. Jan Skopeček
a Jaroslav Klega. Oznámit usnesení rady organizátorovi soutěže, společnosti eCENTRE, a.s.
26.10.2012

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže vč. přílohy A a příloh
č. 1 až 6, pořádané za účelem výběru dodavatele plynu pro odběrná místa města Hořovice.
Oznámit usnesení rady organizátorovi soutěže, společnosti eCENTRE, a.s.
26.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 24. 9. 2012 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
9.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístění zpomalovacích prahů na vjezdy do ulic Na Radosti a 1. máje. Konzultovat
s panem místostarostou a následně zajistit dodávku a montáž.
9.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže vč. přílohy A a příloh
č. 1 až 8, pořádané za účelem výběru dodavatele elektřiny pro odběrná místa města Hořovice.
Oznámit usnesení rady organizátorovi soutěže, společnosti eCENTRE, a.s.
26.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání cenové nabídky na stavbu: Oprava chodníku ulice
U Remízku včetně obrubníků a oprava cesty Remízek – Červený potok“. Zajistit zveřejnění obchodní
soutěže na internetových stránkách města.
9.10.2012
Ing. Šnajdr
Úkol zajistit uspořádání obchodní soutěže firem na provedení zimní údržby 2012/2013 i s ohledem
na možnou pomoc údržbové čety, vznikající v Městské správě bytového a nebytového fondu trvá.
Vzhledem k respektování zákonných finančních limitů a termínů procesu výběrového řízení je věc
naléhavá. Zadávací podmínky konzultovat s místostarostou.
9.10.2012
Ing. Šnajdr
Zajistit vypsání výběrového řízení na správu počítačové sítě městského úřadu externím
dodavatelem.
9.10.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní Jiroutové souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační přípojku

přes pozemkovou parcelu 44 / 1 v k.ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem
k pozemku č. 40, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva
se uzavírá na dobu existence kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 180 Kč/bm včetně DPH.
Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
9.10.2012
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s navrženou smlouvou o nájmu světelné vánoční výzdoby. Zajistit provedení
výběrového řízení na dodavatele kvalitního vánočního osvětlení. Zadání včetně rozpočtových
možností konzultovat s paní místostarostkou.
9.10.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost Saint-Gobain Sekurit ČR, spol.
s r. o., Hořovice daruje městu finanční částku 130.000 Kč na vybudování informativního radaru
v Příbramské ul. a na vybudování osvětlení přechodu pro chodce v Pražské ul. v Hořovicích. Zajistit
podpisy smluvních stran.
9.10.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které VO - ELROM, v. o. s., provede za celkovou cenu
466.120 Kč bez DPH (DPH bude účtováno dle výše platné v roce 2013) výstavbu veřejného
osvětlení v části Příbramské a v Milinovského ulici. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
23.10.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností RWE GasNet, s. r. o. na zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkové
parcele 701 / 1 v k.ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 150 Kč / bm výkopu + základní sazba DPH
(cca 7 bm). Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín znovu prodloužen.
23.10.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a plynu. Předmětem těchto smluv je úprava
vzájemných práv a povinností města Hořovice a příspěvkových organizací města ke třetím osobám
a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky na dodávky elektrické
energie a plynu. Zajistit podpisy smluvních stran a oznámit organizátorovi soutěže, společnosti
eCENTRE, a.s.
26.10.2012

p. Pavlovič
Rada znovu žádá předsedu komise pro cestovní ruch podat zprávu o aktuálním stavu informačního
systému. Úkol nesplněn, termín opět prodloužen.
9.10.2012
p. Šalena
Rada nesouhlasí s pořádáním představení a zkoušek loutkářského souboru Malá scéna MKC
Hořovice v objektu radnice, neboť nejsou v prostorách radnice k dispozici vhodné místnosti.
K požadavku se radní vrátí po převzetí Starého zámku ve spolupráci s ředitelem Městského
kulturního centra. Informovat žadatele.
9.10.2012
p. Šalena
Rada souhlasí s prezentací města ve vydání Obrazového atlasu regionů a církevních památek
v České republice, který připravuje Ústředí Klubu českých turistů, v rozsahu polovičního formátu A4
za cenu 8.000 Kč. Připravit aktuální prezentaci. Úkol trvá.
9.10.2012
p. Vaculík
Rada schvaluje záměr výstavby nové komunikace v části plánovaného tzv. severního obchvatu
města zhruba na místě stávající obslužné komunikace přilehlé k letišti v katastru obce Tlustice.
Smyslem komunikace je odlehčit nákladní, zejména kamionové dopravě, v oblasti zástavby
v blízkosti průmyslového areálu Cintlovka. Oslovit představitele Středočeského kraje.
20.11.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí se 4. rozpočtovým opatřením města Hořovice na rok 2012. Předložit nejbližšímu
jednání zastupitelstva ke schválení.
4.12.2012
p. Vaculík
Radní se dohodli, že příští schůze rady bude 11. 10. a dále opět pravidelně každý čtvrtek v lichém
týdnu.
9.10.2012
pí Hrachová
Rada nesouhlasí s požadovanou výměnou malometrážního bytu v ul. 1. Máje 699. V případě jeho
budoucího uvolnění bude byt přidělen jednomu ze zájemců dle evidence žadatelů o tento typ
bydlení. Informovat žadatele.
9.10.2012
pí Šumerová
Rada bere na vědomí informaci ředitelky 1. základní školy Hořovice o částce, která byla použita

z prostředků na provoz na pokrytí mzdových nákladů.
9.10.2012
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje
město Příbram. Oznámit žadateli.
9.10.2012
pí Šumerová
Rada souhladí s konáním prvního kola hry Plamen - branného závodu mladých hasičů, který
organizuje sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (okresní sdružení hasičů Beroun) v lesoparku
Dražovka po lesních cestách a pěšinách dne 6. října 2012 od 8 hodin. Podmínkou je úklid Dražovky
po závodech. Informovat žadatele.
9.10.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem 5.000 Kč občanskému sdružení Bílý lev na akci Den mladého
dělostřelce, která se uskuteční 17. října 2012 v prostorách 13. dělostřelecké brigády v Jincích.
Informovat žadatele.
9.10.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 150 tis. Kč, Sokolu 30 tis. Kč
a oddílu florbalistů 20 tis. Kč. Uvedené prostředky budou poskytnuté z odvodů z loterií, sázek
a výherních hracích přístrojů. Zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření.
9.10.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby byly sportovním klubům navýšeny dotace poskytnuté městem Hořovice
o částku odpovídající průměru přidělovanému v letech minulých od ČSTV. Uvedená částka bude
poskytnuta z odvodů z loterií, sázek a výherních hracích přístrojů. Zařadit do nejbližšího
rozpočtového opatření.
9.10.2012
Mgr. Petr Bakule, Mgr. Jiří Vavřička

Ondřej Vaculík

Zápis č. 22
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11. 10. 2012

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván p. Machálek
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Bohumil Taraba.
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 11. 10. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada schválila smlouvu, podle které město zastoupené Městskou správou bytového a nebytového
fondu Hořovice společnosti Zimní stadion Hořovice, s. r. o., zastoupené jednatelem Ing. Dávidem
Jíchou, zimní stadion na dobu od 15. 10. 2012 do 31. 10. 2021. Smlouva garantuje hodiny
pro veřejnost v obvyklém rozsahu a prodlužuje sezónu na 5 měsíců (listopad - březen). Doplnit
do textu dohodnuté podrobnosti a po konzultaci s místostarostou Mgr. Petrem Bakule a po
odborném posouzení odborem vnitřních věcí a právním zajistit podpisy smluvních stran.

23.10.2012
Ing. Pelán
V případě získání příspěvku na veřejně prospěšné práce rada zmocňuje ředitele příspěvkové
organizace Městská správa bytového a nebytového fondu k řízení, organizování a kontrolování
práce takto dotovaných zaměstnanců.
průběžně
Ing. Šnajdr
Rada na základě smlouvy a nájmu souhlasí s montáží držáků, konektorů a s pronájmem světelné
vánoční výzdoby v částce 38.400 Kč s DPH. Dále souhlasí s montáží a demontáží 30 ks dekorů dle
navržené ceny 18.000 Kč s DPH a bere na vědomí, že cena bude účtována dle skutečných nákladů.
Zajistit podpisy smluvních stran.
23.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s instalací zpomalovacích prahů do ulic Palachova a Kosmonautů. Informovat
žadatele o rozhodnutí rady.
23.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova – lesnická infrastruktura
na rekonstrukci odvozní cesty v lokalitě Háj v celkové délce 970 m z důvodu neřešitelného termínu
pro podání žádosti (do 23. 10. 2012, 15.00 hod.) a vzhledem k nutným podkladům, které by bylo
nejdříve nutné získat a zaplatit.
23.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost HOEL elektromontáže, s.r.o. za cenu
50.640 Kč vč. 20% DPH osvětlení přechodu pro chodce, který je umístěn v Pražské ulici poblíž
křižovatky s ulicí K Labi. Rada dále souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost RDE
Pardubice, spol. s r.o. za cenu 107.286 Kč vč. 20% DPH instalaci informativního radaru napájeného
solárním kolektorem v Příbramské ulici, při vjezdu do Hořovic, do lesoparku Dražovka. Obě akce
jsou součástí dohody se společností Saint-Gobain Sekurit ČR, spol. s r. o., jež na obě dopravně
bezpečnostní opatření darovala 130.000 Kč. Zajistit provedení prací.
23.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením úpravy části nezpevněné komunikace, vedoucí z Masarykovy ulice
kolem oplocení areálu PROBO BUSu, a. s., s povrchovou úpravou z recyklovaného asfaltu. Zajistit
provedení prací.
23.10.2012

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s připojením domu č. p. 1370 a přilehlého pozemku (poz. p. č. 1512 a 1513 v k. ú.
Hořovice) k místní účelové komunikaci umístěné na poz. p. č. 1514 / 2 v k. ú. Hořovice. Oznámit
stanovisko rady žadatelům.
23.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy vč. příloh č. 1 a 2 veřejné obchodní soutěže malého rozsahu na správu
a technické zabezpečení serverového prostředí Městského úřadu Hořovice. Zajistit zveřejnění
obchodní soutěže na internetových stránkách města Hořovice.
23.10.2012
Ing. Šnajdr
Zajistit odstranění číselného značení pro stánkaře v centru města a přilehlých komunikacích
s pořadatelem Cibulového jarmarku Místní organizací Českého zahrádkářského svazu Hořovice, a to
na náklady pořadatele.
23.10.2012
Ing. Šnajdr
Zajistit provedení veřejné obchodní soutěže o návrh na pronájem vánočního osvětlení Palackého
náměstí a přilehlých objektů v majetku města pro rok 2013. Za tímto účelem rada stanovuje částku
50.000 Kč ročně.
15.8.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí se zněním smlouvy na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční elektrizační
soustavy na pozemkové parcele 427 / 2 v ul. U Rybníčka v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření
geometrickým plánem č. 750-4447 / 2011 za jednorázovou úhradu 40.200 Kč včetně 20% DPH.
Zajistit podpisy smluvních stran.
20.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dlouhodobým pronájmem (max. 10 let) budovy městského kina s podmínkou
využití pro společenské účely a údržby budovy v rozsahu a kvalitě, která zajistí trvale uspokojivý
stav, resp. ani po desetiletém užívání její stav nezhorší. Připravit návrh smlouvy i s těmito kritérii.
Následně, po souhlasu rady, bude zveřejněn záměr pronájmu.
23.10.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého se mění termín dokončení
rekonstrukce autobusového nádraží a náměstí Boženy Němcové do 5. 11. 2012. Důvodem je
zpožděný nástup firmy zajišťující přeložky inženýrských sítí pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., kdy

tato firma zahájila práce až 1. 10. 2012. Výsledná cena stavby zůstává nezměněna. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
23.10.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy, podle které zajistí provozovatel distribuční soustavy nízkého
napětí, společnost ČEZ Distribuce, a. s. za zálohovou částku 144.938 Kč přeložku distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie, jež bude realizována při rekonstrukci mostu
u Společenského domu v Hořovicích. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
23.10.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a se zněním
souhlasu se zřízením stavby se společností RWE GasNet, s. r. o., spočívající v oprávnění zřídit
a provozovat plynárenské zařízení na pozemkových parcelách 128 / 3, 129, 124, 103 / 2 v k. ú.
Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
20.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení se společností RWE
GasNet, s. r. o. v návaznosti na realizaci stavby „Hořovice - most 1, most přes Červený potok“.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
20.11.2012
p. Vaculík
Rada schvaluje spolupráci se Střední odbornou školou Hořovice při opravě laviček na Palackého
náměstí a vytvoření návrhů na úpravu městské zeleně na Sklenářce, v Remízku a na Západním
sídlišti v rámci maturitních prací studentů ekologického zaměření s termínem vyhodnocení březen
2013. Úkol trvá.
15.10.2012
p. Vaculík
Radní rozhodli, že dne 15. 10. 2012 v 15.30 hodin proběhne účelově zaměřená schůze městské
rady. Dříve stanovený časový rozvrh schůzí zůstává tímto nedotčen.
15.10.2012
pí Hrachová
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací v termínu od 1. 1. 2013 na dobu 12 měsíců pro pět zaměstnanců, kteří by byli
zařazeni do Městské správy bytového a nebytového fondu na úklidové práce.

23.10.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s částkou na úhradu nákladů do 10.000 Kč na oslavu Dne státnosti spojenou
s představením areálu Starého zámku dne 27. 10. 2012 od 14 hod. podle dispozic pana starosty.
23.10.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku 2. základní škole o 32.000 Kč, což je částka za úhradu
příspěvků za školní stravování na základě zvýšeného počtu dětí.
23.10.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku Středisku volného času Domeček o 5.000 Kč na odměny
pro soutěžící 27. ročníku Podzimního běhu Dražovkou.
23.10.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby FK Hořovicku byla dotace, poskytovaná městem, navýšena o 40 tis. Kč.
Uvedené prostředky budou poskytnuty z odvodů z loterií, sázek a výherních hracích přístrojů.
Zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření.
23.10.2012
radní
Rada se zabývala neuspokojivou bezpečnostní situací ve městě, přípravou dalšího jednáním
s nadřízenými složkami Policie ČR. Projednala i možnost zřízení městské policie.
8.11.2012
radní
Za přítomnosti smluvního partnera pana Petra Machálka rada projednala možnosti změn
smluvního vztahu, uzavřeného dne 1. 1. 2009, týkajícího se údržby veřejné zeleně. Po právním
vyhodnocení okolností proběhne další jednání ve výše uvedené věci.
8.11.2012
Jana Šrámková, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 23
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15. 10. 2012

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizvána Bc. Nesnídalová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Jiří Vavřička a Mgr. Petr Bakule.
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 15. 10. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
pí Hrachová
Rada se seznámila s uchazečkou o pracovní místo ředitelky Městské mateřské školy. Současně
respektovala návrh konkurzní komise a jmenovala paní Bc. Helenu Nesnídalovou do této funkce
s účinností od 1. 11. 2012. K tomuto datu bude ukončeno zastupování funkce ředitelky paní Bc. J.
Kejmarovou. Ve spolupráci s odborem finančním a školství zajistit vyhotovení a předání příslušných
listin včetně platového výměru dle rozhodnutí starosty.

23.10.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které město Hořovice kupuje od Roudnických městských
služeb stroj na úpravu ledové plochy Zamboni za cenu 450 tisíc Kč se splatností ve dvou splátkách
do konce 1. čtvrtletí roku 2013. Po odborné kontrole zajistit podpis smluvních stran.
23.10.2012
Ing. Šnajdr
Zajistit převoz rolby kupované městem z Roudnice nad Labem do konce měsíce října ve spolupráci
s místostarostou.
31.10.2012
Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Petr Bakule

Ondřej Vaculík

Zápis č. 24
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 10. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
p. Bohumil Taraba, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: nprap. Laube, p. Vlach a Ing. Pelán
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Dr. Ing. Jiří Peřina
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 25. 10. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Podle návrhu Školské kulturní a sportovní komise rada schválila nápis na pamětních deskách:
obětem I. světové války 1914 - 1918, obětem II. světové války 1939 - 1945 a dále název pomníku,
jméno autora a datum vzniku sochy. Zajistit zpracování projektu na podobu a umístění desek.
6.11.2012
Ing. Grunt
Rada ukládá stavební komisi prověřit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí
na rekonstrukci mostu přes Červený potok u Společenského domu, aby případně uznané

připomínky mohly být zohledněny v dalším stupni projektové dokumentace, tj. pro stavební
povolení.
20.11.2012
Ing. Pelán
Rada opravila chybu v psaní v zápisu č. 22 z 11. 10. 2012, kde vypadlo slovo "pronajme". Správné
znění: Rada schválila smlouvu, podle které město zastoupené Městskou správou bytového
a nebytového fondu Hořovice pronajme společnosti Zimní stadion Hořovice, s. r. o., zastoupené
jednatelem Ing. Davidem Jíchou, zimní stadion na dobu od 15. 10. 2012 do 31. 10. 2021. Smlouva
garantuje hodiny pro veřejnost v obvyklém rozsahu a prodlužuje sezónu na 5 měsíců (listopad březen). Doplnit do textu dohodnuté podrobnosti a po konzultaci s místostarostou Mgr. Petrem
Bakule a po odborném posouzení odborem vnitřních věcí a právním zajistit podpisy smluvních
stran.
6.11.2012
Ing. Pelán
Rada na základě rozboru organizace a ekonomie příspěvkových organizací a aktuálního vývoje
ohledně městských sportovišť revokovala své usnesení ze dne 10. 5. 2012 a ustoupila od záměru
zřídit příspěvkovou organizaci Městské sportovní centrum. Místo toho uložila zřídit středisko
spravující městské lázně a sportovní areál v rámci příspěvkové organizace Městská správa bytového
a nebytového fondu. Předložit v tomto smyslu upravené pracovní náplně zaměstnanců MSBNF.
6.11.2012
Ing. Šnajdr
Rada schválila dokumenty v příloze originálu zápisu, kterými město Hořovice jakožto zadavatel
rozhodl o vyloučení dvou uchazečů z účasti v zadávacím řízení veřejné soutěže „Sdružené služby
dodávky elektrické energie pro město Hořovice“. ST Energy, s. r. o., protože nabídka neobsahovala
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a ČEZ Prodej, s. r. o.,
protože nedoložila plnou moc k podpisu dokumentů a čestné prohlášení o splnění ekonomické
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Neprodleně zveřejnit na profilu zadavatele
a informovat o rozhodnutí mandatáře, firmu eCENTRE, a. s.
26.10.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s technickým řešením stavby nového mostu u Společenského domu, tak jak je
vyprojektován Ing. Ivanem Šírem v dokumentaci nazvané Hořovice – most M1 ve stupni
dokumentace pro územní řízení, číslo zakázky 11 222. Oznámit usnesení rady žadateli.
6.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma SILNICE CHMELÍŘ, s. r. o.,
za cenu 482.421,50 Kč Kč bez DPH opravu chodníku v ulici U Remízku a opravu cesty od lesoparku
Remízek směr Červený potok. Oprava cesty od Remízku bude provedena včetně obrubníků. Vítězná
firma vzešla z veřejné obchodní soutěže, které se zúčastnili čtyři uchazeči. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
20.11.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí se zněním smlouvy o zřízení

věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy
kabelového vedení nízkého napětí na pozemkových parcelách 249 / 1 a 348 v ul. Na Schůdkách
v k.ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 2240 Kč plus
20% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.12.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy
kabelového vedení nízkého napětí na pozemkových parcelách 1710 / 7, 1710 / 8 a 1741 / 4 v k.ú.
Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 800 Kč plus 20% DPH.
Zajistit podpisy smluvních stran.
4.12.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy
kabelového vedení nízkého napětí na pozemkové parcele 1663 / 3 v ul. Fügnerova v k.ú. Hořovice
v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 500 Kč plus 20% DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
4.12.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, souhlasí s prodejem
pozemku parc. č. 1570 / 28 o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 1517 / 3 o výměře 11 m2
v k.ú. Hořovice, které se nacházejí pod stavbou „Optimalizace trati Beroun-Zbiroh“ za navrhovanou
kupní cenu 4.590 Kč. Připravit pro jednání zastupitelstva.
6.11.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Ing. Albla a paní MUDr. Lhotákové souhlasí se zněním smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat
podzemní vodovodní, plynovodní, kanalizační a elektro přípojku přes pozemkové parcely 869 / 5 a
91 / 1 v k.ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem k pozemku 872 / 20, který bude
nedílnou součástí budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu
existence vodovodní, plynovodní, kanalizační a elektro přípojky za jednorázovou úhradu 180 Kč/bm
včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
6.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním vzorové nájemní smlouvy na pronájem budovy městského kina č.p. 620 se
st.p. 2/1 v Pražské ulici. Zajistit zveřejnění záměru ve variantách pronájmu a prodeje na úředních
deskách úřadu, v periodiku Měšťan, v Podbrdských novinách a v Berounském deníku s odkazem
na znění smlouvy uveřejněné na internetu.
6.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s vypovězením nájemní smlouvy uzavřené dne 10. 2. 2010 mezi městem Hořovice
a panem Lukášem Turkem na pronájem pozemkových parcel 2249 / 43 a 2249 / 44 v k. ú. Hořovice

z důvodu využití těchto pozemků pro směnu za pozemky pro vybudování cyklostezky. Zajistit
vypovězení předmětné nájemní smlouvy.
6.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zajišťování stravování školní mládeže
ze dne 15. 12. 2011, kterým se doplňuje článek VIII. této smlouvy, který ruší smlouvu o dílo
na zajišťování stravování školní mládeže ze dne 3. 3. 2010. Zajistit podpisy smluvních stran.
6.11.2012
JUDr. Maříková
Na základě doporučení Školské kulturní a sportovní komise rada stanovuje další kritéria
pro ocenění osobností města Hořovic: 1. významné životní jubileum, 2. dlouhodobý významný
přínos pro město, 3. mimořádný čin. Doplnit dosavadní statut a připravit pro jednání
zastupitelstva.
6.11.2012
Mgr. Forejt
Radní souhlasí s rozšířením poskytovaných sociálních služeb domova pro seniory a tím i se změnou
zřizovací listiny Domova Na Výsluní Hořovice o domov se zvláštním režimem. Důvodem je zvyšování
počtu obyvatel a žadatelů trpících některým typem stařeckých demencí. Rada žádá ředitele
Domova Na Výsluní učinit potřebné kroky k této změně a připravit podklady pro jednání
zastupitelstva včetně finanční rozvahy.
6.11.2012
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje pevný pořadník pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle
přílohy zápisu, který byl sestaven v souladu s vnitřním předpisem 3/2011 – Kritéria pro přidělování
bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví
informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
6.11.2012
p. Vaculík
Rada stanovuje termín veřejného jednání zastupitelstva na 6. 12. 2012 od 18. hod. v Klubu Labe.
Organizačně zajistit.
6.12.2012
p. Vaculík
Rada zařadila návrh osobnosti Školské kulturní a sportovní komise mezi nominované na ocenění
Osobnost Hořovic. Evidovat v seznamu kandidátů.
6.11.2012
pí Hrachová
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice taneční škole Blanky Vášové na rok 2013 za podmínek
platných v roce 2012.
6.12.2012
pí Šrámková
Rada souhlasí s nákupem 80 ks publikací "Jak být skvělým rodičem" jako dar rodičům při vítání

občánků za celkovou cenu 5.492 Kč.
6.11.2012
pí Šumerová
Rada schválila Vnitřní předpis č. 4/2012 – řídící kontrola, oběh účetních dokladů, evidence
a inventarizace majetku s účinností od 26. 10. 2012. Předložit k podpisu panu starostovi, zveřejnit
na intranetu a informovat vedoucí odborů.
26.10.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem 5.000 Kč nakladatelství Kopp na vydání publikace "Pověsti a příběhy
z Podbrdska" autora Václava Fryše."
6.11.2012
pí Šumerová
Rada revokovala své usnesení ze dne 16. 8. 2012, kterým uložila Městskému kulturnímu centru
připravit aktuální prezentaci ve vydání Obrazového atlasu regionů a církevních památek v České
republice o výši nákladů a souhlasí s upřesněnou cenou 9.588 Kč včetně DPH.
6.11.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem části Palackého náměstí parkoviště před kostelem
pro umístění mobilního zdravotnického zařízení České průmyslové zdravotní pojišťovny
6.11.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s odměnou HZS Středočeského kraje ÚO Beroun stanici Hořovice za vynikající
úspěchy v soutěžích ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel a příkladnou spolupráci
s městem Hořovice ve výši 10 tisíc Kč.
6.11.2012
pí Šumerová
Připravit návrh závazných podmínek pro přidělování příspěvků sportovním a kulturním spolkům
na rok 2013 včetně stanovení závazných termínů pro podání žádostí.
6.11.2012
radní
Rada se zabývala provozem restaurace Florida v areálu aquaparku za účasti nájemce Jana Vlacha
a vyzvala jej k předložení dalších návrhů spolupráce.
6.11.2012
Jana Šrámková, Dr. Ing. Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

Zápis č. 25
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
8. 11. 2012

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: p. Bohumil Taraba, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván p. Machálek
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Jiří Vavřička a Ing. Jan Skopeček.
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. 25
Rady města Hořovice ze dne 8. 11. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada uděluje jednorázovou odměnu Bc. Jaroslavě Kejmarové za zastupování ředitelky Městské
mateřské školy Hořovice ve výši 14 tisíc Kč.
20.11.2012

Ing. Blecha
Ve spolupráci se starostou zajistit návrh architektonického řešení nápisu k soše obětovaného.
20.11.2012
Ing. Blecha
Rada souhlasí s dohodou o spoluúčasti města na úhradě nákladů spojených s povolením odběru
vody pro celý Žákův náhon všemi vlastníky vodních děl se společností Kvart-ČR, s. r. o, zastoupené
panem Václavem Kotenem, který je vlastníkem odběrového objektu na Žákově náhonu.
20.11.2012
Ing. Pelán
Rada na základě rozboru organizace a ekonomie příspěvkových organizací a aktuálního vývoje
ohledně městských sportovišť revokovala své usnesení ze dne 10. 5. 2012 a ustoupila od záměru
zřídit příspěvkovou organizaci Městské sportovní centrum. Místo toho uložila zřídit středisko
spravující městské lázně a sportovní areál v rámci příspěvkové organizace Městská správa bytového
a nebytového fondu. Předložit v tomto smyslu upravené pracovní náplně zaměstnanců MSBNF.
Úkol trvá, termín prodloužen.
20.11.2012
Ing. Pelán
Na základě posouzení technického stavu oken v objektu tak zvaných holobytů (Masarykova, č. p.
1428) rada ukládá je postupně během dvou let vyměnit. Celková předpokládaná výše nákladů je
150.000 Kč. Zahrnout do návrhu rozpočtu Městské správy bytového a nebytového fondu.
20.11.2012
Ing. Pelán
Rada schvaluje zápočet dluhu na nájmu restaurace Florida za rok 2012 vzhledem k provedeným
pracím v celkové výši 56.924 Kč. Zbývající dluh bude zaplacen do konce roku.
20.11.2012
Ing. Pelán
Rada se seznámila s investicemi do prostor sauny a souhlasí se vzájemným zápočtem nájemného
a investic. Ve spolupráci s finančním odborem zajistit provedení zápočtu dle přílohy originálu
zápisu.
20.11.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky
elektrické energie pro město Hořovice“ zadané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle §
38 zákona o veřejných zakázkách a rozhodla v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona na základě
výsledku elektronické aukce konané dne 31. 10. 2012, od 14:00 hodin, o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou podala firma CARBOUNION KOMODITY, s. r. o., s nabídkovou cenou 1.342.130 Kč

bez DPH. Zajistit podpis rozhodnutí a informovat mandatáře.
9.11.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky
zemního plynu pro město Hořovice“ zadané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle §
38 zákona a rozhodla v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona na základě výsledku elektronické
aukce konané dne 31. 10. 2012, od 15:00 hodin, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podala
firma EP Energy Traiding, a. s., s nabídkovou cenou 1.340.867 Kč bez DPH. Zajistit podpis
rozhodnutí a informovat mandatáře.
9.11.2012
Ing. Šnajdr
Navrhnout zajištění nebezpečných úseků cyklostezky dle dispozic pana radního Mgr. Vavřičky
s odhadem ceny a času realizace.
20.11.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním dvaceti stojanů pro cyklisty v trase cyklostezky a na území města podle
přílohy originálu zápisu.
20.11.2012
Ing. Šnajdr
Rada posuzovala tři cenově srovnatelné nabídky na dokončení akce nazvané „Rekonstrukce WC
a prodejny tisku na Palackého náměstí v Hořovicích“. Vyzvat uchazeče k doplnění nabídky
s naceněním chybějících položek. Nabídky nechat prověřit ještě stavebním dozorem
a projektantem z hlediska úplnosti s cílem minimalizovat riziko víceprací. Podle výsledku předložit
návrh smlouvy o dílo, která vícepráce maximálně omezuje.
20.11.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s kácením pěti stromů (jírovec maďal) v ulici Karla Sezimy z důvodu zajištění
bezpečnosti před pádem stromů. Rada pověřuje Ing. Grunta prověřením stavu stromů
a zveřejněním zjištěného stavu.
20.11.2012
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu zpracovat návrh na ošetřování stromů včetně
cenové nabídky dle jednotlivých lokalit: Palackého náměstí, Panská zahrada, Višňovka, Západní
sídliště, Sklenářka a sídliště u nemocnice.
4.12.2012

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého se termín dokončení stavby
nazvané „Cyklostezka Červený potok – úsek vedený v k. ú. Hořovice a Osek u Hořovic“ společností
SILNICE CHMELÍŘ, s. r. o., prodlužuje do 30. 4. 2013. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
20.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o spolupráci s firmou pana Václava Opatrného, podle které bude
bezúplatně provedena deponie recyklovaného asfaltu na soukromých pozemcích v katastru města
do doby, než bude městem zakoupený recyklát zpracován na zpevnění komunikace vedoucí
Dražovkou z Příbramské ulice směrem k Cihlářskému rybníku, čímž vznikne hlavní přístup do areálu
Ranče pro těžkou silniční techniku, tak aby se tato mohla vyhnout jízdě po nově postavené
komunikaci v Cihlářské ulici. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
20.11.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., souhlasí se zněním smlouvy
o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní komunikační
vedení na pozemkové parcele 681 a 674 v ul. Jiráskova v k. ú. Hořovice a vnitřní komunikační
vedení v budově č. p. 617 v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu
21.650 Kč plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.11.2012
JUDr. Maříková
Rada schvaluje Zásady města Hořovice pro udělování čestného občanství, čestných poct a ceny
města Hořovice. Připravit pro jednání zastupitelstva.
20.11.2012
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s odstraněním topných kanálů včetně přípojných šachet z pozemkových parcel 72 /
2 a 72 / 8 v k. ú. Velká Víska a s tím souvisejícím vstupem pracovníků a vjezdem techniky na výše
uvedené pozemky. Informovat žadatele.
20.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy týkající se výkonu přenesené působnosti na úseku
evidence obyvatel pro obec Chlustina dle zákona č. 133/2000 Sb. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31. 12. 2014 za cenu 20 Kč za úkon. Zajistit podpisy smluvních stran, zveřejnit uzavřenou
smlouvu na úřední desce a zaslat ji Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.
20.11.2012

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Na Výsluní
Hořovice, týkající se rozšíření předmětu činnosti organizace o Domov se zvláštním režimem.
Připravit pro jednání zastupitelstva města.
20.11.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Víta souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní, plynovodní a kanalizační
přípojku přes pozemkové parcely 701 / 5, 701 / 7 a 831 / 79 v k.ú. Velká Víska v rozsahu zaměření
geometrickým plánem k pozemku 831 / 8, který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného
břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky
za jednorázovou úhradu 2.988 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.11.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Víta souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní, plynovodní a kanalizační
přípojku přes pozemkové parcely 92 / 8 a 678 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření
geometrickým plánem k pozemkům 678 / 2, 678 / 14 a 678 / 15, který je nedílnou součástí smlouvy
o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence vodovodní, plynovodní
a kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 8.940 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
20.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s předloženým návrhem Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ve spolupráci s finančním odborem zapracovat připomínky radních a připravit pro jednání
zastupitelstva "ve verzi 500 Kč za odpad jednorázově".
20.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkových parcel č. 1442 / 1, 1442 / 2, 1442 / 4, 1443 a 1442 /
5 v k.ú. Hořovice společnosti Services PCM, s r.o. Praha za účelem majetkoprávního vypořádání
za kupní cenu 700.000 Kč. Připravit pro jednání zastupitelstva města.
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem pozemku č. 920/3 společnosti NH Hospital na výstavbu parkoviště
pro pacienty nemocnice a souhlasí se symbolickým nájemným za 1000 Kč/rok. Připravit vhodný typ
smlouvy.
20.11.2012

pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2012.
20.11.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženými materiály pro podávání žádostí na aktivity z oblasti sportu, kultury,
práce s mládeží a ostatní zájmovou činnost z rozpočtu města Hořovice na rok 2013. Zveřejnit výzvu
o podávání žádostí v tisku a na webových stránkách města. Upravit čl. 2: Žádosti o poskytnutí
dotace se podávají jednou ročně do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Při porušení podmínek
přidělení dotace bude dotace vrácena v plné výši.
20.11.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace Středoškolskému klubu při Gymnáziu Hořovice ve výši 10.000
Kč, ale s poskytnutím dotace Domovu sv. Josefa v Žirči nesouhlasí.
20.11.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným využitím lesoparku Dražovka občanským sdružením Sedmikráska
pro konání Svatomartinského průvodu dne 10. 11. 2012 od 13 do 18 hod. Podmínkou je zajištění
úklidu po akci. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
9.11.2012
pí Šumerová
Rada schvaluje navýšení rozpočtu MSBNF na rekonstrukci školního hřiště ve výši 322.347 Kč.
20.11.2012
radní
Rada se zabývala provozem restaurace Florida v areálu akvaparku za účasti nájemce Jana Vlacha
a vyzvala jej k předložení dalších návrhů spolupráce. Termín prodloužen.
20.11.2012
Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Jan Skopeček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 26
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
22. 11. 2012

Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván pan Jan Vlach
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Petr Bakule a Bohumil Taraba.
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. 26
Rady města Hořovice ze dne 22. 11. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s tím, aby část finančních prostředků ve výši 35.000 Kč, původně určených na provoz,
byla použita na platy zaměstnanců Městské mateřské školy.
4.12.2012
Ing. Kazda
Ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi zajistit pomocí odborné firmy provedení výběrového

řízení na leasing automobilů města.
17.12.2012
Ing. Pelán Rada
přiděluje malometrážní byt č. 19 na dobu určitou v ulici 1. Máje 699 zájemci dle přílohy, která je
nedílnou součástí originálu zápisu. Zajistit nájemní smlouvu včetně podpisů smluvních stran.
4.12.2011
Ing. Pelán
Sepsat dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář s reálnými částkami u klientek pod body 1 a 2 v
příloze originálu zápisu. U klientky pod bodem 2 obnovit nájemní smlouvu na půl roku. V případě
obyvatelek bytů pod body 3 a 4 podat žalobu na vyklizení bytu a činit právní kroky k vymožení
dlužných částek. Dále důsledně kontrolovat úhradu nákladů spojených s bydlením v městských
bytech a v případě neplnění těchto povinností neprodleně činit kroky k tomu, aby nevznikaly
vysoké dluhy.
4.12.2012
Ing. Pelán
Zajistit zhotovení zábradlí podél části cesty umístěné na tělese bývalé skládky „Lom“ ve směru
k nábřeží Hynka Šlosara, jež by mělo zvýšit bezpečnost cyklistů na komunikaci navazující na nově
vybudovanou cyklostezku podle pokynů pana radního Mgr. J. Vavřičky. Za tím účelem projednat
dodání dřeva od společnosti Lesospol.
17.12.2012
Ing. Šnajdr
Na návrh zpracovatele územního plánu pana architekta Jirovského rada souhlasí s provedením
tzv. pasportu komunikací za cenu, která nepřesáhne 50 tis. Kč bez DPH. Zajistit objednání prací.
4.12.2012
Ing. Šnajdr
Navrhnout řešení pro odvedení povrchových vod u viaduktu u Alby, neboť kanálová vpusť není
nikam zaústěná.
4.12.2012
Ing. Šnajdr
Rada posoudila nabídky na dokončení akce nazvané „Rekonstrukce WC a prodejny tisku
na Palackého náměstí v Hořovicích“. Jednat se společností PRAGRO, s. r. o. ohledně změny
platebních podmínek a povolení provádět práce na památkově chráněných objektech.
17.12.2012
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí ani s jednou nabídkou na správu a technické zabezpečení serverového
prostředí městského úřadu. Získat další nabídky.
4.12.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s kácením tří stromů (topol bílý) v ulici Karla Sezimy z důvodu zajištění bezpečnosti
před pádem stromů. Stromy jsou proschlé a jsou vychýlené od své osy směrem nad účelovou
komunikaci. Místní šetření bylo provedeno za účasti starosty a místostarosty města. Na místě byl

zhodnocen stav kaštanů a topolů jako rizikový.
4.12.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky nazvané „Obnova, správa,
provoz a údržba veřejného a slavnostního osvětlení, městských hodin a světelného signalizačního
zařízení v Hořovicích“ zadané v otevřeném řízení jako podlimitní veřejná zakázka na služby
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podala společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o.,
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 s nabídkovou cenou 148.453 Kč bez DPH měsíčně. Zajistit
podpis rozhodnutí a informovat mandatáře.
4.12.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s novým jízdním řádem linky 210009 MHD dle návrhu společnosti PROBO BUS, a. s.
s platností od 9. 12. 2012. Rada konstatuje, že téměř všechny změny jsou v řádu minut (cca do 5
minut), pouze u spoje č. 10 se mění čas odjezdu z výchozí stanice o 0.30 hod. z 9.00 na 8.30 a u
spoje č. 15 se mění čas odjezdu o 10 min. z 13.05 na 12.55 hod.
4.12.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pokácením sedmi stromů v ulici Kosmonautů před domem č.p. 758 a 759.
4.12.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením stavebně historického průzkumu tzv. starého zámku Ing. Alfredem
Schubertem (jako nezbytného podkladu pro jakékoliv projektování v souvislosti s využitím Starého
zámku) za 30 tis. Kč. Objednat provedení průzkumu.
4.12.2012
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se žádostí, podle které provede Ing. Petr Mareš, na pozemcích p. č. 66 / 21 a 73 /1
v k. ú. Velká Víska, kabelové vedení do výkopu za účelem připojení veřejného osvětlení v sídlišti
Na Okraji na zdroj elektrické energie. V případě majetkového převodu dokončeného
a zkolaudovaného vedení veřejného osvětlení na město Hořovice rada konstatuje, že není potřeba
řešit smluvní ujednání za účelem vzniku věcného břemene na výše uvedených pozemcích.
V opačném případě ano. Po konzultaci s odborem vnitřních věcí a právním informovat žadatele.
4.12.2012
Ing. Šnajdr
Rada vyhodnotila připomínky dopravní komise a ukládá technickému odboru zajistit dopravní
označení na křižovatce silnic II/114 a II/117 "snížení výšky průjezdného profilu" pod viaduktem
u Alby a dále zajistit výměnu vybledlých či poškozených značek ve městě. S respektováním
připomínek dopravní komise rada ukládá technickému odboru průběžně aktualizovat dopravní
značení dle záměru zpracovaného Ing. Seidlem.
17.12.2012
Ing. Šnajdr
Radní projednali žádost občanů o výstavbu komunikace v ulici Na Schůdkách. Z technických
i finančních důvodů rada o stavbě silnice v této ulici neuvažuje a nesouhlasí tedy ani se zahájením

projektové přípravy. Informovat žadatele.
4.12.2012
Ing. Šnajdr
Radní, na základě žádosti místní pobočky České pošty, s. p., souhlasí s umístěním odkládací
schránky na pozemku p. č. 553 / 2 v k. ú. Hořovice (zatravněný trojúhelník na křižovatce ulic
Svatopluka Čecha a Anýžova). Informovat žadatele s tím, že je nutné, nechat si před instalací vytyčit
všechny podzemní inženýrské sítě, které zde mohou být vedeny.
4.12.2012
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí se záměrem pronajmout jednu místnost v suterénu budovy úřadu č.p. 640 s tím,
že kancelář využije Městská správa bytového a nebytového fondu. Informovat žadatele.
4.12.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Víta souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní, plynovodní a kanalizační
přípojku přes pozemkové parcely 701 / 5, 701 / 7 a 831 / 79 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření
geometrickým plánem k pozemku 831 / 8, který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného
břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky
za jednorázovou úhradu 2.988 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol
trvá, zajistit podpisy po vyhotovení geometrického plánu.
14.1.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Víta souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní, plynovodní a kanalizační
přípojku přes pozemkové parcely 92 / 8 a 678 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření
geometrickým plánem k pozemkům 678 / 2, 678 / 14 a 678 / 15, který je nedílnou součástí smlouvy
o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence vodovodní, plynovodní
a kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 8.940 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol trvá, zajistit podpisy po vyhotovení geometrického plánu.
14.1.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní Piskáčkové souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní plynovodní přípojku přes pozemkovou
parcelu 1637 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem k pozemku č. 1638, který
je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence
plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu 1.109 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
14.1.2012
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy
kabelového vedení nízkého napětí na pozemkové parcele 286 / 3 v ul. Jungmannova v k. ú.
Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 745 Kč včetně DPH.

Zajistit podpisy smluvních stran.
14.1.2013
JUDr. Maříková
Rada se seznámila s písemných vyjádřením pana Otto Srpa ve věci "Vypořádání smlouvy
o spolupráci ze dne 25. 6. 2001" a ukládá odboru právnímu ve spolupráci s odborem technickým
provést rozbor a zaujmout k vyjádření stanovisko.
17.12.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem částí pozemků č. 1828 / 1, 1828 / 11, 1929 / 1, 1966 / 1,
1966 / 4, 2061 / 9 v k. ú. Hořovice a části pozemku č. 248 / 1 v k. ú. Velká Víska od Středočeského
kraje do vlastnictví města za účelem vybudování chodníků. Připravit pro jednání zastupitelstva.
27.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemku 1857 / 10 v k. ú. Hořovice od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. Jedná se o část komunikace
v ulici Pod nádražím. Rada nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemku 1829 / 42 v k. ú. Hořovice
od ÚZSVM Praha do vlastnictví města, neboť se jedná o malou část chodníku v ulici Tyršova, který
není ve vlastnictví města. Informovat ÚZSVM a převod připravit pro jednání zastupitelstva.
27.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením částí pozemkových parcel 2252 / 6 o výměře 45 m2, 2244 / 7 o
výměře 38 m2 v k.ú. Hořovice a pozemkové parcely 908 / 5 v k. ú. Osek u Hořovic o výměře 57 m2
z důvodu majetkoprávního vypořádání po zaměření stavby cyklostezky z Oseka do Hořovic.
Připravit pro jednání zastupitelstva.
27.11.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s poskytnutím sponzorského daru ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení „Zvířecí
pohoda“ se kterým město Hořovice spolupracuje při odchytu a následné péči o opuštěné či volně
pobíhající psy, nalezené na území Hořovic. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
17.12.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem pozemkové parcely 920 / 3 v k. ú. Velká Víska společnosti NH Hospital,
a. s. Zveřejnit záměr pronájmu, upravit nájemní smlouvu dle připomínek radních. Úkol trvá.
Prověřit související nájemní vztahy.
4.12.2012
JUDr. Maříková Rada souhlasí se zněním "dohody o partnerství v rámci projektu moderní
autobusy na ekologický pohon" s PROBO BUS, a. s. Dohoda o rozvoji veřejné autobusové dopravy
neobsahuje žádné finanční plnění. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
4.12.2012
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajímá jednu

místnost v suterénu budovy úřadu společnosti IKEP, s. r. o., za účelem provozování kanceláře
na sjednávání pojištění. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013,
nájemné činí 13.800 Kč ročně, úhrada za služby činí rovněž 13.800 Kč ročně. Zajistit podpisy
smluvních stran.
4.12.2011
Mgr. Bakule
Rada prozatím nesouhlasí s ustanovením města Hořovice jako opatrovníka ve spojeném územním
a stavebním řízení o žádosti o přeložku elektrického vedení a stavbu nového stožáru. Projednat
souvislosti se zástupcem žadatele.
4.12.2012
p. Pavlovič
Rada souhlasí s návrhem dálniční značky ZÁMEK HOŘOVICE a žádá komisi cestovního ruchu, aby
tento (bezplatně vypracovaný) návrh předala ke schválení MK ČR.
17.12.2012
p. Vaculík
Místopředseda představenstva Městské akciové společnosti Dr. Ing. Jiří Peřina informoval radu
o výsledcích hospodaření společnosti v roce 2012 s tím, že odhadovaný zisk činí zhruba 3 mil. Kč.
Poněvadž představenstvo společnosti nepočítá s výplatou dividend z dosaženého zisku, projednat
s předsedou představenstva Ing. Petrem Marešem rozpor s předchozím usnesením
představenstva.
17.12.2012
p. Vaculík
Rada pověřuje pana starostu dojednáním sporných kompetencí a odpovědností mezi ředitelem
Městské správy bytového a nebytového fondu a vedoucím střediska plaveckého areálu tak, aby
spolupráce obou činitelů odpovídala představám rady o organizaci a správě městského majetku.
4.12.2012
p. Vaculík
Rada schvaluje záměr výstavby nové komunikace v části plánovaného tzv. severního obchvatu
města zhruba na místě stávající obslužné komunikace přilehlé k letišti v katastru obce Tlustice.
Smyslem komunikace je odlehčit nákladní, zejména kamionové dopravě, v oblasti zástavby
v blízkosti průmyslového areálu Cintlovka. Oslovit představitele Středočeského kraje. Termín
prodloužen.
4.12.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva v příloze
originálu zápisu. Zajistit projednání zastupitelstvem.
6.12.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí s podáním žádosti o zřízení kontokorentního úvěru v r. 2013 do výše 5 mil. Kč. Zajistit
projednání zastupitelstvem.
6.12.2012

p. Vaculík
Rada souhlasí s průběhem přípravy komunitního plánu v roce 2012 a s informacemi dle přílohy
originálu zápisu. Zajistit projednání zastupitelstvem.
6.12.2012
p. Vaculík
Rada souhlasí s převodem nájemní smlouvy se Středočeským krajem na budovu Gymnázia Václava
Hraběte z města Hořovice na příspěvkovou organizaci 2. základní škola Hořovice. Zajistit projednání
s představiteli kraje.
17.12.2012
p. Vaculík
Zajistit konání příští schůze rady, která bude 19. 12. 2012.
5.12.2012
pí Šrámková
Projednat s občanským sdružení „Zvířecí pohoda“ možnosti spolupráce v roce 2013.
17.12.2012
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s 5. rozpočtovým opatřením města na rok 2012 vzhledem k opatření na straně
příjmů. Zkonzultovat s panem starostou.
23.11.2012
pí Šumerová
Rada schvaluje příspěvek Městské správě bytového a nebytového fonduve výši 100 tis. Kč
na pořízení propagačních předmětů. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 proti.
4.12.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s návrhem rozpočtu města Hořovice na rok 2013 v příloze originálu zápisu.
Po zapracování připomínek radních připravit pro jednání zastupitelstva.
27.11.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury od FK Hořovicko ve výši 100.200,00 Kč včetně DPH
za provedené práce na objektu tribuny ve sportovním areálu a to za podmínky, že FK Hořovicko
prokáže vedoucí odboru finančního a školství transparentnost realizované zakázky. Proplacení je
dále podmíněno převzetím prací Městskou správou bytového a nebytového fondu.
17.12.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby Mgr. Renata Wachtlová spojila pohledávky města s pohledávkami Městské
správy bytového a nebytového fondu, které se týkají neuhrazených faktur p. Matyse za nájmy
a služby, a zahájila soudní vymáhání. Zajistit ve spolupráci s MSBNF.
4.12.2012
pí Šumerová
Ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi vypracovat porovnání účtovaných cen tepla za 1 kW

účtovaných za spotřebu v jednotlivých budovách v majetku města.
17.12.2012
radní
Rada se zabývala provozem restaurace Florida v areálu akvaparku za účasti nájemce Jana Vlacha
a projednala další návrhy a podmínky nájemní smlouvy na rok 2013.
4.12.2012
radní
Rada souhlasí s tím, aby Gymnázium Václava Hraběte uspořádalo Běh Dražovkou dne 29. 11.
2012 od 17 do 21 hodin.
29.11.2012
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada rozhodla o vyplacení odměn všem ředitelům příspěvkových organizací, kromě nově
jmenované ředitelky městské mateřské školy, ve výši jednoho celkového měsíčního platu, avšak
bez nároku na navýšení rozpočtu příspěvkové organizace. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel.
17.12.2012
Mgr. Petr Bakule, Bohumil Taraba

Ondřej Vaculík

Zápis č. 27
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19. 12. 2012
Přítomni:
Ondřej Vaculík, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní
p. Bohumil Taraba, radní
Ing. Jan Skopeček, radní
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: p. Šalena a pí Šlosarová
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Dr. Ing. Jiří Peřina.
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. 27
Rady města Hořovice ze dne 19. 12. 2012
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada bere na vědomí uzavření Městské mateřské školy ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2012 z důvodu
malého zájmu rodičů o docházku do MMŠ v uvedených dnech.
7.1.2013
Ing. Kazda
V zájmu zajištění úsporných opatření, vyplývajících z připravované smlouvy o správě veřejného
osvětlení a z personálního auditu, rada schválila aktualizované znění organizačního řádu městského
úřadu s účinností od 1. 3. 2013. Současně s tím podle § 102, odst.2, písm.j) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, stanovila celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 69 z dosavadních 71.
31.12.2012
Ing. Pelán
Rada souhlasí s úpravou nájemní smlouvy na základě veřejné soutěže pro restauraci Florida,
nájemné leden-květen za 1000 Kč/měsíc + DPH a nájemné červen - září za 8000 Kč/měsíc + DPH.
Nájemné bude placeno čtvrtletně vždy k 15. prostředního měsíce. Drobné úpravy a běžnou údržbu
bude hradit nájemce. Ostatní práce budou prováděny jen na základě písemné žádosti nájemce a s
písemným souhlasem Rady města Hořovice nebo MSBNF. Zajistit podpisy smluvních stran.
7.1.2013
Ing. Pelán
Rada schvaluje odpis dluhu na nájmu dle přílohy originálu zápisu.
28.1.2013
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí ani s jednou nabídkou na správu a technické zabezpečení serverového
prostředí městského úřadu. Získat další nabídky. Úkol trvá, termín prodloužen.
4.2.2013
Ing. Šnajdr
Rada na základě odstoupení firmy PRAGRO, s. r. o. od realizace „Rekonstrukce WC a prodejny tisku
na Palackého náměstí v Hořovicích“ rozhodla, aby zakázka byla realizována druhým zájemcem
v pořadí, tj. firmou Chládek a Tintěra. Předložit návrh smlouvy o dílo.
28.1.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 3. 12. 2012 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
7.1.2013
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na zpracování
územního plánu Hořovic. Dotace činí 85% z uznatelných nákladů a spoluúčast města je 15%.
Na základě výběrového řízení činí náklady na zpracování územního plánu města Hořovice 487.000
Kč bez DPH tj. 584.400 Kč vč. DPH. Dotace by v případě schválení žádosti činila 496.740 Kč.
7.1.2013
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s výkupem části pozemku č. 2252 / 6 v k. ú. Hořovice o výměře 31 m2 za cenu
2.000 Kč za 1 m2. Dodavatel stavby opraví část trasy cyklostezky, kde bylo po zaměření skutečného
stavu stavby zjištěno odchýlení od trasy s tím, že po opravě bude poloměr zatáčky vyšší oproti
provedené stavbě a blíží se 90°. Zajistit provedení prací.
13.5.2013
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí stanovení délky dřevěného zábradlí podél cesty od bývalé skládky směrem
k nábřeží Hynka Šlosara a to v potřebné délce 70 m. Zábradlí je navrženo z důvodu zvýšení
bezpečnosti na cestě. Místní šetření bylo provedeno za účasti radního Mgr. Jiřího Vavřičky.

Provedení zábradlí zajistí MSBNF podle dohody.
4.2.2013
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se stanoviskem Národního památkového ústavu na odstranění jehličnatých
stromů, bříz a jalovců v okolí kostela Nejsvětější Trojice. Odstranění je navrženo z důvodu narušení
původní kompozice listnatých stromů a fasády kostela. Rada ukládá komisi životního prostředí
posoudit rozsah zásahu.
4.3.2013
Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru zjistit proveditelnost zřízení druhého parkoviště
pro ZTP u domu Podlužská 585 Hořovice a v kladném případě toto parkoviště zřídí MSBNF.
28.1.2013
Ing. Šnajdr
Vzhledem k vyhlášení programu zelená úsporám rada ukládá technickému a dopravnímu odboru
ve spolupráci s Ing. Skopečkem připravit dokumentaci pro vytipované veřejné budovy, což
je především 1. základní škola, budova Městského úřadu čp. 640, případně další objekty.
28.1.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem pozemkové parcely 920 / 3 v k. ú. Velká Víska společnosti NH Hospital,
a. s. Zveřejnit záměr pronájmu, upravit nájemní smlouvu dle připomínek radních. Úkol trvá.
Prověřit související nájemní vztahy. Úkol stále trvá, odloženo až po jednání ředitele nemocnice
v radě.
4.2.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, podle kterého se prodlužuje doba
výpůjčky ministerstvem vnitra zapůjčené techniky pro zajištění správních a dopravních evidencí
o jeden rok, tj. do 31. 12. 2013. Rada zároveň souhlasí s bezúplatným převodem vypůjčeného
majetku do vlastnictví města po vypršení smluvního termínu výpůjčky. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
4.2.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem upravené smlouvy o dílo, podle které bude společností AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o., prováděna zimní údržba komunikací v Hořovicích v zimním období 2012 2013 a to včetně přílohy č. 1 – ceníku. Doplnit dle připomínek paní místostarostky. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
7.1.2013
JUDr. Maříková
Rada města Hořovice a ředitelka střediska volného času Domeček Vladimíra Šlosarová souhlasí
se zněním Dohody o partnerství v rámci projektu Výměna zkušeností a know-how v oblasti
volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.

28.1.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy
kabelového vedení NN na pozemkové parcele 341 / 9 v k.ú. Velká Víska v ul. Pod Dražovkou
v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 626 Kč včetně DPH. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
4.2.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů předběžně souhlasí s prodejem částí pozemkových parcel 641 / 6,
676 / 3 a 676 / 1 v k.ú. Hořovice o celkové ploše cca 126 m2 z důvodu rozšíření objektu bývalé
pekárny a k parkování vozidel. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr prodeje
a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
7.1.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke svatebním obřadům, podle které Národní
památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme městu nebytové prostory (zámecká kaple
a tři místnosti v patře severozápadního křídla zámku) ke konání svatebních obřadů. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 10. 2013. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.1.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 1637 / 1 o výměře
cca 29 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v k.ú. Hořovice za účelem opravy chodníku
a vybudování schodů a nájezdových ramp k domu č.p. 509 za navrhovanou kupní cenu
300 Kč/m2. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr prodeje a následně připravit
pro jednání zastupitelstva.
7.1.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana nesouhlasí s prodejem části pozemkové parcely č. 1653 o výměře
cca 24 m2 (ostatní plocha - manipulační plocha) v k. ú. Hořovice za účelem zpevnění povrchu
před garážemi p. č. 1657 a 1658. Informovat žadatele o rozhodnutí rady. V případě souhlasu
s prodejem zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva. Kupní cena bude činit
500 Kč/m2.
7.1.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí se změnou užívání bytové jednotky č. 882 / 2 na
nebytovou jednotku určenou ke komerčnímu využití za účelem vybudování kanceláře a kadeřnictví.
Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
7.1.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město i nadále pronajímá panu Josefovi
Štajnerovi část pozemkové parcely 753 / 11 v k.ú. Hořovice za účelem provozování novinového

stánku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou pět let. Nájemné činí 8.000 Kč ročně. Zajistit podpisy
smluvních stran.
7.1.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Ciprové část
pozemkové parcely 1112 / 45 v k. ú. Hořovice o výměře cca 6 m2 za účelem využívání na zahrádku.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 9 Kč / m2 / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.1.2013
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti RWE GasNet, s. r. o. souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení
na pozemkových parcelách 678 / 1 a 92 / 8 v k.ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým
plánem za jednorázovou úhradu 180 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
28.1.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Budínovi část
pozemkové parcely 1613 / 3 v k. ú. Hořovice o výměře cca 7,7m2 za účelem umístění
rozebíratelného prodejního stánku. Smlouva se uzavírá ode dne 1. 1. 2013 na dobu určitou do 31.
12. 2013 za nájemné 15.400 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.1.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město i nadále pronajímá panu Zdeňkovi
Jančímu část nebytového prostoru (komínu) o výměře cca 1 m2 na pozemkové parcele 942 / 1 v
k.ú. Velká Víska za účelem provozování vykrývače pro šíření signálu internetu. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou dvou let. Nájemné činí 3.500 Kč ročně.
Zajistit podpisy smluvních stran.
28.1.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat podzemní komunikační vedení přes pozemkovou parcelu 783 v k.ú. Hořovice
v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1716-668/2012, který je nedílnou součástí smlouvy.
Smlouva se uzavírá na dobu existence komunikačního vedení za jednorázovou úhradu 13.725 Kč
plus 20% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.1.2013
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Hořovice a panem
Opatrným ze dne 10. 2. 2010, dle kterého se z přílohy k této smlouvě – soupis pronajatých parcel vyjímá pozemková parcela 920 / 3 v k.ú. Velká Víska. Zajistit podpis smluvních stran.
28.1.2013
JUDr. Maříková
Rada se seznámila se stanoviskem právního odboru k písemnému vyjádření pana Otto Srpa ve věci

"vypořádání smlouvy o spolupráci ze dne 25. 6. 2001" a ukládá právnímu odboru přepracování
posudku zevrubnějším způsobem.
28.1.2013
Mgr. Bakule
Rada prozatím nesouhlasí s ustanovením města Hořovice jako opatrovníka ve spojeném územním
a stavebním řízení o žádosti o přeložku elektrického vedení a stavbu nového stožáru. Projednat
souvislosti se zástupcem žadatele. Úkol trvá.
4.1.2013
Mgr. Kebrlová
Rada nesouhlasí s přijetím majetku nepatrné hodnoty 95 Kč a osobních věcí (oblečení)
po zůstavitelce dle přílohy zápisu, jíž město Hořovice vypravilo a uhradilo pohřeb podle § 5 zákona
č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Z jednání s notářem bylo zjištěno,
že zůstavitelka nezanechala žádný majetek. Měla jen dluhy. Rada ukládá odboru sociálních věcí
a zdravotnictví informovat o tomto rozhodnutí notáře pověřeného vedením řízení o dědictví.
7.1.2013
p. Pavlovič
Rada souhlasí s návrhem dálniční značky ZÁMEK HOŘOVICE a žádá komisi cestovního ruchu, aby
tento (bezplatně vypracovaný) návrh předala ke schválení MK ČR. Úkol trvá.
7.1.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s průběhem přípravy komunitního plánu v roce 2012 a s informacemi dle přílohy
originálu zápisu. Zajistit projednání zastupitelstvem.
6.1.2013
p. Vaculík
Rada souhlasí s převodem nájemní smlouvy se Středočeským krajem na budovu Gymnázia Václava
Hraběte z města Hořovice na příspěvkovou organizaci 2. základní škola Hořovice. Zajistit projednání
s představiteli kraje. Úkol trvá.
7.1.2013
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti radnice pro zajištění volby
prezidenta republiky, která se koná ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případně ve dnech 25. a
26. ledna 2013.
31.12.2012
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby byla s p. Matysem uzavřena dohoda o splátkách dle přílohy originálu
zápisu.
7.1.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženým plánem inventur a složením inventarizační komise pro provedení
inventarizace za r. 2012.

7.1.2013
pí Šumerová
Rada schvaluje příspěvek 3000 Kč občanskému sdružení Sedmikráska na pořádání zábavného
rodinného odpoledne na bruslích a v maskách dne 24. 2. 2013 od cca 12.30 do 15.30 hodin.
Informovat žadatele.
28.1.2013
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením částky 100.200 Kč za opravu střechy na fotbalovém stadionu
z rozpočtu 2013 v lednovém termínu.
28.1.2013
radní
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem veřejného prostranství ve městě a prostor v obou
budovách městského úřadu (sál, přísálí a zasedací místnost v budově čp. 2 a vestibul v budově
čp. 640) pro konání 25. cibulového jarmarku dne 5. 10. 2013, jehož organizování zajišťuje ZO ČZS
Hořovice. Informovat žadatele.
7.1.2013
radní
Rada se zabývala stížností Mgr. Radky Štefaňákové ohledně situace v ulicích Na kopečku
a Hvozdecká a souhlasí s obsahem dopisu starosty města ze dne 4. 12. 2012 a zároveň nabádá
zainteresované činitele města k větší aktivitě při řešení problémů těchto ulic.
7.1.2013
radní
Rada bere na vědomí vypracování a předání územní energetické koncepce.
7.1.2013
vedoucí odborů a ředitelé příspěvkových organizací
Radní se usnesli, že schůze rady bude 9. 1., dále 30. 1., a pak vždy v lichých týdnech ve středu v 15
hodin.
průběžně
Jana Šrámková, Dr. Ing.Jiří Peřina

Ondřej Vaculík

