USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 1/2014
ze dne 20. února 2014

Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění

A
podle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
a zá roveň bere na vědomí 5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
B
podle § 85, odst. c) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
dotaci ve výši 500 tisíc Kč na zimní provoz a 100 tisíc Kč na letní provoz pro Zimní
stadion, s. r. o. dle smlouvy, která je přílohou originá lu zá pisu,
s dodatkem, že ná jemce předloží ekonomické vyú čtová ní hospodaření a ná kladů na provoz
za r. 2013, v souladu se zá konem o finanční kontrole.
C
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
a) prodej nemovitosti
části pozemkové parcely 675 / 1 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Velká Víska
manželů m Vladimírovi a Antonii Schová nkovým, bytem Hořovice,
Modřínová 1304/19, za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní, za kupní cenu
500 Kč/m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu
pro oddělení pozemku
b) nabytí nemovitosti
úplatný převod pozemkové parcely 1869 / 2 o výměře 652 m2 v k. ú.
Hořovice z vlastnictví paní Marcely Štochlové, bytem Hořovice, Pod
Ná dražím 138 do vlastnictví města Hořovice za kupní cenu 150 Kč/m2
D
podle § 85, odst. d)
bere na vědomí

návrh akcionářské dohodu mezi spol. ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o. a městy Beroun,
Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák
E
podle § 3, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
pověřuje
paní Bc. Alenu Beierovou plněním ú kolů při řízení Městské policie Hořovice, uvedených
v příloze originá lu zá pisu

Mgr. Jana Vlčková , Ing. Ladislav Ž alud

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 2/2014
ze dne 20. května 2014
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
ú četní uzávěrku města Hořovice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013
B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
závěrečný ú čet města Hořovice za rok 2013 včetně Závěrečné zprávy o přezkoumá ní
hospodaření města Hořovice za rok 2013 bez výhrad

C
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014

D
dle § 85 písm. a)
schvaluje
a) Prodej nemovitostí
1) části pozemkové parcely 754 / 4 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Hořovice společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., za kupní cenu 580 Kč / m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení
geometrického plánu pro oddělení pozemku.
2) části pozemkové parcely 307 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Hořovice
paní Kateřině Cedivodové, bytem Fibichova 1425/5, 130 00 Praha 3, za ú čelem vyrovná ní
hranice pozemku, za kupní cenu 500 Kč / m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení
geometrického plánu pro oddělení pozemku.
3) části pozemkové parcely 72 / 1 o výměře 62 m2 v k. ú. Velká Víska
paní Karolíně Turkové, bytem Zaječov 7, za kupní cenu 1.000 Kč / m2. Přesná výměra bude
známa po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku.
4) části pozemkové parcely 927 / 17 o výměře cca 1.190 m2 v k. ú. Velká Víska manželů m
Zýkovým, bytem Jeřabinová 1570, Hořovice, za ú čelem rozšíření plá novaného Sportovního

centra o dva kurty, za kupní cenu 500 Kč / m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení
geometrického plánu pro oddělení pozemku.
b) Vydržení nemovitosti
pozemkové parcely 1311 / 17 o výměře 27 m2 v k. ú. Hořovice
pro manžele Kašparovy, bytem Slá dkova 767 / 12, Hořovice. U tohoto pozemku jsou splněny
zá konné podmínky pro vydržení dle zá kona č. 89/2012 Sb., občanského zá koníku. Osvědčení
o vydržení sepsané notá řem bude na ná klady žadatelů .
c) Nabytí nemovitostí dle § 85 písm. a)
Bezú platný převod níže uvedených pozemků v k. ú . Hořovice a v k. ú . Velká Víska z vlastnictví
Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice, a to za ú čelem výstavby chodníků .
Zábor pozemků pro opravu a novostavbu chodníků v Hořovicích
Parcelní Číslo Zábor
Ulice
Vlastník
číslo
LV (m2)
7/1
404 91,2
Středočeský kraj
219/19 404 8,2
Středočeský kraj
9. Května
58/2 404 372,4
Středočeský kraj
417/1 404 7,8
Středočeský kraj
417/3 404 181,7
Středočeský kraj
Masarykova I 1506/1 404 97,7
Středočeský kraj
1506/1 404 269,6
Středočeský kraj
Masarykova,
1614 404 506
Středočeský kraj
Nová
1543/1 404 72,2
Středočeský kraj
Plzeňská
1543/1 404 167,9
Středočeský kraj
Pražská
78/1 404 116,3
Středočeský kraj
Příbramská 248/1 404 225,6
Středočeský kraj
Tyršova II
1828/1 404 131,4
Středočeský kraj
U Nádraží
1807 404 507,8
Středočeský kraj
Tímto zastupitelstvo města současně revokuje své usnesení č. 1 / 2013 písm. D) bod
a) 1) ze dne 5. 9. 2013
V usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013 nebyl uveden ú čel bezú platného převodu výše
uvedených pozemků , a to výstavba chodníků. Středočeský kraj požaduje schvá lení
nového usnesení, ve kterém bude uveden i tento ú čel převodu pozemků .

E
podle § 84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
Aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská správa
bytového a nebytového fondu Hořovice
Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice – změna přílohy č. 2 – movitý
majetek

F
podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořá dku

G
podle §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000Sb.,
schvaluje
počet členů zastupitelstva obce 21 na volební období 2014 - 2018.

H
bere na vědomí
nařízení vlá dy č. 459/2013 Sb., ú činné od 1. 1. 2014, podle kterého se mírně mění možné
rozpětí pro odměny za výkon funkce členů zastupitelstva a souhlasí s návrhem, aby vzhledem
ke schvá lenému rozpočtu roku 2014 odměny neuvolněným členů m zastupitelstva zů staly
do konce roku 2014 ve stávající výši.

JUDr. Dana Heřboltová , Miroslav Veverka

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 3/2014
ze dne 26. června 2014

Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
B
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Budoucí prodej nemovitostí
budovy č. p. 997 se stavební parcelou 304 o výměře 98 m2 a čá sti stavební parcely 303 (v GP
označené 303/2) o výměře 55 m2 v k. ú . Velká Víska
Ř ímskokatolické farnosti Hořovice
C
podle § 85 písm. a)
schvaluje
záměr prodeje pozemku, a to čá sti pozemkových parcel 95/1 a 94/4 v k.ú . Velká Víska v ulici
Květinové a Lipové za cenu obvyklou, kdy kritériem prodeje bude ú čelné využití daného
pozemku.
D
dle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2014 o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných
a psychotropních lá tek na veřejném prostranství.

Mgr. Zdeň ka Ulčová , Karel Červený

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 4/2014
ze dne 26. září 2014
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
B
podle § 85 písm. a)
schvaluje
1) Prodej nemovitostí – čá sti pozemkové parcely 219 / 1 o výměře cca 10 m2 v k. ú . Hořovice
a čá sti pozemkové parcely 249 / 1 o výměře cca 19 m2 v k. ú . Hořovice
panu Miroslavu Rýdlovi, bytem Dlouhá 134, Hořovice, za ú čelem výstavby schodiště a z
dů vodu zajištění bezpečnějšího vstupu do rodinného domu č. p. 134 (oddělení vchodu
do domu od místní komunikace), za kupní cenu 500 Kč / m2.
Přesné výměry budou zná my po vyhotovení geometrického plá nu pro oddělení pozemků .
2) Nabytí nemovitostí
zá měr ú platného nabytí pozemkových parcel 2282 / 96, 2282 / 97, 2282 / 163, 2282 / 16,
2282 / 20a 2282 / 21 v k. ú . Hořovice o celkové výměře 9.588 m2 z vlastnictví České republiky
– Ná rodního institutu pro další vzdělává ní Praha do vlastnictví města Hořovice za podmínky
současného bezú platného převodu objektu č. p. 869 v Hořovicích rovněž z vlastnictví České
republiky – Ná rodního institutu pro další vzdělává ní Praha do vlastnictví města Hořovice.
C
revokuje
Usnesení č. 3/2014 – D) Obecně závaznou vyhlá šku č. 2 / 2014 ze dne 26. června 2014
o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných a psychotropních lá tek na veřejném
prostranství.
a schvaluje
dle § 84 odst. 2 písm. h)
Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2014 o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných
a psychotropních lá tek na veřejném prostranství v upraveném znění (viz příloha originá lu
zá pisu)
D
podle § 84 odst. 2, písm. d)
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní Hořovice

ZL Domova Na Výsluní Hořovice – změna čl. 4 – Vymezení doplň kové činnosti (dle přílohy
originá lu zá pisu)
E
podle § 85, písm. f)
schvaluje
Prominutí dluhu - smluvní pokuty ve výši 150.014,59 Kč z nezaplacené čá stky za ná jem
nebytových prostor v objektu č. p. 1253 (plaveckého bazénu) v Klostermannově ul.
v Hořovicích v letech 2011 a 2012 – pan František Matys, bytem U Potoka 831, Hořovice.
F
podle § 85 odst. j),
Zastupitelstvo města Hořovice v návaznosti na schvá lení poskytnutí dotace Výborem
Regioná lní rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace s Regioná lní radou regionu soudržnosti Střední Čechy až do výše
7 494 620,00 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní čá stky až do výše 8 817 200,00 Kč, odpovídající
spolufinancová ní projektu „Přístupová komunikace ke Společenskému domu a sportovnímu
areá lu“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01979.

JUDr. Dana Heřboltová , Miroslav Veverka

Ondřej Vaculík

Usnesení ustavujícího
Zastupitelstva města Hořovice
č. 5/2014
ze dne 6. listopadu 2014

Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedené zákona
bere na vědomí
složení slibu všemi členy zastupitelstva
B
podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb.
volí
z řad svých členů
za starostu
Dr. Ing. Jiřího Peřinu
za místostarostu uvolněného
Ondřeje Vaculíka
za místostarostu neuvolněného
Janu Š rá mkovou
Za členy rady:
Mgr. Zdeň ku Ulčovou
Mgr. Renatu Wachtlovou
Mgr. Jiřího Vavřičku
PhDr. Jiřího Vlčka

C
podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
stanovuje
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši dle přílohy originá lu
zá pisu. Odměna bude poskytová na ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nastoupení
ná hradníka na uvolněný mandá t bude odměna ná ležet ode dne složení slibu.
V případě personá lní změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce bude odměna ná ležet ode dne zvolení do této funkce. V případě kumulací funkcí
bude vyplá cena jen odměna vyšší.
D
§ 84, odst. 2, písm. l) zákona 128/2000 Sb.
zřizuje

výbor finanční a kontrolní, stanovuje počet členů na 5 a volí za jejich členy:
Kontrolní výbor: předseda, Ing. Petr Karban
Členové Mgr. Petr Bakule, Ing. František Mraček, Mgr. Radka Drulá ková , PhD., Prof., PhDr.
Hynek Jeřá bek, Csc.
Finanční výbor: předsedkyně Jarmila Gruntová
Členové Ing. Roman Liprt, Ing. et ing. Jan Skopeček, Vlasta Hainová , Miroslav Sojka
E
podle § 104, odst. 1 zákona 128/2000 Sb.
pověřuje
místostarostu Ondřeje Vaculíka zastupová ním starosty v době jeho nepřítomnosti nebo
v době, kdy starosta nevykonává funkci (dle § 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).
F
podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb.
deleguje
zá stupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou ú čast:
do Hořovické teplá renské, s. r. o. Mgr. Jiřího Vavřičku, do společnosti Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu a do Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. Dr. Ing. Jiřího
Peřinu.
G
podle § 84, odst. 2, písm. g) zákona 128/2000 Sb.
navrhuje
zá stupce obce do ostatních orgá nů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou ú čast:
do dozorčí rady Hořovické teplá renské, s. r. o. Janu Šrá mkovou a do dozorčí rady Městské
akciové společnosti Hořovice, a. s. Ondřeje Vaculíka.
H
podle § 47, odst. 1, zákona 183/2006 Sb.
schvaluje
pana Karla Peliká na určeným zastupitelem pro ú zemní plá n

Karel Červený, Karel Dudá k

Dr. Ing. Jiří Peřina

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 6/2014
ze dne 11. prosince 2014
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 85 písm. a)
schvaluje
III. dodatek smlouvy o výstavbě mezi městem Hořovice a Městskou akciovou společností
Hořovice, a. s.
B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
C
podle § 84, odst. 2, písm. j)
schvaluje
Kontokorentní ú věr na rok 2015 do výše 5 mil. Kč
D
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
Rozpočet města Hořovice na rok 2015 v paragrafovém znění jako schodkový. Schodek je
vyrovná n kontokorentním ú věrem
E
podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
Obecně závaznou vyhlá šku č. 3/2014 o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných
a psychotropních lá tek na veřejném prostranství
F
podle § 84, odst. 4
volí
přísedící Okresního soudu v Berouně a to paní Janu Šrá mkovou a Mgr. Olgu Kebrlovou
Mgr. Petr Bakule, Ing. Ladislav Ž alud

Ondřej Vaculík

