USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice č. 1/2017
ze dne 20. února 2017
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle 84 odst. 2 písm. n)
Zastupitelstvo se seznámilo s Nařízením vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto nařízení je zvýšen maximální možný limit
odměn členům zastupitelstev. Zastupitelstvo schvaluje ponechat odměny v dosavadní
výši.
B
podle § 84 odst. 1
schvaluje
podání žádostí o dotace městem Hořovice z programu 013 310 – Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020, k Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR, na akce nazvané:
1) „Nákup automobilu s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu
– Domov Na Výsluní“ (předpokládané výdaje 1.600.000 Kč, maximální výše dotace
1. 200.000,- Kč)
a
2) „Modernizace koupelen v pokojích – Domov Na Výsluní, Domov pro seniory
se zvláštním režimem Hořovice“ (předpokládané výdaje 9. 148.000,- Kč, maximální
výše dotace 6. 870. 000,- Kč).
Zároveň zastupitelstvo schvaluje spoluúčast města ve výši minimálně 25% z celkových
uznatelných výdajů.
C
podle § 85 písm. c)
schvaluje
přidělení dotací organizacím, které podaly na základě vyhlášených výběrových řízení
žádost a splnily podmínky dle „ Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu města
Hořovice – sociální oblast“.
Současně zastupitelstvo schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí těchto
dotací dle přiloženého vzoru.
D
schvaluje
podle § 85 písm. a)
1. Směnu nemovitostí
části pozemků parcelní č. 877/9 a 877/10 o celkové výměře 2 668 m2 v k. ú. Velká
Víska v podílovém spoluvlastnictví Jiřího Hrabáka a Josefa Lisého
za

pozemky parcelní č. 2279/3, 2279/4 a 2279/5 o celkové výměře 2 664 m2 v k. ú.
Hořovice ve vlastnictví města Hořovice s doplatkem 210.000,- Kč ve prospěch
města Hořovice.
Dr. Ing. Jiří Peřina – starosta města

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 2/2017
ze dne 29. března 2017
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění

A
dle §84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2017
B
dle §85 písm. c)
schvaluje
poskytnutí dotací nad 50. 000,- Kč organizacím jmenovitě:
TJ Spartaku 585 tis. Kč, Sokolu 90 tis. Kč, FK Hořovicku 600 tis. Kč,
Red Dragons
120 tis. Kč, Cvočkařům 100 tis. Kč a Ing. Jíchovi na letní provoz zimního stadionu
100 tis. Kč. Současně zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv ve znění
dle přiloženého vzoru.
C
dle §84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
zřízení příspěvkové organizace Městské sportovní centrum Hořovice a jeho zřizovací
listinu. V souvislosti s tím ukládá radě města, aby prostřednictvím škodní a likvidační
komise v rámci mimořádné inventarizace aktualizovala do 30. 6. 2017 seznam
nemovitého a movitého majetku předávaného Městskému sportovnímu centru
k hospodaření.
D
dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje
1) prodej nemovitostí pozemků parcelní č. 828/2, 850/4, 850/13, 851/6 a 851/7 v k.
ú. Velká Víska o celkové výměře 1350 m2 (u Cihlářského rybníka)
manželům Evě a Jiřímu Klánovým, bytem v Hořovicích, za účelem sjednocení majetku
a provedení majetkoprávního vypořádání za kupní cenu 187.000 Kč
a
dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
2) budoucí prodej nemovitosti části pozemku parcelní č. 942/1 v k. ú. Velká Víska
o výměře cca 42 m2 (ul. Višňová) vlastníkům bytových jednotek domu čp. 1230
v Hořovicích, za účelem vybudování šikmé bezbariérové rampy u bytového domu č.p.
1230 za kupní cenu ve výši určené znaleckým posudkem.
E
revokuje
své usnesení ze dne 20. února 2017 č. 1/2017 a to v písm. B odst. 1, bod 1 podání žádosti
o dotaci městem Hořovice se ruší.
F
schvaluje
podání žádosti o dotaci městem Hořovice z programu 013 310 – Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020, k Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR , na projekt „Nákup dvou automobilů s úpravou pro převoz osob
se sníženou schopností pohybu – Domov Na Výsluní“ (předpokládané výdaje 3. 200.
000,- Kč, maximální výše dotace 2. 400. 000,- Kč).
Zároveň zastupitelstvo schvaluje spoluúčast města ve výši minimálně 25%
z celkových uznatelných nákladů projektu.
G
schvaluje
podání žádosti o dotaci městem Hořovice z programu 013 310 – Rozvoj a obnova
technické základny sociálních služeb 2016 – 2020, k Ministerstvu práce a sociálních věcí
ČR, na projekt „Stropní zvedací a asistenční systém pro Domov
Na Výsluní“ (předpokládané výdaje 946. 826,- Kč, maximální výše dotace 23. 200,Kč/m2). Zároveň zastupitelstvo schvaluje spoluúčast města ve výši minimálně 25%
z celkových uznatelných nákladů projektu.

Jarmila Gruntová

Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2017
ze dne 26. června 2017
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
závěrečný účet města Hořovice za rok 2016 bez výhrad
B
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
účetní závěrku města Hořovice sestavenou k 31. 12. 2016
C
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2017
D
podle § 85 písm. c)
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč organizaci FK Hořovicko, z.s., na základě
veřejnoprávní smlouvy ve znění aktuální přílohy, která je nedílnou součástí zápisu.
E
podle § 85 písm. a)
schvaluje
prodej nemovitostí:
pozemků parcelní č. 2320/2, 2322/1 a 2323/1 v k. ú. Hořovice o celkové
výměře cca 208 m2 (Valdecká ulice)
panu Bořku Rýdlovi, bytem 9. května 231, Hořovice, za účelem sjednocení majetku,
za kupní cenu 77.000,- Kč
F
podle § 85 písm. a)
schvaluje
nabytí nemovitostí:
a) části pozemků parcelní č. 2153/1 v k. ú. Hořovice o výměře
280 m2 (Sklenářka)
z vlastnictví paní Lenky Kubíčkové, bytem Praskolesy 215, do vlastnictví města
Hořovice za účelem budoucí výstavby chodníku, za kupní cenu 300,- Kč/m2
b) pozemků parcelní č. 895/4, 895/5, 895/6 v k. ú. Velká Víska, pozemků
parc. č. 1670/2, 1670/3, 1670/4 a části pozemků parc. č. 1670/1, 1671/1
a 1671/4 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 3557 m2 (ul. na Tíhavu
a Fügnerova)

z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice za účelem
majetkoprávního vypořádání (bezúplatný převod)
G
podle § 85 písm. a)
revokuje
příslušnou část svého usnesení č. 1/2017 z 20. února 2017
a
schvaluje
směnu nemovitostí:
části pozemků parcelní č. 877/9 a 877/10 o celkové výměře 2 668 m2 v k. ú.
Velká Víska v podílovém spoluvlastnictví Jiřího Hrabáka a Josefa Lisého
za
pozemky parcelní č. 2279/3, 2279/4 a 2279/5 o celkové výměře 2 664 m2 v k.
ú. Hořovice ve vlastnictví města Hořovice s doplatkem 210. 000,- Kč ve prospěch
města Hořovice
H
podle § 84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
aktualizované zřizovací listiny příspěvkových organizací města:
1. Městské mateřské školy
2. Městského kulturního centra Hořovice
3. Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice
Znění zřizovacích listin je v příloze originálu zápisu.
CH
podle § 84 odst. 2 písm. r)
schvaluje
změny názvů ulic v Hořovicích:
1) změna názvu ulice Lázeňská na TROUPOVA
2) změna názvu ulice Pod Šibencem na OLYMPIJSKÁ
3) změna názvu části ulice Fügnerova na U ŠTĚPÁNKŮ
I
podle § 84 odst. 2 písm. p)
schvaluje
spolupráci s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro děti
ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“. Zároveň zastupitelstvo schvaluje znění
smlouvy o této spolupráci.
Dr. Ing. Jiří Peřina

Mgr. Zdeňka Ulčová

Miroslav Veverka

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2017
ze dne 25. září 2017
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 69 odst. 2 a 3
bere na vědomí
složení slibu člena zastupitelstva Mgr. Jany Vlčkové
B
podle § 84 odst. 2 písm. m)
volí
z řad svých členů za člena rady: Karla Pelikána
C
podle § 84 odst. 2 písm. b)
schvaluje
4. a 7. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2017
a
bere na vědomí
3., 5. a 6. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2017
D
dle § 85 písm. a)
revokuje
své usnesení č. 4/2016 ze dne 21. září 2016 v části písm. E bod 1) tak, že je ruší
a
schvaluje
prodej pozemků parcelní číslo 819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska o celkové výměře
982 m2 (sídliště Karla Sezimy)
Ing. Tereze Martonové, bytem Janovská 374, Praha 10, za účelem využití na zahradu
a pro volnočasové aktivity, za kupní cenu 374.000,- Kč
E
dle § 85 písm. a)
schvaluje
prodej pozemku parcelní č. 892/5 v k. ú. Velká Víska o výměře 58179 m2(pod
nemocnicí)
Martinovi Šoltysovi, Jindřišská 1759/8, Praha 1, za účelem výstavby bytových domů
nebo rodinných domů se souvisejícím využitím, za kupní cenu 29.147.708,09 Kčvčetně
DPH
Současně zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve znění
dle přílohy originálu zápisu.

F
dle § 85 písm. a)
schvaluje
Nabytí nemovitostí:
- pozemku parcelní č. 1966/3 v k. ú. Hořovice o výměře 80 m2 a pozemku parcelní
č. 1966/21 v k. ú. Hořovice o výměře 48 m2 (Tyršova ul.)
ze spoluvlastnictví pana Zdeňka Fajrajzla, bytem Hořovice 561, pana Petra Prajzlera,
bytem Bavoryně 77 a paní Mileny Prajzlerové, bytem Bavoryně 8, do vlastnictví města
Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání po výstavbě chodníku, za kupní cenu
200,- Kč/m2
- pozemku parcelní č. 2082/2 v k. ú. Hořovice o výměře 11 m2 (Klostermannova
ul.)
z vlastnictví manželů Ing. Jiřího Pavlíčka a Ivany Pavlíčkové, bytem Klostermannova
219/6, Hořovice do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání
po výstavbě chodníku, za kupní cenu 500,- Kč/m2
G
dle § 85 písm. a)
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - provozování a údržby stavby chodníku na části
pozemku parcelní 1935/1 v k. ú. Hořovice ve prospěch města Hořovice dle přílohy
originálu zápisu (Tyršova ul.)
H
dle § 84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Středisko volného času –
DOMEČEK HOŘOVICE
 rozšíření doplňkové činnosti o poskytování služeb mimo režim vyhlášky č. 74/2005
Sb., o zájmovém vzdělávání, pro žáky 1. stupně základní školy v době, kdy rodiče
jsou v zaměstnání.
Znění zřizovací listiny je v příloze originálu zápisu.
CH
podle § 84 odst. 4
volí
přísedící Okresního soudu v Berouně paní Janu Šrámkovou a Mgr. Olgu Kebrlovou

Dr. Ing. Jiří Peřina

MDDr. Antonín Spal

Ing. Ladislav Žalud

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 5/2017
ze dne 11. prosince 2017
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
A
podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
schvaluje
podání žádosti o dlouhodobý úvěr ve výši 20. mil. Kč v souladu s předloženou závaznou
nabídkou včetně následného uzavření smlouvy o přijetí dlouhodobého úvěru a pověřuje
starostu města k podpisu smlouvy
B
podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
schvaluje
podání žádosti o kontokorentní úvěr na rok 2018 do výše 5 mil. Kč v souladu
s předloženou závaznou nabídkou včetně následného uzavření smlouvy
o kontokorentním úvěru a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
C
podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
8., 9., 10., 11. rozpočtové opatření města Hořovice
a zároveň
schvaluje
12. rozpočtové opatření města Hořovice
D
podle § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
schodkový rozpočet města Hořovice na rok 2018 tříděný dle nejvyšších jednotek
druhového třídění rozpočtové skladby s rozdělením na jednotlivé oblasti výdajů,
schodek je kryt dlouhodobým úvěrem
E
s odkazem na § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
rozpis rozpočtu města Hořovice sestavený v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to včetně stanovených
závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace
F

S odkazem na § 84 odst. 2, písm. b)
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na období 2019 až 2021 sestavený
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění
G
podle § 84 odst. 2, písm. e)
schvaluje
reorganizaci společnosti Hořovická teplárenská, s.r.o., a v této souvislosti
schvaluje uzavření Dohody o reorganizaci ve zněnídle přílohy originálu zápisu
H
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Prodej nemovitostí:
1) pozemku parcelní č. 777/2 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 27 m2
(ul. Stará)
manželům Lojínovým, bytem Hořovice, Anýžova 450/16, z důvodu sjednocení majetku,
za kupní cenu 21.000,- Kč
2) části pozemku parcelní č. 1514/2 v k. ú. Hořovice o výměře 228 m2
(ul. Masarykova)
společnosti PAC Hořovice, s. r. o., ul. 5. května 1137/57, Praha 4, za účelem zřízení
parkoviště pro zaměstnance společnosti PAC Hořovice, s. r. o., za kupní cenu 97.
037 Kč, stanovenou dle znaleckého posudku.
CH
podle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
Bezúplatné nabytí nemovitostí:
- pozemku parcelní č. 831/81 v k. ú. Velká Víska o výměře 1225 m2 se
zkolaudovanou stavbou komunikace, chodníku a veř. osvětlení
- pozemku parcelní č. 831/136 v k. ú. Velká Víska o výměře 29 m2
ze společného jmění manželů Ing. Martina a Věry Jindrákových, bytem Sklenářka
1410/71a, Hořovice, do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního
vypořádání po výstavbě komunikace, chodníku a veřejného osvětlení
I
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
aktualizovanou Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej pozemku
parcelní č. 892/5 v k. ú. Velká Víska. Aktualizace spočívá ve vyjmutí poslední věty čl.
IV odst. 4.4 a celého článku V, které se týkají zrušení předkupního práva.

J
podle § 84 odst. 4
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární
ochranymezi ČR – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a městem
Hořovice
K
podle § 84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské sportovní
centrum Hořovice



změna přílohy č. 1 – soupisu nemovitého majetku
změna přílohy č. 2 – soupisu movitého majetku,
které město předává MSC Hořovice k hospodaření.

Znění zřizovací listiny je v příloze originálu zápisu.
L
podle § 96
schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva města Hořovice
M
podle § 84 odst. 4
volí
přísedící Okresního soudu v Berouně Ing. Karlu Kadlecovou, bytem Višňová 1235,
Hořovice
N
podle § 85 písm. c)
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč FK Hořovicko,z.s., na základě veřejnoprávní
smlouvy, která je nedílnou součástí zápisu

Dr. Ing. Jiří Peřina

Karel Pelikán

Mgr. Martin Komínek

