Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13. 1. 2016

Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Jiří Šalena
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: PhDr. Jiří Vlček 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. 1
Rady města Hořovice ze dne 13. 1. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada ukládá starostovi projednat ve spolupráci s Ing. Ladislavem Tinkem s Vodovody
a kanalizacemi Beroun harmonogram celkových oprav, rekonstrukcí a dobudování
vodovodních a kanalizačních řadů v ulicích Vilová, Lesní, Nerudova, Cvočkařská,
Dlážděná a Jungmannova. Úkol trvá, termín prodloužen.
15.3.2015
Dr. Ing. Peřina
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti FK Hořovicko o dotaci

z programu MŠMT - Státní podpora sportu pro rok 2016 Program 133510 na akci
nazvanou "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Hořovicích“ a zároveň se zavazuje
k finanční spoluúčasti města Hořovice na realizaci tohoto projektu ve výši minimálně
20 % z celkových uznatelných nákladů a dofinancování případných neuznatelných
nákladů. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva.
14.1.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným užitím znaku města pro účely obrazové přílohy vědecké
publikace Klíč ke znakům měst České republiky, která bude vydána v prosinci roku
2016. Informovat žadatele.
27.1.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice
k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení, a to v termínech:
17. 02. 2016 a 17. 03. 2016 od 15:00 do 20:00 hodin. Informovat žadatele.
27.1.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s přidělením uvolněného malometrážního bytu 1+kk v ulici 1. Máje č.p.
699, Hořovice, zájemci dle předkládací zprávy. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou
(6 měsíců). Důvodem je prověření schopnosti žadatele pravidelně hradit nájem
a služby
27.1.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice studentům Gymnázia Václava
Hraběte v Hořovicích za účelem konání tanečních zkoušek maturantů - předtančení
pro maturitní ples.
27.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení ve věci ošetření 48 chráněných stromů v Bažantnici a ukládá
zrušit původní objednávku a objednat pouze nejnutnější ošetření havarijních solitérů
skupiny chráněných stromů. Úkol trvá, termín prodloužen.
27.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého bude zřízena na Městském hřbitově
v Hořovicích nová společná hrobka pro ukládání ostatků, v ceně do 150.000 Kč vč. DPH.
Zajistit jednoduchou projektovou dokumentaci (poptávkou minimálně 2 společností).
Úkol trvá, termín prodloužen.
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), týkající
se projektované akce nazvané "Revitalizace Panské zahrady". Podíl města

na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného
příkonu je stanoven ve výši 12.500 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací dopravního značení do ulice Hradební (do blízkosti bytového
domu č. p. 1363) umožňujícího parkování na chodníku. V případě souhlasu Krajského
ředitelství policie ČR, Dopravního inspektorátu Beroun objednat dodávku a montáž
dopravních značek
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti u č. p. 1495 v ulici Na Okraji. Informovat žadatele.
27.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zřízením nového vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně
a tělesně postiženou osobu na parkovišti za bytovým domem čp.1367/9 v ulici Višňová.
Informovat žadatelku.
27.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti proti č. p. 92 v ulici Anýžova. Informovat žadatele.
27.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti proti čp. 1365 v ulici Hradební. Informovat žadatelku.
27.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti proti č. p. 1220 v ulici U Remízku. Informovat žadatele.
27.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti proti č. p. 1221 v ulici Vrbnovská. Informovat žadatele.
27.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s návrhem, podle kterého by došlo k výměně (či jakékoliv jiné směně,
prodeji) pozemků p. č. 219/9 nebo 219/10 v k. ú. Hořovice, jež jsou majetkem města
Hořovice, za část pozemku p. č. 186 v k. ú. Hořovice. Oznámit usnesení rady žadateli
27.1.2016

Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se žádostí, podle které by bylo pro zákazníky lékárny U Černého orla
na Palackého náměstí zřízeno vyhrazené parkovací místo. Rada upozorňuje,
že pro držitele průkazu ZTP již vyhrazené parkování před lékárnou zřízeno je
a že ostatní zákazníci lékárny mohou zaparkovat kdekoliv na Palackého náměstí, tedy
v dostupné vzdálenosti.
27.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením výjimky pro pořízení rezidentní parkovací karty pro občany
bydlící v Dlouhé ulici, v č. p. 116-118. Trvale bude tato část Dlouhé ulice řešena
při nejbližší úpravě Nařízení města Hořovice č. 2/2015. Oznámit usnesení rady
žadatelům.
27.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje, za cenu 392.000 Kč
bez DPH, tj. 474.320 Kč vč. DPH, společnost BDA Architekti s.r.o. (ing. arch. Richard
Bártík) projekt "Revitalizace lesoparku Dražovka v Hořovicích" ve stupni
odpovídajícímu projektu pro stavební povolení. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 5/2015 a souhlasí s cenovou nabídkou
ve výši 248.000 Kč bez DPH tj. 300.080 Kč včetně DPH, podle které provede Ing. Jaroslav
Knotek – PROJEKT IV s. r. o., zpracování dokumentace ve stupni dokumentace
pro územní rozhodnutí na akci nazvanou: "Revitalizace lokality Stareč v Hořovicích“,
jakožto opatření proti přívalovým srážkám. Součástí dokumentace je její projednání
s dotčeným orgány a zajištění územního rozhodnutí.
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s rozsahem víceprací ve výši 64.500 Kč bez DPH tj. 78.045 Kč včetně DPH,
kdy společnost HoFl s. r. o. provede odvoz a uložení suti vzniklé demolicí komínového
tělesa ve Višňovce. Při demolici byla zjištěna vnitřní komínová vložka, která nebyla
zakreslena v projektové dokumentaci komínu, kdy původní ocenění prací bylo
provedeno pouze pro objem vnějšího pláště komínu.
27.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s provedením sanace svahu nacházejícího se mezi Lázeňskou ulicí
a domem č. p. 405 (Restaurace U Nádraží) na náklady města. Informovat žadatele.
27.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí znění Oznámení předběžných informací v rámci užšího zadávacího
řízení podle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci: "Sportovní hala
v Hořovicích".

27.1.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které paní Vlasta Štěpničková
pronajme městu Hořovice ideální polovinu pozemku parcelní č. 2386/1 v k. ú. Hořovice
pro provozování skládky Hrádek do 31.12.2023. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol
trvá, termín prodloužen.
31.3.2016
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občana souhlasí s prodejem pozemku parcelní č. 1878 o výměře
802 m2 v k. ú. Hořovice za účelem sjednocení majetku, za kupní cenu 94.000 Kč
a doporučuje zastupitelstvu města prodej této nemovitosti schválit.
31.3.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást
distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 1756/3 a 1764 v k. ú. Hořovice. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 7.050,- Kč + DPH
v zákonné výši, tj. celkem 8.530,50 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
15.3.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást
distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 32, 33, 44/1, 44/4 a 681 v k. ú. Hořovice.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 24.360,- Kč +
DPH v zákonné výši, tj. celkem 29.476,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
15.3.2016
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu skládky odpadů,
kterým město prodlužuje pronájem skládky Hrádek společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o., do 31.12.2023. Projednat znění dodatku s nájemcem.
31.5.2016
Phdr. Boubínová
Rada schvaluje organizační řád Domova Na Výsluní Hořovice tak, jak byl předložen
v příloze žádosti.
27.1.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí se stanovením závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města
na rok 2016 podle návrhu v příloze originálu zápisu. Předat s podpisem starosty
příspěvkovým organizacím.
27.1.2016
PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Jiří Vavřička

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 2
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 1. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:

Mgr. Jiří Vavřička

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání úřadu, podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík
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 27. 1. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s Národním památkovým ústavem o výpůjčce
movitých kulturních památek soch Panny Marie a sv. Floriána na dobu do 7.12.2018.
Tato smlouva legalizuje jejich umístění v lapidáriu zámku Mnichovo Hradiště ve správě
NPÚ.
28.1.2016

Ing. Křížková
Rada se seznámila s nařízením vlády, podle kterého je zvýšen maximální možný limit
odměn členům zastupitelstev.
Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2016 nepočítal s navýšením těchto odměn, rada
navrhuje zastupitelstvu odměny ponechat v dosavadní výši.
5.2.2016
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2015.
5.2.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným užitím znaku města pro účely propagace slavnostního
koncertu sourozenců Kosových, který se uskuteční v sále radnice dne 17.2.2016.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu vypracovat zadání projektu
na dobudování chodníku ulice Sklenářka až po křižovatku se silnicí do Tlustice včetně
veřejného osvětlení a schvaluje provedení celkové opravy zborceného chodníku v dolní
ulici Sklenářky podél areálu Alby v roce 2016. Zahrnout do kapitoly údržby a oprav
v roce 2016. Úkol trvá.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti u č. p. 1232 v ulici Višňová. Informovat žadatele.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti u č. p. 1229 v ulici Višňová. Informovat žadatele.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti proti domu č. p. 1230 v ulici Višňová. Informovat
žadatele.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti v areálu bytového domu č. p. 585 v ulici Podlužské.
Informovat žadatele.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně

postiženou osobu v ulici 9. května proti č. p. 180. Informovat žadatele.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením nového vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně
a tělesně postiženou osobu na parkovišti za bytovým domem č. p. 1367/9 v ulici
Višňová. Informovat žadatele.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nesouhlasným stanoviskem Krajského ředitelství Policie
Středočeského kraje, Dopravním inspektorátem Beroun, týkajícího se umístění svislého
dopravního značení B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (30) na místní komunikaci ulice
Vísecká. Bere ho na vědomí a bude ho respektovat, současně ukládá instalovat v ulici
Vísecké dva zpomalovací příčné prahy a dopravní zrcadlo na křižovatce ulic Vísecká Malá.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s bezplatným využitím lesoparku Dražovka Sdružením Sedmikráska
pro jím pořádané akce ve dnech 26. 6., 10. 9. a 13. 11. 2016. Podmínkou je zajištění
úklidu po každé akci. Oznámit usnesení rady žadateli.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede Ing. Jaroslav Knotek –
PROJEKT IV s. r. o., zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace
pro územní rozhodnutí na akci nazvanou: "Revitalizace lokality Stareč v Hořovicích“ a to
za cenu 248.000 Kč bez DPH tj. 300.080 Kč včetně DPH. Dokumentace zahrnuje návrh
suché ochranné nádrže (poldru) a revitalizaci stávajícího vodního toku Stareč až k
zaústění pod komunikaci ul. Tyršova. Součástí dokumentace je inženýrská činnost
a podání žádosti o územní rozhodnutí.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje znění výzvy k podání nabídky na akci: "Obnova aleje Knížecí cesty
do Bažantnice“. Rada zároveň ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek
ve složení: Mgr. Helena Plecitá, Ing. David Grunt, Bc. Michal Hasman a náhradníky
ve složení: Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, Alena Jirků. Termín pro podání nabídek je
stanoven nejpozději do 8. 2. 2016 do 15:00. Rada ukládá komisi zahájit svoji činnost dne
8. 2. 2016 v 15:00 hod.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova aleje Knížecí
cesty do Bažantnice“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
projektu.

28.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Optimalizace vedení
cyklotras v Hořovicích“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
projektu.
28.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Aktivity v oblasti
prevence kriminality v Hořovicích" z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu a závazek spolufinancování
projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.
28.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí rozsah zaměření tělesa skládky a stávající nejvyšší výškovou kótu
tělesa skládky 425,54 m. n. m., kdy v porovnání s maximální přípustnou kótou dle
projektové dokumentace 429,00 m. n. .m., činí výškový rozdíl do naplnění kapacity
skládky odpadů Hořovice 4,8 m. Celkový výpočet objemu tělesa skládky a jeho
porovnání s posledním měřením bude zpracováno do 20-ti pracovních dnů. Zaměření
tělesa skládky provedla společnost Geodetická kancelář Václav Heppner Hořovice.
5.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru TAD prověřit možnosti parkování v ulici Vrbnovská podél zámecké
zdi a za tímto účelem zjistit názor občanů žijících v této lokalitě.
29.2.2016
Ing. Šnajdr
Prověřit možnost rozšíření parkoviště v lokalitě u domu č. 1367 směrem ke Svatému
Janu.
29.2.2016
Ing. Šnajdr
Rozšířit počty parkovacích míst pro zdravotně postižené ve smyslu vyhlášky 398/2009
Sb. v lokalitě sídliště Višňovka.
29.2.2016
Ing. Šnajdr
Prověřit možnost vybudování chodníku mezi sídlištěm Na Okraji a sídlištěm
U Nemocnice.
5.2.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme Pedagogickopsychologické poradně Středočeského kraje prostory ve druhém nadzemním podlaží

domu č. p. 640 o výměře 161,80 m2 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1. 2. 2016 do 31. 12. 2017. Nájemné činí
121.716,- Kč ročně, úhrada za služby činí 18.100,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních
stran.
20.2.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pokračováním nájemního vztahu dle nájemní smlouvy ze dne 6.1. 2012,
ve smyslu ustanovení § 2230 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb. podle které město pronajímá
Městské správě bytového a nebytového fondu Hořovice budovu plaveckého bazénu č. p.
1253 v Hořovicích.
5.2.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást
distribuční soustavy na pozemku parcelní č. 1380/3 v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1.800,- Kč + DPH v zákonné výši.
Zajistit podpisy smluvních stran.
1.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást
distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 588, 1174/56, 1204/4, 1205/1, 1205/2,
1205/3, 1238, 1250, 1251/16, 1281/1, 1281/3, 1281/8, 1281/13, 1311/1, 1311/5,
1311/6 a 1311/14 v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu ve výši 109.095,- Kč + DPH v zákonné výši. Zajistit podpisy
smluvních stran.
1.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které obec Tlustice pronajme
městu Hořovice část pozemku parcelní č. 395/7 v k. ú. Tlustice pro výcvik a zkoušky
žadatelů o řidičská oprávnění na motocykly. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
do 30.11.2018. Nájemné činí 5.000,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.2.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajme panu
Martinu Šebkovi část pozemku parcelní č. 487 v k. ú. Hořovice pro provozování reklamy.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 5.000,- Kč ročně + základní sazba
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.2.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, kterou město pronajímá spolku FK
Hořovicko nemovité a movité věci ke sportovní činnosti. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou v trvání 11 let počínaje dnem 28. 1. 2016, nájemné činí 1.200,- Kč ročně. Zajistit

podpisy smluvních stran.
28.1.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu movité věci, podle které město pronajímá
Městské správě bytového a nebytového fondu Hořovice 5 ks parkovacích automatů.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne 28.1.2016. Nájemné činí 5.000,- Kč ročně
+ základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.1.2016
Mgr. Kebrlová
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení návrh Řídící skupiny komunitního
plánování na rozdělení finančních prostředků v rámci výběrového řízení pro poskytnutí
dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast (viz příloha originálu zápisu) pro rok
2016 a zároveň znění smluv na přidělené dotace. Předložit na jednání zastupitelstva.
5.2.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice
– sociální oblast s vypsáním doplňujícího výběrového řízení na poskytnutí dotace
především na adiktologické služby pro rok 2016, a to k 1. únoru 2016.
28.1.2016
Jana Šrámková, Ondřej Vaculík

Dr.Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 3
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10. 2. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, 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: PhDr. Jiří Vlček a Mgr. Zdeňka Ulčová.
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 10. 2. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje aktualizované znění Jednacího řádu Rady města Hořovice.
24.2.2016

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Vojenskému historickému sdružení
Brdy – VHSB o. s., Pražská 8 Hořovice, za účelem konání výstavy v termínu od 4. do 10.
dubna 2016.
24.2.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem vstupní haly v pobočné budově úřadu, č. p. 640,
spolku Sedmikráska za účelem uspořádání dalšího ročníku tvořivých dílniček
s prodejem dekorací a dárků s jarní a velikonoční tématikou, a to dne 19. 3. 2016 od 8:00
do 16:00 hod.
24.2.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice spolku Sedmikráska Hořovice
za účelem uspořádání „Blešího trhu“ dne 17. 9. 2016 od 8:00 do 14:00 hod.
24.2.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem vstupní haly v pobočné budově úřadu, č. p. 640,
spolku Sedmikráska za účelem uspořádání dalšího ročníku vánočních tvořivých dílniček
s prodejem dekorací a dárků se zimní a vánoční tématikou, a to dne 26. 11. 2016 od 8:00
do 16:00 hod.
24.2.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a přísálí radnice ZO ČZS Hořovice
za účelem uspořádání 28. Cibulového jarmarku, který se uskuteční v sobotu 1. října
2016.
24.2.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice Bohumila Vojíře
za účelem konání zkoušek během roku 2016. Jedná se o termíny v průběhu měsíců
březen – prosinec 2016, vždy v pondělí od 17:00 do 20:00 hod., podle následujícího
rozpisu: březen 14., duben 11. a 18., květen 2. a 16., červen 6. a 20., červenec 11. a 25.,
srpen 8. a 15.,září 5. a 26., říjen 10. a 24., listopad 7. a 21., prosinec 5. a 12. 2016.
24.2.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice
k pořádání koncertu v termínu 18. 03. 2016 od 15:00 do 20:00 hodin a zároveň ruší již
schválený termín 17. 3. 2016.
24.2.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s připojením se k akci „Vlajka pro Tibet 2016“ vyvěšením tibetské vlajky
dne 10. března 2016 na budově radnice. Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem budoucího uspořádání (rekonstrukce) části Víseckého náměstí
v Hořovicích, dle studie zpracované ing. Robertem Juřinou a Bc. Monikou Michálkovou
a nazvané "Rekonstrukce Víseckého náměstí, Hořovice."
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se žádostí společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. s umístěním
elektro-pilířku na pozemky 47/1 a 942/39 v k. ú. Hořovice v majetku města tak, že bude
těsně přiléhat ke stávající prodejně potravin. Rada předpokládá, že si žadatel vyžádá
i souhlas majitele objektu, umístěného na p. p. č. 942/38 v k. ú. Hořovice (prodejna
potravin). Oznámit usnesení rady žadateli.
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zapracováním návrhu výstavby stezky v korunách stromů
v lesoparku Dražovka, návrhu SingleTracku pro cyklisty a návrhu PumpTracku
pro cyklisty v rámci zpracovávaného projektu „Revitalizace lesoparku Dražovka“.
Důvodem nesouhlasu je rozpor mezi navrženou koncepcí lesoparku s uvedenými
záměry a nedostatečné parametry lesoparku pro výstavbu stezky v korunách stromů.
Dle projektového záměru rada ukládá zpracovateli prověřit možnost využití lesoparku
jako bezzásahovou zónu s vyloučením hospodářské těžby dřeva.
16.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu před domem č. p. 745 v ulici Na Radosti. Informovat žadatele.
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením nového vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně
a tělesně postiženou osobu u domu č. p. 250 v ulici Smetanova. Informovat žadatele.
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti u domu č. p. 194 na náměstí Svobody. Informovat
žadatelku.
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu před domem č. p. 776 v ulici Anýžova. Rada ukládá odboru
technickému a dopravnímu zřídit parkovací místo v této lokalitě pro zdravotně
postiženého bez omezení pro registrační značku. Informovat žadatelku.
24.2.2016

Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu před bytovým domem č. p. 1219 v ulici U Remízku, případně
na protilehlém parkovišti. Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu zřídit
parkovací místo v této lokalitě dle dispozic žadatele pro zdravotně postiženého
bez omezení pro registrační značku. Informovat žadatelku.
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice v případě schválení Policií České republiky, Dopravním
inspektorátem Beroun, souhlasí s umístěním svislé dopravní značky B 29 „Zákaz stání“
na křižovatce ulic Žižkova a Herainova.
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s rozsahem víceprací ve výši 58.937,69 Kč bez DPH, tj., 71.314,61 Kč
včetně DPH, které vznikly v souvislosti s realizací městského kamerového a dohlížecího
systému Hořovice, prováděné společností ČIP plus, s. r. o.
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada města schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 5/2015 – Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele a Rada města dále souhlasí
s cenovou nabídkou ve výši 678.000 Kč bez DPH tj. 820.380 Kč včetně DPH, podle které
zpracuje společnost LUCIDA s r. o. PROJEKCE A INŽENÝRING studii proveditelnosti
a dokumentaci pro provádění stavby na akci: Oprava uličních chodníků v ulici Pražská,
Valdecká, Palackého náměstí, Příbramská. Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle
podmínek Integrovaného operačního programu a na uvedené stavební akce bude
podána žádost o spolufinancování z dotačního programu IROP. Náklady na zpracování
projektové dokumentace jsou uznatelným nákladem při spolufinancování z dotačního
titulu IROP.
16.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada města schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 5/2015 – Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele a Rada města dále souhlasí
s cenovou nabídkou ve výši 645.000 Kč bez DPH tj. 780.450 Kč včetně DPH, podle které
zpracuje společnost LUCIDA. s r. o. PROJEKCE A INŽENÝRING studii proveditelnosti
a dokumentaci pro provádění stavby na akci: Oprava uličních chodníků v ulici Višňová,
Hradební a Vrbnovská. Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle podmínek
Integrovaného operačního programu a na uvedené stavební akce bude podána žádost
o spolufinancování z dotačního programu IROP. Náklady na zpracování projektové
dokumentace jsou uznatelným nákladem při spolufinancování z dotačního titulu IROP.
16.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 121.500 Kč bez DPH tj. 147.015 Kč včetně
DPH, podle které zpracuje společnost VDI PROJEKT s r. o., studii proveditelnosti
rekonstrukce a výstavby uličních chodníků v úseku od objektu ALBA HOŘOVICE až k

autobusové zastávce před sídlištěm Sklenářka. Studie prověří 2 varianty řešení uličního
chodníku podél objektu ALBY. Dle záměru spolufinancování výstavby chodníků
z Integrovaného regionálního operačního programu, je studie proveditelnosti povinnou
přílohou k žádosti o dotaci. Pro předmět zakázky byly poptány 3 společnosti.
24.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada na základě veřejné soutěže rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na akci:
„Obnova aleje Knížecí cesty do Bažantnice“, kterou podala společnost KHL - EKO a. s.,
za nabídkovou cenu ve výši 892.137,15 Kč bez DPH tj. 1.079.485,95 Kč včetně DPH.
Cenová nabídka vzešla ze čtyř doručených nabídek na realizaci této akce.
24.2.2016
JUDr. Maříková
Rada schvaluje přijetí věcného daru, obrazu "Radnice"
od akademického malíře Zbyňka Novotného, od starosty města v hodnotě 30 tisíc Kč.
24.2.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást
distribuční soustavy na pozemku parcelní č. 286/3 v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.
Zajistit podpisy smluvních stran.
1.4.2016
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s umístěním sídla spolku Auto sport klub Hořovice na adrese Palackého
náměstí 2, 268 01 Hořovice.
24.2.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá Městské správě
bytového a nebytového fondu Hořovice budovu plaveckého bazénu č. p.
1253 v Hořovicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020. Nájemné činí
140.000,- Kč ročně + základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.2.2016
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s přijetím nabídky společnosti GLE, na základě které by byla uzavřena
smlouva o poskytování spotřebitelského poradenství pro občany Hořovic. Vyrozumět
zástupce společnosti.
24.2.2016
Mgr. Kebrlová
V rámci poskytování dotací na sociální služby rada schvaluje přistoupení ke Smlouvě
o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Středočeského kraje
a souhlasí se zněním přílohy č. 1 této smlouvy.
24.2.2016

Phdr. Boubínová
Rada schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu č. 5/2015 schváleného Radou města dne
2. 12. 2015 pro Domov Na Výsluní, Hořovice při podpisu Smlouvy o centrálním zadávání.
Výjimka se týká nákupu provozních prostředků – zejména potravin.
24.2.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným užitím veřejného prostranství - Palackého náměstí a přilehlé
městské plochy - v předvečer Cibulového jarmarku dne 30. 9. 2016 od 17:00 hod. a v den
konání 1. 10. 2016 do 22:00 hod. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, o místních
poplatcích, uhradí Český zahrádkářský svaz Hořovice poplatek ze vstupného.
24.2.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným užíváním veřejného prostranství – Palackého náměstí –
na akci Mikulášské čtení, kterou bude pořádat sdružení Sedmikráska, a bude se konat
dne 5. 12. 2016 od 16:30 hod. do 18:30 hod.
24.2.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí na tržní prodej
ve dnech, kdy zájemci požádají a uhradí poplatek dle Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2013, o místních poplatcích. Souhlas se týká pouze prodeje potravin
a potravinářských výrobků, bylin a výrobků z nich, produktů tradičních řemesel
a prodeje knih. Souhlas se nevztahuje na dny, kdy rada města schválila konání akcí
regionálního charakteru a místních sdružení.
24.2.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem města Hořovice na akci „Jarní setkání seniorů města
Hořovice“ konané dne 30. 3. 2016 na Radnici, a to v částce 10 000,- Kč.
24.2.2016
pí Šumerová
Rada schvaluje poskytnutí zálohy na dotaci pro sportovní činnost FK Hořovicko ve výši
49 tisíc Kč.
24.2.2016
PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Zdeňka Ulčová

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17. 2. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík
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 17. 2. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti ČSBS Hořovice
pro uspořádání schůze základní organizace dne 23.2. 2016 od 8:30 do 10:30 hodin.
Oznámit žadateli.
18.2.2016

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost LUCIDA s.r.o.,
za cenu 820.380 Kč vč. DPH studii proveditelnosti a následně dokumentaci
pro provádění stavby. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.2.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost LUCIDA s.r.o.,
za cenu 780.450 Kč vč. DPH studii proveditelnosti a následně dokumentaci
pro provádění stavby. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.2.2016
Jana Šrámková, Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
24. 2. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, 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. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček
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 24. 2. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s možností přijímat věcné dary v hodnotě do 40 tisíc Kč jednotlivě
od fyzických i právnických osob Městskou mateřskou školou Hořovice.
4.3.2016
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí, aby Městská mateřská škola Hořovice uhradila platy tří asistentů

z logopedických poraden z provozních prostředků do doby, než bude zřejmé čerpání
dotace z jiného zdroje.
4.3.2016
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s přerušením provozu Městské mateřské školy Hořovice v době hlavních
prázdnin od 18. července do 5. srpna 2016.
4.3.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Domovu Na Výsluní, Hořovice
za účelem konání jarního setkání seniorů, které se bude konat ve středu
30. 3. 2016 od 8:00 – 20:00 hod.
4.3.2016
Ing. Křížková
Rada schvaluje uzavření dohody o provedení práce s kronikářkou pí. MUDr.
Martínkovou, podle které bude psát kroniku v období 2016 – 2018 za 8.000,- Kč ročně.
4.3.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem malé zasedací místnosti Junáku - svaz skautů
a skautek ČR dne 19.3.2016 v 16 hodin.
4.3.2016
Ing. Pelán
Rada ukládá prověřit stav odpadkových košů ve městě a poškozené koše opravit. Úkol
trvá.
9.3.2016
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v holobytech žadatelce dle přílohy
zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, do 30. 5. 2016. Dále rada souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy žadatelům, dle přílohy zápisu jen do 31. 3. 2016
z důvodu nehrazení nájemného a služeb s tím, že do 31.3.2016 Ing. Pelán zahájí úkony
pro neobnovení nájemní smlouvy a vystěhování těchto žadatelů.
4.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého bude zřízena na Městském hřbitově
v Hořovicích nová společná hrobka pro ukládání ostatků, v ceně do 150.000 Kč vč. DPH.
Zajistit jednoduchou projektovou dokumentaci (poptávkou minimálně 2 společností).
Úkol trvá, termín prodloužen.
4.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem cenového ujednání pro rok 2016 na dodávku tepelné energie,
dodávané úřadu společností Hořovická teplárenská, s.r.o. ve výši 1,987 Kč bez DPH
za kWh, tj. 2,285 Kč vč. 15% DPH. Zajistit podpis dodatku č. 3 - cenové ujednání na rok

2016 k příloze č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 07/2013, jež město Hořovice
uzavřelo se společností Hořovická teplárenská v roce 2013.
4.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V 12c (žlutá čára) v ulici
K Labi v úseku od křižovatky s ulicí Pražská, podél č. p. 934 v délce cca 10 m. V případě
schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, objednat zhotovení
tohoto značení.
28.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje výběr probarvenosti fasád objektu Společenského domu ve variantě č.
03, kdy barevné řešení jednotlivých fasád je navrženo v rámci zpracování projektu:
"Zateplení objektu Společenského domu v Hořovicích. "
4.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje znění výzvy k podání nabídky na akci: ,,Lesní cesta Mohykán - Podluhy“.
Rada zároveň ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr.
Helena Plecitá, Ing. David Grunt, Bc. Michal Hasman a náhradníky ve složení: Ondřej
Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, Miloslav Jelínek. Termín pro podání nabídek je stanoven
nejpozději do 10. 3. 2016 do 10:00. Rada ukládá komisi zahájit svoji činnost dne
10. 3. 2016 ve 11:00.
4.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přípravou řešení rozšíření ulice Lesní až k vjezdu do nemovitosti
č. p. 1326. Součástí šířkových úprav této lesní cesty jsou odkopávky a úprava terénu
s pokácením 12-ti kusů vzrostlých stromů. Konzultovat s komisí životního prostředí.
28.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada města bere na vědomí informaci společnosti KHL - EKO a. s. o odstoupení
od Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku ,,Obnova aleje Knížecí cesty do Bažantnice“
z kapacitních důvodů. Rada zároveň rozhoduje o výběru společnosti VYKRUT zahradní
služby, a. s., jakožto dodavatele akce, jejíž nabídku shledala hodnotící komise na svém
zasedání dne 08. 02. 2016 jako druhou nejvhodnější, a to ve výši 1 086 726,55 Kč
bez DPH, tj. 1 314 939,13 Kč s DPH.
4.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádostí o dotace na projekty „Zateplení a oprava fasády MěÚ
č.p. 640 v Hořovicích“ (OPŽP), „Zateplení objektu Společenského domu v Hořovicích“
(OPŽP), ,,Oprava chodníků v ulici Valdecká, Palackého náměstí, Pražská, Příbramská“
(IROP), ,,Oprava chodníků v ulici Vrbnovská, Višňová, Hradební“ (IROP), ,,Oprava
chodníků v ulici Masarykova, Tyršova“ (SFDI), ,,Oprava chodníků v ulici Příbramská“
(SFDI), ,,Revitalizace lesoparku Dražovka“ (SZIF). Dále souhlasí s přípravou žádosti
o dotaci na projekt „Efektivní veřejná správa“.

4.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada města schvaluje znění kvalifikační dokumentace včetně jejích příloh (návrhu SoD,
stavební povolení, Průvodní zpráva a Souhrnná zpráva) na akci „Sportovní hala
v Hořovicích“
4.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku dle přílohy zápisu.
4.3.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odstoupením od Smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2015 a Dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hořovice a spol. ENVOS s.r.o., IČO: 27098001, která
byla uzavřena k akci „Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích“
a pověřuje starostu města podpisem odstoupení. Důvodem pro odstoupení je, že nebyla
objednateli přiznána dotace a objednatel není tudíž schopen projekt realizovat (viz.
ustanovení článku 12, bodu 12.5. Smlouvy, resp. článku č. I. Dodatku č. 1 ke Smlouvě).
9.3.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které paní Vlasta
Štěpničková pronajme městu Hořovice ideální ? pozemku parcelní č. 2386/1 v k. ú.
Hořovice pro provozování skládky Hrádek do 31.12.2023. Zajistit podpisy smluvních
stran.
18.3.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se záměrem vybudování vstupu do suterénních nebytových prostor
bytového domu č. p. 95, Anýžova ulice, ve vlastnictví Okresního stavebního bytového
družstva Beroun, přes pozemek parcelní č. 487 v k. ú. Hořovice, ve vlastnictví města,
a s budoucím prodejem části pozemku parcelní č. 487 v k. ú. Hořovice k uvedenému
účelu. Rada doporučuje zastupitelstvu města budoucí prodej části této nemovitosti
schválit. Informovat žadatele.
4.3.2016
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem pozemku parcelní č. 1671/2 v k. ú. Hořovice společnosti
Fügnerova Real, s. r. o. a nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku parcelní
č. 1671/2 schválit. Informovat žadatele.
4.3.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene s Městskou akciovou společností Hořovice, a. s., spočívajícího v rozšíření
kanalizačního a vodovodního řadu a prodloužení STL plynovodu na budoucích
služebných pozemcích parcelní č. 66/7, 66/8, 892/5, 893/3, 895/1 a 916 v k. ú. Velká

Víska pro plánovanou výstavbu rodinných domů na pozemku parcelní č. 892/5 v k. ú.
Velká Víska. Smlouva se uzavírá za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč / bm + DPH
v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
4.3.2016
JUDr. Maříková
Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právního připravit aktualizované znění smlouvy
o spolupráci s PČR s ohledem na činnost Městské Policie a kamerového systému.
4.3.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty žadatelům dle přílohy
zápisu na dobu jednoho roku. Vzhledem k nepravidelným a neuhrazeným platbám,
s přihlédnutím k výši dluhu a nedodržování dohody o splátkách, u devíti žadatelů
prodloužit pouze do 31. 05. 2016. Po tomto datu uzavřít nové nájemní smlouvy pouze
v případě pravidelného hrazení běžných plateb a uhrazení celé dlužné částky
do 30.04.2016, případně do téhož data uzavření dohody o splátkách na Městské správě
bytového a nebytového fondu.
Rada souhlasí se zvýšením nájemného dle Vnitřního předpisu č. 1/2011 (Zásady
pro přidělování soc. bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy), čl. 4, písm.f) u pěti
rodin.
Rada dále bere na vědomí využití možnosti kauce podle ustanovení čl. 4, písm. g)
Vnitřního předpisu č. 1/2011, s individuálním přístupem ke každému nájemníkovi,
s přihlédnutím k pravidelnosti úhrad a k výši dluhů, s účinností od 01.06.2016.
Informovat
žadatele.
Mgr. Kebrlová
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Beroun –
Pobytový tábor pro děti ze „socio-kulturně znevýhodněných rodin“ a doporučuje
zastupitelstvu města Hořovice schválit výše citovanou smlouvu.
4.3.2016
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje Program prevence kriminality města Hořovice na rok 2016.
4.3.2016
Mgr. Komínek
Rada ukládá Komisi školské, kulturní a sportovní zorganizovat Městský ples v termínu
18.2.2017.
4.3.2016
p. Šalena
Rada souhlasí s účastí Hořovic v propagačním televizním magazínu TV Praha formou
cestopisné relace v délce cca 9 min za celkovou cenu 25 tisíc Kč bez DPH. TV Praha tento
pořad odvysílá pětkrát a poskytne ho městu k dalšímu propagačnímu využití včetně
práv.
4.3.2016

pí Šumerová
Rada souhlasí s využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí na uspořádání
velikonočního jarmarku dne 26. 3. 2016 firmou Trhy Aleš, s. r. o. za podmínek
uvedených v nabídce.
4.3.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s vyplacením odměny Mgr. Zdeňce Ulčové a Mgr. Martinu Komínkovi
ve výši 5.000 Kč za organizaci Městského plesu a činnost v občanských
záležitostech.
4.3.2016
Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9. 3. 2016
Přítomni:
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Jana Šrámková, místostarostka

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Jiří Šalena, ředitel MKC
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Renata Wachtlová a PhDr. Jiří Vlček.
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 9. 3. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr. Ing. Peřina
Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 14. 4. 2016 v 18 hodin v Klubu Labe.
Organizačně zajistit.
14.4.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Svazu tělesně postižených v ČR z.s.,
místní organizace Hořovice, za účelem konání přednášky pí Pučelíkové, mluvčí Policie
ČR, a Ing. Polacha z BESIPu, dne 23. března 2016 od 15 do 16 hodin. Ve spolupráci
s technickým odborem prověřit možnost zapůjčení projektoru
23.3.2016
Ing. Pelán
Rada ukládá MSBNF zajistit ve vybraných lokalitách úklid chodníků a veřejných
prostranství od psích exkrementů, nedopalků cigaret, listí apod.
20.4..2016
Ing. Pelán
Rada souhlasí s tím, aby výnosy z parkování byly po odečtu režijních nákladů (na
obsluhu parkovacích automatů) využity pro údržbu a budování nových parkovišť,
např. ve Fügnerově ulici.
23.3.2016
Ing. Šnajdr
Rozšířit počty parkovacích míst pro zdravotně postižené ve smyslu vyhlášky 398/2009
Sb. v lokalitě sídliště Višňovka. Úkol trvá, termín prodloužen.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí projekt společné hrobky na Městském hřbitově v Hořovicích, tak
jak ji zpracoval pan Luděk Pošta a souhlasí s využitím projektu a slepého výkazu výměr
jako zadávací dokumentace pro výběr stavebního dodavatele.
23.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s nabídkou, podle které bude společnost AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o. za cenu 50.457 Kč vč. 21% DPH provádět ve vybraných lokalitách
města úklid chodníků a veřejných prostranství od psích exkrementů, nedopalků cigaret,
listí apod. 23.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o technické podpoře, podle které bude společnost VITA
software. s. r. o., za cenu 16.035 Kč vč. 21 % DPH za jedno čtvrtletí, provádět údržbu
a aktualizace SW "Stavební řízení". Smlouva nahrazuje obdobnou smlouvu z roku
2004. Cena technické podpory ve výši 5% za čtvrtletí z ceny licencí zůstala nezměněna.
Zajistit podpisy smluvních stran.
9.4..2016

Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru vypracovat pasport existujících
i neexistujících chodníků a navrhnout jejich výstavbu či rekonstrukce podle důležitosti.
5.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje znění výzvy k podání nabídky na akci: „TDI na stavbách města Hořovice
v letech 2016 - 2017“. Do připravovaného návrhu smlouvy o dílo, do části předmět
smlouvy, budou zakomponována ustanovení uvedená v příloze podání. Rada zároveň
ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Helena Plecitá,
Ing. David Grunt, Bc. Michal Hasman a náhradníky ve složení: Ondřej Vaculík, Ing. Milan
Šnajdr, Miloslav Jelínek. Termín pro podání nabídek je stanoven nejpozději
do 21. 3. 2016 do 10:00 hod. Rada ukládá komisi zahájit svoji činnost dne
21. 3. 2016 v 10:30 hod.
23.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 53.216,10 Kč bez DPH tj. 64.391,48 Kč včetně
DPH, podle které bude provádět zahradnictví EKOBAU – PETR BAUER údržbu veřejné
zeleně na Náměstí Boženy Němcové. Rada dále souhlasí s cenovou nabídkou ve výši
91.676 Kč bez DPH tj. 110.927,96 Kč včetně DPH, podle které bude firma Zahradnictví
JOSEF ŠENK provádět údržbu veřejné zeleně na Palackého náměstí. Výše uvedené
společnosti byly poptány jakožto dodavatelé úpravy veřejné zeleně na těchto lokalitách
s podmínkou udržitelnosti projektu podpořeného finanční dotací. Kontrolu a převzetí
provedených prací bude provádět odbor technický a dopravní. Objednat provedení
prací.
23.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním smlouvy o servisu Městského kamerového a dohlížecího
systému města Hořovice (MKDS), který bude provádět společnost ČIP Plus s. r. o.
Smlouva je uzavřena na základě ukončeného výběrového řízení na dodavatele MKDS,
jehož součástí byla cenová nabídka na pravidelný a pozáruční servis.
9.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informace technického a dopravního odboru o možnostech
rozšiřování parkovacích míst na sídlišti Višňovka a o provedené anketě mezi obyvateli.
23.3.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výkopovými pracemi z důvodu pokládky kabelů společnosti ČEZ
Distribuce a. s. do země v ulicích Na Radosti, Dolní, Lidická v termínu
od 14. 3. 2016 do 15. 4. 2016. Zároveň se také seznámila se stanoviskem společnosti
RWE týkající se požadavku na obnažení plynovodního potrubí a souhlasí s použitím
jednoho výkopu pro pokládku kabelu kNN a kanalizačního potrubí za dodržení
podmínek odboru technického a dopravního. Informovat žadatele.
23.3.2016

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zjednosměrněním místní komunikace ve Smetanově ulici, ve směru
od ulice 9. května k ulici Zámecká. Objednat a instalovat potřebné dopravní značení.
9.4.2016
JUDr. Maříková
Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právního připravit aktualizované znění smlouvy
o spolupráci s PČR s ohledem na činnost Městské Policie a kamerového systému. Úkol
trvá, termín prodloužen.
20.4..2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást
distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 783 a 796 v k. ú. Hořovice. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- Kč + DPH
v zákonné výši. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se směnou pozemků parcelní č. 47/4, 47/9, 47/12, 66/3, 66/6, 66/13,
895/7 a 921/1 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Národní
památkový ústav Praha za pozemky parcelní č. 50/1, 50/3, 55/2, 55/3 a 65/1 v k. ú.
Velká Víska, ve vlastnictví města Hořovice. Rada doporučuje zastupitelstvu města směnu
pozemků schválit.
14.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6019659, Hořovice –
kNN pro p. č. 5, 6, 45, týkající se pozemků parcelní č. 47/5 a 46 v k. ú. Velká Víska,
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě kabelového vedení NN a výměny
kabelové skříně pro novou část zámeckého parku. Předpokládaný rozsah věcného
břemene činí cca 5 m zemního vedení za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů.
Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
20.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem části pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska o výměře
38 m2 vlastníkům bytové jednotky č. 1600/214 v bytovém domě č. p. 1600 v Hořovicích,
manželům Janě a Jiřímu Zámkovým, za účelem zřízení předzahrádky, za kupní cenu
1.000 Kč/m2. Rada doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku parcelní
č. 72/1 schválit. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
23.3.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním „Smlouvy o výrobě audiovizuálního díla a poskytnutí licence“,
podle níž televize Praha TV s. r. o. vytvoří prezentační reportáž města v rámci programu
„Všude dobře, tak co doma“ se třemi reprízami v délce 9 minut. Součástí díla je také

licence pro veřejné reprodukování, rozšiřování díla a rozmnožování díla.
23.3.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s realizací projektu sociální automobil, podle nějž město Hořovice
poskytne firmě Kompakt s. r. o. reklamu velikosti cca 150 x 50 cm na sociální automobil,
který bude minimálně 6 let sloužit Farní charitě Beroun k zajišťování sociálních služeb.
Úplata činí po dobu 6 let 10 tisíc Kč ročně. Připravit smlouvu.
23.3.2016
pí Šlosarová
Rada souhlasí s navýšením rozpočtu SVČ Domeček ve výši 30 tis. Kč. Uvedená částka
bude použita na úhradu energií spotřebovaných ve starém zámku centrem Kaleidoskop
v r. 2015.
23.3.2016
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s přemístěním čtvrtečních trhů z Palackého náměstí na původní místo
v proluce Pražské ulice.
23.3.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s úhradou nezbytných nákladů na zakoupení příslušné techniky (vysavač
pro veřejné prostranství) z prostředků města. Zahrnout do rozpočtového opatření.
23.3.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s pořádáním farmářských trhů panem Koukolíčkem každou středu
na Palackého náměstí dle přiložené nabídky.
23.3.2016
Mgr. Renata Wachtlová, PhDr. Jiří Vlček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
23. 3. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní na část schůze
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, 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: Mgr. Zdeňka Ulčová a Ondřej Vaculík.
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 23. 3. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit odměny členům finančního a kontrolního
výboru, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši pro každý výbor 4.500 Kč a současně

doporučuje zastupitelstvu uložit předsedům výborů přidělit konkrétní částky.
14.4.2016
Bc. Hasman
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovila s účinností od 23. 3. 2016 celkový počet zaměstnanců města
zařazených do městského úřadu na 74, a dále na základě „Dohody o vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu,“ uzavřené s Úřadem práce ČR
přijímá 3 zaměstnance z ÚP na dobu určitou do 28.2.2017.
6.4.2016
Ing. Křížková
Rada nesouhlasí s bezplatným užitím znaku města Hořovice na sportovní trofeje
šipkových turnajů.
6.4.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice
k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 14. dubna, 6. a
18. května 2016.
6.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle které zpracuje Ing. Ivan Řehoř – MCT – RR
spol. s r. o., za cenu 177.000 Kč bez DPH tj. 214.170 Kč včetně DPH, studii řešení
inženýrských sítí a vnitřních konstrukcí objektu Společenského domu. Studie zahrnuje
celkové řešení vodovodních a kanalizačních rozvodů, vzduchotechniky, plynofikace,
topení a celkové architektonické řešení vnitřních prostor objektu.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě o dílo, uzavřenou mezi společností
ASEKOL a. s. a městem Hořovice. Zněním tohoto dodatku se zvyšuje počet míst
pro zpětný odběr elektrozařízení, a to v ulicích Vísecká proti č. p. 576, sídliště Sklenářka,
sídliště Na Okraji, Masarykova na parcele č. 1514/2, Klostermannova, Palachova č. p.
733 a ulice Tyršova proti č. p. 15. Umístěné kontejnery jsou v majetku společnosti
ASEKOL, která bezplatně zajistí sběr a svoz elektrozařízení. Celkový počet kontejnerů
na sběr elektrozařízení od společnosti ASEKOL stoupne v Hořovicích ze dvou na devět
kusů.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem příkazní smlouvy, podle které bude, za paušální cenu 1.815
Kč/hod. s plánovanou návštěvou jedenkrát ročně a dle potřeby samostatně
objednávaných činností, v cenové úrovni dle předkládané nabídky, společnost TUSAN, s.
r. o., na pracovištích MěÚ Hořovice zajišťovat činnosti spojené s požární ochranou a s
bezpečností a ochranou zdraví při práci. Zajistit podpisy smluvních stran

20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem technického a dopravního odboru, zadat zpracování
jednostupňových projektů na rekonstrukce komunikací v ulicích Nerudova, Vilová
a Dlážděná tak, aby tyto ulice mohly být zrekonstruovány včetně vodohospodářské
infrastruktury v letech 2017 nebo 2018.
Zároveň rada souhlasí s principem třetinového financování rekonstrukcí vodovodních
a kanalizačních přípojek na rekonstruované vodohospodářské infrastruktuře ve výše
uvedených ulicích. Zajistit nabídky na zpracování projektových dokumentací."
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost SEAP Rokycany s.r.o., za cenu
87.600 Kč bez DPH, tj. 105.996 Kč vč. 21% DPH, projektovou dokumentaci na opravy
a úpravy zázemí školního bazénu v pavilonu 6 v 1. základní škole Hořovice. Objednat
zpracování projektové dokumentace. Rada rozhodla, že náklady na zpracování
projektové dokumentace ponese město Hořovice. Výsledek hlasování: 5:0:1
6.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje znění výzvy k podání nabídky na akci: "Oprava chodníků v části ulice
Masarykova a Nová“ a na akci: "Oprava chodníků v části ulice Příbramská“. Rada dále
souhlasí s návrhy smluv o dílo k oběma akcím. Zároveň rada ustanovuje komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Helena Plecitá, Ing. David Grunt, Bc.
Michal Hasman, Karel Pelikán, Miloslav Jelínek a náhradníky ve složení: Ondřej Vaculík,
Ing. Milan Šnajdr, Ing. Jiří Hrabák, Michal Mottl, Ing. Alois Macek. Termín pro podání
nabídek je stanoven nejpozději do 4. 4. 2016 do 10:00. Rada ukládá komisi zahájit svoji
činnost dne 4. 4. 2016 v 11:00.
6.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci o podmínkách obdržení dotace z Programu 133510 –
Podpora materiálně technické základny sportu od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, týkající se výstavby sportovní haly v Hořovicích.
6.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zrealizuje společnost VYKRUT
zahradní služby, a. s., za cenu 1.314.939,13 Kč vč. DPH dílo, spočívající v kácení
stávajícího keřového porostu včetně odstranění a odvozu pařezů, úpravy terénu,
přípravy k výsadbě stromů, hloubení jam, výsadby a dodávku stromů, dle projektu
nazvaného „Hořovice - Obnova aleje Knížecí cesty do Bažantnice“.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie, podle které zpracuje společnost ČEZ
Distribuce, a.s. projektovou dokumentaci, týkající se vynuceného přeložení kabelů NN

v ulici 9. května v případě výstavby přechodu pro chodce. Zajistit podpisy smluvních
stran.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě o dílo, uzavřenou mezi společností LIVING
IN GREN s. r. o. a městem Hořovice. Zněním tohoto dodatku se prodlužuje termín
předání dokončeného projektu týkající se revitalizace zeleně sídliště Višňovka a Západní
do 8. 4. 2016. Důvodem posunu termínu je vysoká časová náročnost geodetického
zaměření obou území čítající 1.400 měřičských bodů.
6.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 216.329 Kč bez DPH tj. 261.758,09 Kč včetně
DPH, podle které provede společnost SILNICE CHMELÍŘ s. r. o. úpravu a opevnění
cestního příkopu podél cyklostezky Hořovice v úseku pod bývalou skládkou odpadů
a doplnění betonových palisád nad rámec původního projektu. Tyto stavební úpravy
nebyly součástí projektové dokumentace na výstavbu cyklostezky.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním přístupového bodu na střeše krytého plaveckého bazénu
společností CMS Consultuing s.r.o. za podmínek uvedených v předkládací zprávě a v
žádosti společnosti. Sdělit usnesení rady žadateli.
6.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada na základě veřejné soutěže rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na akci: Lesní
cesta Mohykán – Podluhy, kterou podala společnost Kaiser & spol. CZ, s.r.o. a to
za nabídkovou cenu 2.489.051,84 Kč bez DPH tj. 3.011.752,73 Kč včetně DPH. Realizace
akce proběhne pouze při přidělení dotace ze Státního zemědělského intervenčního
fondu. Do veřejné soutěže bylo podáno celkem 5 nabídek.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada na základě veřejné soutěže rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na akci:
"Technický dozor na stavbách města Hořovice na období 2016 - 2017, kterou podala
společnost Pk.servin, s. r. o. a to za nabídkovou cenu s hodinovou sazbou 525 Kč
bez DPH tj. 635,25 Kč včetně DPH. Do veřejné soutěže byly podány 3 nabídky."
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s částečným uzavřením a omezením provozu na místní komunikaci v ulici
K Nemocnici za účelem vykládky a usazování stropních panelů při stavbě lékárny
v areálu NH Hospital. Vykládka proběhne v pátek 1. 4. 2016 cca od 13 do 16 hodin.
Při vykládce bude zajištěn provoz autobusů. Pro osobní auta bude tato část komunikace
vč. přilehlých parkovišť uzavřena.
6.4.2016

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s plnou uzavírkou chodníku v Lázeňské ulici v úseku od ulice
Pod Nádražím po ulici U Nádraží za účelem výstavby kanalizace, a to v délce max. 14 dní
v termínu od 11. 4. do 24. 4. 2016. Po tuto dobu, kdy bude chodník pro pěší uzavřen,
budou občané Hořovice prováděcí společností, popř. investorem stavby, náležitě
informováni o obchůzných trasách směrem k nádraží, při vědomí toho, že ty jsou časově
náročnější. Pokud bude z nějakého důvodu podána žádost o prodloužení termínu
kompletní uzavírky po 24. 4. 2016, bude chodník upraven tak, aby byl bez problémů
porůzný, a žadatel vyčká dalšího usnesení radních. Přípravné a dokončovací práce
budou probíhat za plného provozu v termínu od 1. 4. do 11. 4. 2016 a následně od 25.
4. 2016 do 30. 4. 2016. Rada doporučuje prováděcí společnosti domluvit po dobu stavby
průchod po chodníku vedoucím po pozemcích MVDr. Tinka i v nočních hodinách.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s restaurováním a konzervováním sochy slévače, která bude součástí
expozice Muzea Hořovicka, podle nabídky restaurátora Davida Ritschela, za cenu 46.400
bez DPH v povrchové úpravě grafitofermeží a voskováním. Dále rada souhlasí
s umístěním sochy slévače v levé části prostranství před vchodem do centrální budovy
Starého zámku. Objednat restaurování sochy.
6.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které paní Vlasta
Štěpničková pronajme městu Hořovice ideální 1/2 pozemku parcelní č. 2386/1 v k. ú.
Hořovice pro provozování skládky Hrádek do 31. 12. 2023. Zajistit podpisy smluvních
stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
6.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parcelní č. 359/14 a č. 372/2 v k. ú.
Velká Víska z vlastnictví České republiky – ÚZSVM Praha do vlastnictví města Hořovice
a doporučuje zastupitelstvu města převod těchto nemovitostí schválit.
14.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 1 /2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Rada doporučuje zastupitelstvu města tuto obecně
závaznou vyhlášku vydat.
14.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se směnou pozemků parcelní č. 876/2 a parcelní č. 86/3 v k. ú. Velká
Víska, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hořovice za pozemek parcelní č. 876/4
a část pozemku parcelní č. 876/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví města Hořovice,
a doporučuje zastupitelstvu města směnu těchto nemovitostí schválit. Projednat směnu
pozemků s jejich vlastníkem. Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právní zajistit

oddělení pozemků.
18.5.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město Hořovice přenechává
občanovi k dočasnému užívání část pozemku, parcelní č. 1112/52 v k. ú. Hořovice,
o výměře cca 20 m2 zahrádku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020.
Zajistit podpisy smluvních stran.
20.4.2016
JUDr. Maříková
Rada nevyhovuje žádosti pana Stanislava Reindla o legalizaci přístupové cesty z důvodu
nesouladu s připravovaným územním plánem města. Informovat žadatele.
6.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva
města dne 14. 4. 2016 a doporučuje zastupitelstvu města tento materiál ke schválení.
14.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zemědělském pachtu, podle které město propachtuje
společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice,
Velká Víska, Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání a braní užitků. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2016 za pachtovné ve výši 85% z čistého výnosu
předmětu pachtu ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.4.2016
JUDr. Maříková
Rada schvaluje dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720500921 uzavřené s Kooperativou
pojišťovnou a. s. dne 30. 7. 2010.
6.4.2016
Mgr. Kebrlová
Usnesením rady města č. 21 ze dne 8. 10. 2014 byl změněn statut Komise prevence
kriminality na Pracovní odbornou skupinu. Rada souhlasí s novým složením této
skupiny: Jana Šrámková – předseda, Světla Dardová, Mgr. Aleš Macourek, Mgr. Veronika
Kučerová, Mgr. Petra Fišerová, Mgr. Helena Plecitá, Mgr. Daniela Korosová, Bc. Jitka
Skálová, Nikola Šálková DiS., Alena Ratajová DiS., Mgr.Olga Kebrlová - místopředseda.
Rada dále schvaluje statut Pracovní odborné skupiny prevence kriminality a bere
na vědomí její Jednací řád.
6.4.2016
Mgr. Kebrlová
Rada vyhovuje žádosti Pavly Klimentové o ukončení členství v řídící skupině
komunitního plánování sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí .
6.4.2016

Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb
na přidělení dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast organizaci Magdalena,
která poskytuje na území Hořovic sociální službu v rámci protidrogové problematiky
a zároveň schvaluje znění smlouvy na přidělenou dotaci. Rada města doporučuje
zastupitelstvu ke schválení.
14.4.2016
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytů pro dvojici v domě
s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní
Hořovice a žadatele.
6.4.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace na maturitní plesy studentů hořovických středních
škol ve výši poplatků ze vstupného. Zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření.
6.4.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s 1. rozpočtovým opatřením města Hořovice na rok 2016 po zapracování
úprav. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
14.4.2016
pí Šumerová
Rada schvaluje nákup 100 kusů knižních publikací pro účely vítání občánků za cenu
do 80 Kč/kus.
20.4.2016
radní
Rada jmenuje komisi pro rozdělení dotací sportovním, zájmovým a společenským
organizacím z rozpočtu města pro rok 2016 ve složení: Jiří Vavřička, Jiří Vlček, Zdeňka
Ulčová, Jana Šrámková a Martin Komínek.
6.4.2016
Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
6. 4. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní (na část schůze)
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:

PhDr. Jiří Vlček, 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. Renata Wachtlová 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. 8
Rady města Hořovice ze dne 6. 4. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada pověřuje zástupce města v Městské akciové Hořovice, k projednání možnosti
ukončení Smlouvy o výstavbě ze dne 29. září 2010 a následnému vypořádání závazků
z ní vyplývajících.
20.4.2016

Ing. Pelán
Rada bere na vědomí informaci od ředitele MSBNF ohledně poptávky na zpracování
posudků energetického auditu, zpracování prováděcí projektové dokumentace
a zpracování žádosti o dotaci v rámci OPŽP výzva č. 19. Uvedené výdaje jsou výdaji
uznatelnými v rámci dotace.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada ustanovuje komisi pro posuzování kvalifikačních a profesních požadavků na akci:
,,Sportovní hala v Hořovicích“ ve složení: Karel Pelikán, Ing. David Grunt, Ondřej Vaculík,
Mgr. Jiří Vavřička, Daniel Paťava Dis. a náhradníky ve složení: Ing. Milan Šnajdr, Bc.
Michal Hasman, Mgr. Martin Komínek, Miloslav Jelínek, Ing. Petr Karban.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost SILNICE
CHMELÍŘ s. r. o., úpravu a opevnění cestního příkopu podél cyklostezky Hořovice - Osek
v úseku pod bývalou skládkou odpadů a doplnění betonových palisád nad rámec
původního projektu. Cena za provedení prací činí 216.329 Kč bez DPH, tj. 261.758,09 Kč
včetně DPH.
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje znění výzvy a návrh zadávací dokumentace k soutěži o zakázku malého
rozsahu, podle které bude vybrán dodavatel nábytku do tříd v 1. základní škole
v Hořovicích. Termín pro podání nabídek je stanoven na 6. 5. 2016 do 9.00 hod.
a ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. E. Krištufová, J.
Šumerová, PhDr. J. Vlček a náhradníci: Mgr. R. Šumera, I. Bervidová a Mgr. J. Vavřička.
18.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), podle
které připraví provozovatel distribuční soustavy, společnost ČEZ Distribuce, a.s., za cenu
cca 20.000 Kč technické podmínky pro připojení elektřiny k objektu tzv. denního centra.
Zajistit podpisy smluvních stran.
18.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost VDI
PROJEKT s r. o., studii proveditelnosti rekonstrukce a výstavby uličních chodníků
v úseku od objektu ALBA HOŘOVICE, až k autobusové zastávce před sídlištěm Sklenářka
a to za nabídkovou cenu ve výši 121.500 Kč bez DPH tj. 147.015 Kč včetně DPH.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které bude, za cenu 145.213 Kč bez DPH, tj. 175.708 vč.
21% DPH, v obou budovách městského úřadu, společností EFG CZ spol. s r.o.,
zprovozněn docházkový systém. Objednat provedení prací.

20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s nabídkou, podle které pro město pořídí společnost GEOSENSE,
za cenu 151.250 Kč vč. DPH novou ortofotomapu Hořovic.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí informace o možných variantách realizace revitalizace Panské
zahrady – etapa 2, včetně možností spolufinancování jednotlivých částí z dotačních
titulů.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada na základě veřejné soutěže rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na akci:
,,Oprava chodníku v části ulice Masarykova a Nová", kterou podala společnost
STRABAG,a. s. a to za nabídkovou cenu 698 611,22 Kč bez DPH tj. 845 319,58 Kč včetně
DPH. Realizace akce proběhne pouze při přidělení dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Do veřejné soutěže byly podány celkem 3 nabídky.
20.4.2016
Ing. Šnajdr
Rada na základě veřejné soutěže rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na akci:
,,Oprava chodníku v části ulice Příbramská", kterou podala společnost STRABAG,a. s.,
a to za nabídkovou cenu 409 288,88 Kč bez DPH tj. 495 239,54 Kč včetně DPH. Realizace
akce proběhne pouze při přidělení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Do veřejné soutěže byly podány celkem 3 nabídky.
20.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,
spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemku parcelní
č. 1828/5 v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou
úhradu ve výši 1.210,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.5.2016
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s realizací akce PŘEDSTAVME SE!, kdy v rámci podpory
a rozvíjení procesu Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hořovice
proběhne dne 28. 5. 2016 dopoledne na Palackého náměstí prezentace poskytovatelů
sociálních a návazných služeb.
28.5.2016
Mgr. Kebrlová
Poradna pro občanství a občanská a lidská práva nebude nadále provozovat
nízkoprahové zařízení pro mládež. Rada souhlasí s vyhlášením výběrového řízení
na provozovatele nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a zároveň má zájem, aby
tato služba zůstala v síti sociálních služeb Krajského úřadu Středočeského kraje.

4.5.2016
Mgr. Krištufová
Rada souhlasí, aby 1. základní škola Hořovice převedla finanční prostředky potřebné
na rekonstrukci sociálního zařízení v prostorách bazénu z rezervního fondu do fondu
investičního.
20.4.2016
pí Šrámková
Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství lesoparku Dražovka dne
24. 6. 2016 ČČK Beroun za účelem pořádání meziokresní znalostní soutěže žáků
1. a 2. stupňů ZŠ. Podmínkou je úklid Dražovky po akci.
24.6.2016
pí Šumerová
Rada města podle § 102 odst. 2q) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje účetní
závěrky příspěvkových organizací města a ukládá odboru finančnímu a školství,
na základě usnesení č. 8/2016 ze dne 6. 4. 2016, aby byl příspěvkovým organizacím
města zpracován Protokol o schválení účetní závěrky, sestavený dle vyhl. č. 220/2013
Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek. Po podpisu starostou města předat
protokoly jednotlivým organizacím.
20.4.2016
pí Šumerová
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města v r.
2015. Podle § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do příslušných fondů.
20.4.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s návrhem pracovní komise na rozdělení dotací školským, sportovním,
kulturním organizacím, církvím a spolkům a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada doporučuje zastupitelstvu nerozdělené prostředky ponechat jako rezervu
pro nepředvídatelné případy v dané oblasti.
14.4.2016
Mgr. Renata Wachtlová, Jana Šrámková

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
14. 4. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni: Jana Šrámková, místostarostka
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. Jiří Vavřička a Ondřej Vaculík.
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 14. 4. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada města Hořovice schvaluje znění výzvy k podání nabídek v užším řízení a znění
zadávací dokumentace k akci „Sportovní hala Hořovice“ a pověřuje starostu města – Dr.
Ing. Jiřího Peřinu podpisem. Výsledek hlasování: 5 pro 0 proti a 1 se zdržel.
20.4.2016
Mgr. Jiří Vavřička, Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
20. 4. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, PhDr. Jiří Vlček
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 20. 4. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Hasman
Rada města bere na vědomí Pre-auditní zprávu systému řízení příspěvkových organizací
zřízených městem Hořovice a souhlasí s pokračováním projektu jednotného řízení
příspěvkových organizací města. Tajemníka města pověřuje vypracováním
implementačního plánu a časového harmonogramu projektu. Manažerem projektu

jmenuje paní Lenku Redrovou. Hlasováno: 5:0:2
4.5.2016
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s čerpáním fondů Městské mateřské školy následovně: rezervní fond
čerpání do výše 400 tisíc Kč na venkovní prvky pro polytechnickou výchovu, investiční
fond čerpání do výše 200 tisíc Kč na inovaci bezpečnostního systému a údržbové
činnosti. 4.5.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Výboru ZO Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání členské schůze dne 20.09.
2016 od 10:00 do 17:00 hod.
4.5.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a přísálí radnice ZO ČZS Hořovice
za účelem výstavy ovoce, zeleniny a květin od 28. 9. 2016 do 2. 10. 2016. Výstava
se bude konat jako součást Cibulového jarmarku, který se uskuteční v sobotu 1. října
2016.
4.5.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Městskému kulturnímu centru
Hořovice za účelem konání literární soutěže „Hořovice Václava Hraběte“ ve dnech
29. a 30. dubna 2016 od 9 do 20 hodin.
4.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada ustanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci:
,,Sportovní hala v Hořovicích“ ve složení: Ing. Miroslav Klíma, Karel Pelikán, Ing. David
Grunt, Ondřej Vaculík, Mgr. Jiří Vavřička, Daniel Paťava Dis., Jaroslav Sedlák
a náhradníky ve složení: Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, Mgr. Martin Komínek,
Miloslav Jelínek, Ing. Petr Karban, MDDr. Antonín Spal.
31.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci o vyjádřeních správců inženýrských sítí k plánovaným
investicím do oprav povrchů chodníků. Rada zároveň vzala na vědomí, že společnost
ČEZ Distribuce, a.s. bude informována o možnosti provádět část nebo i celou investici
až v roce 2018.
4.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se stavem veřejného osvětlení v ulici Jabloňová před Domem
s pečovatelskou službou a na veřejném parkovišti, které slouží pro tento objekt,
a souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 85.990 Kč bez DPH tj. 104.047,90 Kč vč. DPH
od firmy ELTODO-CITELUM, s.r.o., Za tuto částku bude provedena výměna stávajících
6 ks světel veřejného osvětlení v ulici Jabloňová za nové. Rada vybírala ze tří nabídek.
Objednat provedení prací.

4.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dohody mezi městem Hořovice, panem Jiřím Zýkou a paní
Andreou Zýkovou o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů v ulici Ke Stadionu v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních
stran.
4.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem inominátní smlouvy, podle které bude společnost pk. servin,
s.r.o. v letech 2016 a 2017 vykonávat pro město Hořovice, na jeho stavbách, technický
dozor investora. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede, za cenu max. 225.739,54
Kč bez DPH, tj. 273.144,84 Kč vč. 21% DPH, společnost ELEKTRO ENERGO, s.r.o.
výstavbu veřejného osvětlení ve spodní části ulice Zámecká a Hradební. Zajistit návrh
smlouvy o dílo.
4.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pokácením sedmi stromů – topol bílý v areálu FK Hořovicko po splnění
podmínek vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Stromy
se nachází na rozhraní mezi hlavním a tréninkovým hřištěm. Důvodem kácení je špatný
stav stromů, kdy dochází k odlamování větví a hrozí zranění pohybujících se osob.
4.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pokácením pěti stromů – topol bílý, které se nachází na pravém břehu
Červeného potoka v blízkosti stávajících volejbalových kurtů po splnění podmínek
vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Důvodem je špatný
stav stromů, kdy v roce 2014 došlo k pádu jednoho stromu do areálu volejbalových
kurtů. Jako náhrada za pokácené stromy bude provedena výsadba stromů s nízkou
korunou (hloh, javor).
4.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí výpočet kubatury skládky odpadů Hrádek etapy č. 3, kdy celková
kubatura stanovená od založení této části ze dne 31. 1. 2014, až do zaměření skutečného
stavu skládky ze dne 24. 1. 2016 činí celkem 64.309 m3. Tato vypočtená kubatura
odpadů byla navezena za dobu 23 měsíců. Dle schválené projektové dokumentace etapy
č. 3 skládky Hrádek činí zbývající možná kapacita skládky cca 60.500 m3. V případě
zachování stávající intenzity ukládání odpadů je zbývající časová kapacita do dovršení
maximální výškové kóty 429,00 m. n. m. 22 měsíců a to od data 24. 1. 2016. Zaměření
a výpočet provedla geodetická kancelář VÁCLAV HEPPNER.
4.5.2016

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zadáním přepracování projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro provádění stavby na akci: Hořovice - Autobusové nádraží – přestupní
terminál. Zpracování dokumentace provede Ing. arch. Tomáš Velinský. Dokumentace
bude zpracována dle podmínek Integrovaného regionálního operačního programu
v maximálním cenovém rozsahu cenové struktury ÚRS 2016. Rada zároveň jmenuje
pracovní komisi pro zpracování projektu ve složení: Karel Pelikán, Ing. David Grunt, Bc.
Michal Hasman, Ing. Alois Macek, Ing. Milan Šnajdr, Ondřej Vaculík, Mgr. Helena Plecitá.
4.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se žádostí společnosti NOVADUS spol. s.r.o. o prodloužení termínu
realizace kanalizace v ul. Lázeňská o 14 dnů po již schváleném termínu tj. do 8.5.2016.
4.5.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6019709/1 „Hořovice,
Rpetská, kNN pro p. č. 831/81“, týkající se pozemků parcelní č. 678/1 a 92/8 v k. ú.
Velká Víska, se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě zařízení distribuční
soustavy – zemního kabelového vedení nízkého napětí pro pozemek parcelní č. 831/81
v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 23 běžných metrů
za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.
20.6.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Vnitřního předpisu č. 1/2016 „Užívání městských symbolů
a razítek“ s účinností od 1. 5. 2016. Zajistit jeho vydání
a zveřejnění.
22.4.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s užitím znaku či loga města Hořovice při pořádání sportovních akcí
Jezdeckou stájí Opatrný Hořovice v roce 2016. Vyrozumět žadatele.
4.5.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hořovice a obcí Záluží,
podle které budou strážníci městské policie města Hořovice na území obce Záluží
vykonávat dle § 2 zákona o obecní policii úkoly na úseku zajišťování místních záležitostí
veřejného pořádku v rozsahu vymezeném zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za úhradu vzniklých nákladů. Zajistit podpisy
smluvních stran, poslat smlouvu Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení
a následně zveřejnit uzavřenou smlouvu na úřední desce.
31.5.2016
pí Šumerová
Rada bere na vědomí zprávu o provedení inventarizace města Hořovice ke dni

31. 12. 2015.
4.5.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 20 tis. Kč od obce Tlustice
na vybudování venkovní učebny na pozemku 1. Základní školy.
4.5.2016

Jana Šrámková, PhDr. Jiří Vlček

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
4. 5. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván p. Karel Pelikán
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Renata Wachtlová 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 4. 5. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr. Ing. Peřina
Rada rozhodla, že její příští schůze bude ve středu 11. 5. 2016 od 15 hodin.
11.5.2016
Bc. Nesnídalová
Rada bere na vědomí informaci Městské mateřské školy o přerušení provozu
v budově v Jiráskově ulici ve dnech 23. - 27. 5. 2016 z důvodu nepřítomnosti jedné
třídy, která bude na školce v přírodě.
18.5.2016
Bc. Nesnídalová
Rada souhlasí s přijetím daru MMŠ od firmy Rambouský a to na odměny ke dni dětí
v hodnotě 4 tisíce Kč a na pořízení herního prvku na zahradu v hodnotě cca 7 tisíc
Kč.
18.5.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice v Hořovicích k pořádání
koncertů a jiných veřejných vystoupení pořádaných Základní uměleckou školou
Josefa Slavíka Hořovice a to v termínech 23. a 24. května 2016 od 13:00 do 17:00
hodin, 27. května od 13:00 do 19:00 hodin, 1. června od 15:00 do 18:30 hodin,
3. června od 12:00 do 20:00 hodin, 15. června od 14:00 do 18:30 hod a 24. června
od 12:00 do 20:00 hodin. Rada dále souhlasí s bezplatným zapůjčením prostor
vestibulu 1. patra městského úřadu č. p. 640 a zapůjčením drátěného programu
pro výstavu výtvarného oboru ZUŠ od 16. do 23.června 2016.
18.5.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice v Hořovicích pro konání
koncertu studentů Gymnázia Václava Hraběte Hořovice a to dne 16. 6. 2016 od
12:00 do 18:00 hodin.
18.5.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice za účelem uspořádání výstavy
„Závodní stroje MTX a Hořovice – 45 let“ a to ve dnech 14. až 17. května 2016. V této
souvislosti rada schvaluje použití loga města na žádost Autoklubu Rallye Vltava
v souladu s vnitřním předpisem č. 1/2016 o užívání městských symbolů
a razítek.
11.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pokácením pěti stromů – topol bílý, které se nachází na pravém
břehu Červeného potoka v blízkosti stávajících volejbalových kurtů po splnění
podmínek vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Důvodem je špatný stav stromů, kdy v roce 2014 došlo k pádu jednoho stromu
do areálu volejbalových kurtů. Jako náhrada za pokácené stromy bude provedena
výsadba stromů s nízkou korunou (hloh, javor). Úkol trvá.

18.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pokácením sedmi stromů – topol bílý v areálu FK Hořovicko
po splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny. Stromy se nachází na rozhraní mezi hlavním a tréninkovým hřištěm.
Důvodem kácení je špatný stav stromů, kdy dochází k odlamování větví a hrozí
zranění pohybujících se osob. Úkol trvá.
18.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada projednala návrh úprav systému parkování v centru Hořovic. Rada souhlasí
se všemi návrhy uvedenými v předkládací zprávě a nařizuje (po schválení policií ČR
a silničním správním úřadem) jejich zapracování do nařízení města Hořovice
o regulaci stání motorových vozidel na vymezených plochách, komunikacích a jejich
úsecích na území města Hořovice (původně číslo 5/2015). Zároveň rada ukládá
předložit cenovou nabídku na provedení schválených úprav.
18.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého bude v Lidické ulici osazeno dopravní
značení, zakazující zde stání a to po pravé straně komunikace při jízdě "do kopce"
v úseku mezi křižovatkou s ulicí Polní a křižovatkou s ulicí Horní. Po schválení
silničním správním úřadem objednat provedení značení.
1.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje ing. Jiří Horák za cenu 82.000 Kč
bez DPH, (tj. 99.220 Kč vč. 21% DPH) projektovou dokumentaci pro výběr
zhotovitele, týkající se rekonstrukce elektroinstalace objektu Společenského domu.
18.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost ELEKTRO
ENERGO, s. r. o., za cenu 225.740 Kč bez DPH (tj. 273.145 Kč vč. 21% DPH) výstavbu
venkovního osvětlení vč. kabelových rozvodů v části ulice Zámecká v Hořovicích.
Zajistit podpisy smluvních stran.
1.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zadáním zpracování samostatného projektu s názvem
"Revitalizace zeleně v Panské zahradě“ a to v rozsahu a podmínkách pro podání
žádosti o spolufinancování z dotačního titulu Operační program životního prostředí
(OPŽP). Projekt bude vycházet ze zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí
a bude upraven dle podmínek OPŽP.
18.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s předloženým konceptem řešení revitalizace zeleně západního

sídliště a sídliště ve Višňovce. Součástí řešení projektu je výčet dřevin určených
k odstranění a návrh nového osazovacího plánu dle podmínek operačního
programu životní prostředí (OPŽP). Projektovou dokumentaci zpracovala
společnost Living in green s. r. o a bude předložena pro vyhlášenou dotační výzvu
OPŽP v květnu 2016.
18.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí objednávku č. 133/060/2016, podle které zajistí paní Marcela
Hrdinová za cenu 35.000 Kč organizaci obchodní soutěže na výběr dodavatele
stavby nazvané "Starý zámek - tvrz č. p. 27 - muzeum".
18.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu, zajistit jednací řízení
bez uveřejnění na vícepráce u veřejné zakázky "Změna stavby, stavební úpravy
Starý zámek Hořovice, č. p. 30, 1. etapa hospodářské křídlo - knihovna". Současně
stanoví hodnotící komisi pro toto řízení ve složení: Karel Pelikán, Milan Šnajdr,
Ondřej Vaculík.
18.5.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká
Víska. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši
11.602,50,- Kč + DPH v platné výši, celkem 14.039,- Kč (871,- Kč/m). Zajistit
podpisy smluvních stran.
15.6.2016
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 5/2015 – Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele na výběr organizace
na provozování registrované sociální služby – Nízkoprahové zařízení pro děti
a ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví oslovit konkrétní organizaci
působící v našem správním obvodu.
18.5.2016
pí Šumerová
Rada nesouhlasí, aby ze vzniklé rezervy u dotačních titulů byla poskytnuta dotace
Základní kynologické organizaci Hořovice ve výši 15 tis. Kč. Informovat žadatele.
11.5.2016
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace Hospici sv. Lazara, který provozuje město
Plzeň. Oznámit žadateli s upozorněním na možnost přidělení dotace v roce 2017 z
rozpočtu na sociální oblast. Informovat žadatele.
11.5.2016
Renata Wachtlová, Jiří Vavřička

Jiří Peřina

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
18. 5. 2016
Přítomni:
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
PhDr. Jiří Vlček, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni p. Jaromír Košťálek
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil místostarosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová 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. 12
Rady města Hořovice ze dne 18. 5. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada rozhodla, že příští jednání Zastupitelstva města Hořovice bude ve středu 22. 6. 2016 v 18
hodin v Klubu Labe. Organizačně zajistit.
22.6.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Gymnáziu Václava Hraběte dne 25. 5. 2016
od 15.30 do 17.00 hodin pro slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

25.5.2016
Ing. Pelán
Rada vzala na vědomí přehled o závazcích jednotlivých nájemníků v městských bytech,
holobytech, sociálních bytech a malometrážních bytech.
1.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí zprávu technického a dopravního odboru o stavu chodníků na území města
Hořovice.
průběžně
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s oceněnými soupisy víceprací, podle kterých jsou náklady na výstavbu
komunikačního systému ve Strmé ulici zvýšeny o 155.846 Kč vč. 21% DPH. Zajistit objednávky
prací.
1.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí výsledek odborného posudku zdravotního stavu 19-ti stromů v areálu FK
Hořovicko a v okolí sportovní haly, který zpracovala společnost Living in green s. r. o. Výsledkem
posudku je potvrzení špatného stavu stromů včetně havarijního stavu jednoho stromu v areálu
FK Hořovicko, který je nutné neprodleně pokácet z důvodu bezpečnosti. Ostatní stromy budou
pokáceny v době vegetačního klidu tj. v listopadu 2016.
30.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem dokumentace pro stavební povolení, řešící výstavbu přechodu pro
chodce na křižovatce Pražské a Příbramské ulice, chodníku podél Pražské ulice v úseku mezi
křižovatkou s Příbramskou ulicí a křižovatkou s ulicí K Nemocnici a přechodu pro chodce před
DD Na Výsluní, kterou předložil ing. Robert Juřina z Ateliéru M.A.A.T., s.r.o. Oznámit usnesení
rady žadateli.
1.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 66.150 Kč bez DPH tj. 80.042 včetně DPH, podle které
zajistí společnost pk.servin s. r. o., koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na
akci nazvané Sportovní hala v Hořovicích. Objednat provedení prací.
1.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s doporučením hodnotící komise, která v soutěži o veřejnou zakázku malého
rozsahu na nákup nábytku do tříd 1. základní školy v Hořovicích vybrala nabídku společnosti
MULTIP Moravia, s. r. o,. a rozhoduje o nabídce společnosti MULTIP Moravia, s.r.o. jako o
nejlepší. Rada zároveň souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které společnost MULTIP
Moravia, s.r.o., zakázku za cenu 421.890,70 Kč vč. 21% DPH, zrealizuje v termínu do dvou měsíců
od podpisu smlouvy. Oznámit rozhodnutí rady všem uchazečům o veřejnou zakázku.
1.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem odpovědi na dopis Veřejného ochránce práv, týkající se stížnosti na
zamítnutí žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání ze strany města
Hořovice. Zajistit odeslání odpovědi v termínu, nejdéle do pátku 27. 5. 2016.
27.5.2016

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, týkající se spoluúčasti města, podle které provede
společnost NOVADUS spol. s r.o. prostřednictvím svého subdodavatele, rekonstrukci povrchu
vozovky po dokončené výstavbě kanalizace, v ulici Pod Nádražím, v úseku od křižovatky s ulicí
Lázeňskou zhruba po vjezd do areálu společnosti KODEX a.s. Zajistit podpisy smluvních stran.
15.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s úpravou komunikace začínající na okraji výstavby směrem na Rpety pod
křižovatkou ulic Rpetská a Jeřabinová, vedoucí dále Rpetskou ulicí až na hranice katastrů Velká
Víska a Rpety, následně po katastru Rpety až na křižovatku se silnicí III/11410, tak aby ve
zmiňovaném úseku sloužila pouze cyklistům, chodcům a v okrajových částech dopravní obsluze.
Po obdržení totožného souhlasného stanoviska Zastupitelstva obce Rpety zajistit realizaci
nového dopravního značení a dalších úprav a požádat silniční správní úřad o nové zatřídění této
místní komunikace do sítě místních komunikací města Hořovice. Nově bude komunikace v
pasportu komunikací uváděna jako místní komunikace IV. třídy v celé své délce vedoucí po k. ú.
Velká Víska.
15.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada rozhoduje o vyloučení uchazeče s názvem: SDRUŽENÍ HOŘOVICE BUILDING – LT and
IPSAL C. R. and SUBTERRA (vedoucí účastník Subterra a. s.) z veřejné zakázky na akci: Sportovní
hala v Hořovicích, a to z důvodu neobjasnění nejasností v podané nabídce dle § 76 odst. (3) a §
77 odst. (1) zákona č. 137/2006 Sb.
25.5.2016
Ing. Šnajdr
Rada města schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 5/2015 - Zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele podle článku 5) z důvodu ekonomické
výhodnosti a souhlasí s cenovou nabídkou, podle které provede společnost STRABAG a.s., za
cenu 483.504 Kč vč. 21% DPH, homogenizaci povrchu komunikace v ulici Pod Nádražím v úseku
od vjezdu do areálu společnosti KODEX a.s. ke křižovatce s Tyršovou ulicí. Zajistit návrh smlouvy
o dílo.
15.6.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se směnou pozemků parcelní č. 876/2 a parcelní č. 86/3 v k. ú. Velká Víska, ve
vlastnictví Římskokatolické farnosti Hořovice za pozemek parcelní č. 876/4 a část pozemku
parcelní č. 876/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví města Hořovice, a doporučuje zastupitelstvu
města směnu těchto nemovitostí schválit. Projednat směnu pozemků s jejich vlastníkem. Rada
ukládá odboru vnitřních věcí a právní zajistit oddělení pozemků. Úkol trvá, termín prodloužen.
18.7.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hořovice a
městysem Komárov, podle kterého se mění původní veřejnoprávní smlouva v čl. III odst. 4
smlouvy, ve kterém je jinak rozvržena doba výkonu řádné služby dvoučlenné hlídky na území
smluvní obce. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají nedotčeny. Projednat návrh se
smluvním městysem, zajistit podpisy smluvních stran, poslat dodatek Krajskému úřadu
Středočeského kraje ke schválení a následně zveřejnit uzavřený dodatek na úřední desce.
1.6.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hořovice a obcí

Tlustice, podle kterého se mění původní veřejnoprávní smlouva v čl. III odst. 4 smlouvy, ve
kterém je jinak rozvržena doba výkonu řádné služby dvoučlenné hlídky na území smluvní obce.
Dodatkem se dále mění čl. V odst. 1, ve kterém je upraven způsob úhrady nákladů. Ostatní
ujednání smlouvy se nemění a zůstávají nedotčeny. Projednat návrh se smluvní obcí, zajistit
podpisy smluvních stran, poslat dodatek Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení a
následně zveřejnit uzavřený dodatek na úřední desce.
1.6.2016
JUDr. Maříková
Rada schvaluje a vydává nařízení č. 1/2016 o opatřeních k ochraně lesa. Zajistit vyhlášení.
19.5.2016
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s umístěním sídla ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR Hořovice na
adrese Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice.
1.6.2016
Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech žadatelce dle
přílohy zápisu. MSBNF zahájí úkony vedoucí k vystěhování této žadatelky.
1.6.2016
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty žadatelům dle přílohy zápisu u
tří žadatelů, kteří mají dluh vyrovnán, těm Městská správa bytového a nebytového fondu
prodlouží nájemní smlouvu do 28. 02. 2017. U šesti žadatelů, vzhledem k nepravidelným a
neuhrazeným platbám, Městská správa bytového a nebytového fondu neuzavře nové nájemní
smlouvy a zahájí úkony vedoucí k vyklizení.
15.6.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s tím, aby Farní charita Starý Knín převzala od 1. 7. 2016 provoz nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež. Rada města Hořovice dále souhlasí s poskytnutím dotace pro
uvedenou organizaci na provoz zařízení pro rok 2016 ve výši 150.000,00 Kč (hrazeno z rezervy
kapitoly dotace pro sociální oblast) a zároveň schvaluje znění smlouvy o dotaci. Předložit na
nejbližší jednání zastupitelstva.
1.6.2016
Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 5. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:

Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, 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: 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. 13
Rady města Hořovice ze dne 25. 5. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Rada na základě doporučení hodnotící komise ze dne 25. 5. 2016 veřejné soutěže užšího
řízení dle § 28, odst. 4, zák. č. 137/2006 Sb., na akci: ,,Sportovní hala v Hořovicích“
rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na akci: ,,Sportovní hala v Hořovicích“, kterou
podal uchazeč s názvem Společnost Chládek a Tintěra + BECKER – sportovní hala
v Hořovicích“, a to za nabídkovou cenu 46 420 197 Kč bez DPH tj. 56 168 438 Kč včetně
DPH.
Rada na základě doporučení hodnotící komise ze dne 25. 5. 2016 veřejné soutěže užšího
řízení dle § 28, odst. 4, zák. č. 137/2006 Sb., na akci: ,,Sportovní hala v Hořovicích“

rozhoduje o vyloučení uchazeče s názvem ,,Sdružení Hořovice - Kaiser & spol. CZ s. r. o.,
Společnost T.A.Q. s. r. o. a SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o“.
Rada bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci: ,,Sportovní hala
v Hořovicích“.
Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
1. 6. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:

Ondřej Vaculík, 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: Mgr. Renata Wachtlová a Mgr. Zdeňka

Ulčová.
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 1. 6. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Křížková
Rada souhlasí s podporou v pořádání letního florbalového turnaje „O putovní pohár
města Hořovice“ a s bezplatným poskytnutím oficiálního loga města Hořovice
pro umístění na nové dresy FbC Red Dragons.

15. 6. 2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost STRABAG a.s.
za cenu 483.504 Kč vč. 21% DPH homogenizaci povrchu komunikace v ulici
Pod Nádražím v úseku od vjezdu do areálu společnosti KODEX a.s. ke křižovatce
s Tyršovou ulicí. Zajistit podpisy smluvních stran.
15. 7. 2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením daňového dokladu, vydaného společností HD STROM s.r.o.
ve výši 184.092 Kč bez DPH, tj. 222.751,32 Kč vč. 21% DPH., za arboristický zásah
v Bažantnici. Důvodem zvýšení původně dohodnuté ceny o 6.638,32 Kč vč. DPH je
doobjednání zásahu u dalších tří stromů.
15. 6. 2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy, která je zároveň zadávací dokumentací k zakázce malého
rozsahu na stavební akci nazvanou "Starý zámek Hořovice - Tvrz č. p. 27 – Muzeum“,
a jejíž součástí jsou přílohy č. 1 až 6, tj. sumarizační list, seznam subdodavatelů, čestné
prohlášení, návrh smlouvy o dílo, výkaz výměr a projektová dokumentace. Rada zároveň
souhlasí s tím, že u této zakázky bude soutěžena i rozpočtová rezerva ve výši 10 %
z celkové nabídnuté ceny. Termín podání nabídek je stanoven nejpozději
do 13. 6. 2016 do 13:00. Rada nařizuje zahájit hodnotící komisi svoji činnost dne
13. 6. 2016 v 13:00. Zajistit průběh veřejné obchodní soutěže.
13. 6. 2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy hodnotící komise veřejné obchodní soutěže o zakázku malého
rozsahu na stavební akci, nazvanou Starý zámek Hořovice - Tvrz č. p. 27 - Muzeum,
ve složení Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr a ing. David Grunt. Náhradníkem je
jmenována Mgr. Plecitá, Mgr. Zdeňka Ulčová a Miloslav Jelínek.
20. 6. 2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy pro podání nabídek na akci: „OPRAVA ZÁZEMÍ BAZÉNU
1. ZŠ HOŘOVICE“.
- Dále rada města ustanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
ve složení: Bc. Michal Hasman MPA, Ing. David Grunt, Mgr. Helena Plecitá, Karel Pelikán,
Mgr. Eva Krištufová a náhradníky ve složení Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnajdr, Ondřej
Vaculík, Ing. Petr Karban, Mgr. Radek Šumera. Administrace Zdeňka Popová. Termín
podání nabídek je stanoven nejpozději do 13.06.2016 do 10:00. Rada ukládá zahájit
komisi svoji činnost dne 13. 06. 2016 v 11:00.
13. 6. 2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zrealizuje pan Petr Šťastný, za cenu 135.244 Kč
vč. DPH, úpravy systému parkování v centru města, tak jak vyplývá z usnesení rady
ze dne 4. 5. 2016. Po vydání stanovení silničním správním úřadem, objednat provedení

prací.
15. 6. 2016
Ing. Šnajdr
Rada města schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 5/2015 – (Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele) a souhlasí s cenovou
nabídkou ve výši 240.000 Kč bez DPH, podle které zpracuje Ing. Lubomír Křižák
projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro provádění stavby na akci:
"Hořovice – Rekonstrukce komunikace ulice Vilová, Dlážděná, Nerudova a parkoviště
ve Fügnerově ulici – DPS“. Součástí dokumentace je položkový rozpočet a zajištění
inženýrské činnosti. Předložit návrh smlouvy o dílo.
29. 6. 2016
JUDr. Maříková
Rada revokuje své usnesení ze dne 18. 5. 2016 a souhlasí se zněním Dodatku
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hořovice a městysem Komárov, podle
kterého se mění původní veřejnoprávní smlouva v čl. III odst. 4 smlouvy, ve kterém je
jinak rozvržena doba výkonu řádné služby dvoučlenné hlídky na území smluvní obce
a článek V odst. 1, týkající se úhrady režijních nákladů a výzbroje i výstroje na dva
strážníky. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají nedotčeny. Projednat návrh
se smluvním městysem, zajistit podpisy smluvních stran, poslat dodatek Krajskému
úřadu Středočeského kraje ke schválení a následně zveřejnit uzavřený dodatek
na úřední desce.
15. 6. 2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemcích parcelní č. 103/2, 124, 128/3,
129 a 130 v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou
úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH v platné výši, celkem 1.210,- Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
15. 7. 2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením pozemku parcelní č. 92/15 v k. ú. Velká Víska od manželů
Jedličkových. Připravit pro jednání zastupitelstva.
22. 6. 2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením pozemků parcelní č. 678/3 a 831/23 v k. ú. Velká Víska
od Sdružení pro přípravu výstavby Velká Víska. Připravit pro jednání zastupitelstva.
22. 6. 2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., č. IV-12-6015925/2 Hořovice-kNN pro č. p. 389/14,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást distribuční soustavy na pozemku
parcelní č. 1673/1 v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu ve výši 1.050,- Kč + DPH v zákonné výši, celkem 1.271,- Kč.

Zajistit podpisy smluvních stran.
30. 6. 2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s konáním hudebního festivalu pořádaného společností NH Hospital a. s. Nemocnicí Hořovice dne 9. 6. 2016 v areálu nemocnice u příležitosti oslav 60 let
od založení nemocnice. Vyrozumět žadatele.
9. 6. 2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním čl. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Městské kulturní centrum Hořovice, týkající se vyjmutí provozování muzea z předmětu
činnosti organizace a rozšíření předmětu činnosti o provozování galerie. Rada
doporučuje zastupitelstvu města zřizovací listinu schválit.
22. 6. 2016
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města ukončit členství v Regionální rozvojové agentuře
Střední Čechy tak, že bude městem Hořovice podána písemná výpověď nejpozději
do 30. 6. 2016. Rada souhlasí s uhrazením členských příspěvků za roky 2014,
2015 a 2016 včetně příslušenství.
22. 6. 2016
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parcelní č. 850/4
a 828/2 v k. ú. Velká Víska manželům Evě a Jiřímu Klánovým za účelem sjednocení
majetku. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele. Rada nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parcelní č. 844/1 v k. ú. Velká Víska.
Informovat žadatele.
22. 6. 2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva
města dne 22. 6. 2016. Předložit k projednání zastupitelstvu.
22. 6. 2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci MAS
Karlštejnsko, z. ú. k financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP
Hořovice. Rada doporučuje zastupitelstvu města smlouvu schválit.
22. 6 .2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním návrhu smlouvy o poskytnutí dotace na letní provoz zimního
stadionu v Hořovicích ve výši 300.000,- Kč společnosti Zimní stadion Hořovice, s. r. o.
Rada doporučuje zastupitelstvu města návrh smlouvy schválit.
22. 6. 2016

Mgr. Kebrlová Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt žadatelce
dle přílohy zápisu do 28. 2. 2017. Důvodem je sociální situace rodiny a vyrovnání celého
dluhu na nájemném a službách. Informovat nájemce.
15. 6. 2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s účetní závěrkou města Hořovice za rok 2015. Předložit nejbližšímu
jednání zastupitelstva ke schválení.
22. 6. 2016
pí Šumerová
Rada bere na vědomí Závěrečný účet města za rok 2015 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2015. Předložit zastupitelstvu ke schválení.
22. 6. 2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2016 provedl
odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
15. 6. 2016
pí Šumerová
Rada bere na vědomí návrh 2. rozpočtového opatření města Hořovice na rok
2016 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
22. 6. 2016
Renata Wachtlová, Zdeňka Ulčová

Jiří Peřina

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15. 6. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, 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: Jana Šrámková a Ondřej Vaculík.
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 15. 6. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Hasman
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovuje s účinností od 1. 7. 2016 celkový počet zaměstnanců města,
zařazených do městského úřadu na 76. Výsledek hlasování: 6 pro a 1 proti.

29.6.2016
Bc. Hasman
Rada města Hořovice rozhodla ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. g), zákona
č. 128 / 2000 Sb., o obcích v aktuálním znění a na návrh tajemníka, učiněný na základě
výběrového řízení, jmenovala pana Ing. Davida Grunta vedoucím odboru výstavby
a životního prostředí Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem č. 312 / 2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků. Rada pověřila tajemníka provedením
úkonů souvisejících s tímto jmenováním s účinností od 1. 7. 2016.
29.6.2016
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s upraveným zněním Dohody o řešení některých otázek dodávky tepla
v Hořovicích, která řeší problematiku dodávky tepla do sportovní haly v Hořovicích
v souvislosti s rekonstrukcí sportovní haly. Rada ukládá starostovi města projednat
s Hořovickou teplárenskou s. r. o. upravené znění dohody.
29.6.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s přidělením uvolněného malometrážního bytu 2+kk v ulici 1. Máje č.p.
699, Hořovice, zájemci č. 1 dle předkládací zprávy. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu
určitou (6 měsíců). Důvodem je prověření schopnosti žadatele pravidelně hradit nájem
a služby.
29.6.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice ZUŠ Josefa Slavíka dne
21. 6. 2016 od 15 do 19 hodin za účelem zkoušky žáků na závěrečný koncert.
21.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy, podle které zajistí společnost RWE GasNet s.r.o.,
po dokončení výstavby objektu "Denního centra pro osoby bez přístřeší", připojení
novostavby na síť plynovodů vlastněných RWE. Uzavření této smlouvy je nutným
předpokladem pro získání stavebního povolení k výstavbě centra. Zajistit podpisy
smluvních stran.
15.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s úpravou části komunikace Nádražní v ploše cca 25 m2 spočívající
v odbagrování povrchu a následném navezení štěrku. Sdělit stanovisko žadateli.
29.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou kalkulací od firmy ELTODO-CITELUM, s.r.o, Novodvorská
1010/14, 142 00 Praha 4, týkající se montáže dvou kusů osvětlovacích těles typu SOLAR
LED IQ-AC-30 včetně stožárů ke sklopným sloupkům, které budou umístěné
na komunikaci připravované cyklostezky Hořovice – Rpety za částku 52.556,81 Kč
bez DPH 21%, to je 63.593,74 Kč včetně DPH 21%. Objednat provedení prací.

29.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada města schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 5/2015 - Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele a souhlasí s cenovou
nabídkou ve výši 237.000 Kč bez DPH tj. 286.770 Kč včetně DPH, podle které zpracuje
společnost Spektra spol. s r. o., realizační dokumentaci stavby na akci nazvanou:
"Stavební úpravy 3.NP objektu MěÚ č. p. 640". Pro předmět zakázky byly doručeny
2 nabídky na zpracování dokumentace. Objednat zpracování projektů.
29.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje znění výzvy, která je zároveň zadávací dokumentací pro zpracování
projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele na akci:
Revitalizace rybníka Valcverk. Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle podmínek
Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 tak, aby mohl být projekt
spolufinancován z tohoto dotačního titulu pro rok 2017. Rada zároveň ustanovuje
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Miloslav Jelínek,
Ing. Marcela Abrhámová, Ing. David Grunt a náhradníky ve složení: Karel Pelikán,
Ing. Daniela Dlouhá, Alena Jirků. Termín podání nabídek je stanoven nejpozději
do 01. 07. 2016 do 10:00. Rada ukládá zahájit komisi svoji činnost dne
01. 07. 2016 v 10:30.
1.7.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje Ing. Lubomír Křižák
projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro provádění stavby na akci:
,,Hořovice – Rekonstrukce komunikace ulice Vilová, Dlážděná, Nerudova a parkoviště
ve Fügnerově ulici – DPS a to za cenu ve výši 240.000 Kč bez DPH. Součástí dokumentace
je položkový rozpočet a zajištění inženýrské činnosti.
15.7.2016
Ing. Šnajdr
Rada na základě veřejné soutěže rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na akci:
,,Oprava zázemí bazénu 1. ZŠ Hořovice“, kterou podala společnost TEZA spol. s r. o a to
za nabídkovou cenu 2 084 334,34 Kč bez DPH tj. 2 522 044,55 Kč včetně DPH.
Zadavatelem veřejné zakázky je 1. ZŠ Hořovice. Do veřejné soutěže byly podány celkem
3 nabídky.
29.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s doporučením hodnotící komise, která v soutěži o veřejnou zakázku
malého rozsahu na provedení stavební akce nazvané "Starý zámek Hořovice - Tvrz
č. p. 27 - Muzeum" vybrala nabídku společnosti HORA s. r. o., a rozhoduje o nabídce
společnosti HORA s.r.o., podle které provede firma stavební zakázku za cenu 1.721.708
Kč vč. DPH jako o nejlepší. V soutěži bylo osloveno celkem pět stavebních společností.
Zadavatel obdržel pouze jednu nabídku od výše uvedeného uchazeče. Oznámit
rozhodnutí rady uchazeči o veřejnou zakázku.

29.6.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku dle přílohy zápisu.
29.6.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 11.602,50,- Kč +
DPH v platné výši, celkem 14.039,- Kč (871,- Kč/m). Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá.
15.9.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást
distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 753/1, 888/1, 1174/48, 1174/53,
1174/56 a 1174/57 v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu ve výši 23.325 Kč + DPH v zákonné výši. Zajistit podpisy
smluvních stran.
15.9.2016
JUDr. Maříková
Rada nemá námitky proti prodloužení hudební produkce na venkovním parketu
za Společenským domem v Hořovicích dne 30. 7. 2016 v rámci pořádání III. Ročníku
motorkářského cvočku. Vyrozumět žadatele.
29.6.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu části nemovitosti, podle které město Hořovice
pronajme Farní charitě Starý Knín část budovy č. p. 620 v Hořovicích za účelem
poskytování registrovaných sociálních služeb – nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 12.000 Kč ročně. Zajistit
podpisy smluvních stran.
29.6.2016
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí se směnou pozemku parcelní č. 541/1 v k. ú. Velká Víska, který je
ve spoluvlastnictví Jany Kopecké a Petra Kopeckého, za pozemek ve vlastnictví města ani
s odkoupením tohoto pozemku do majetku města. Rada doporučuje zastupitelstvu města
směnu ani odkoupení pozemku neschválit.
22.6.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice paní Tereze Jordákové v období od června
2016 do prosince 2016 každé pondělí od 20:00 hod. do 21:00 hod. za účelem vedení
lekcí kondičního cvičení pro ženy za úhradu 450 Kč/hodinu. Současně rada souhlasí

s navrženou Smlouvou o spolupráci v souladu s výše uvedenými podmínkami. Zajistit
podpisy smluvních stran.
29.6.2016
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice
a bere na vědomí postup, vzor nájemní smlouvy včetně příloh, domovní řád a tiskopisy
potřebné k posuzování žádostí. Dále rada schvaluje zvýšení nájemného pro byty v Domě
s pečovatelskou službou na 50,00 Kč/m2. Informace zveřejnit na stránkách města
a stránkách Domova Na Výsluní Hořovice.
29.6.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s uzavřením nájemních smluv na sociální byty čtyřem žadatelům dle
přílohy zápisu od 1.6.2016 do 31.08.2016. Městská správa bytového a nebytového fondu
po tomto datu uzavře nové nájemní smlouvy pouze v případě pravidelného hrazení
běžných plateb a uhrazení celé dlužné částky do 31. 07. 2016. V případě pravidelného
hrazení běžných plateb pak nájemní smlouvu Městská správa bytového a nebytového
fondu automaticky prodlouží až do 28.02.2017. V případě nedodržení těchto podmínek
Městská správa bytového a nebytového fondu neuzavře k 1.9.2016 nové nájemní
smlouvy a zahájí úkony, vedoucí k vystěhování. U jedné nájemnice Městská správa
bytového a nebytového fondu zahájí neprodleně úkony, vedoucí k vystěhování. Rada
souhlasí se zvýšením nájemného dle Vnitřního předpisu č. 1/2011 (Zásady
pro přidělování soc. bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy), čl. 4, písm.e)
a písm. f) u dvou rodin.
29.6.2016
Mgr. Krištufová
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky 1. základní školy Hořovice Mgr. Evy Krištufové
o vyhlášení volného dne pro žáky dne 30. 6. 2016.
29.6.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 100 tis. Kč od Unie rodičů
na vybudování venkovní učebny na pozemku školy.
29.6.2016
Jana Šrámková, Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29. 6. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka

Omluveni:

Mgr. Renata Wachtlová, 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. Zdeňka Ulčová a PhDr. Jiří Vlček.
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 29. 6. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Nesnídalová
Rada bere na vědomí informaci o výsledcích přijímacího řízení do Městské mateřské
školy pro školní rok 2016/2017.

13.7.2016
Bc. Hasman
Rada schvaluje Směrnici č. 1/2016 Pravidla vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovými
organizacemi s účinností od 1. 7. 2016. Tato směrnice upravuje vztah mezi Radou města
Hořovice, MěÚ a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Hořovice.
1.7.2016
Dr. Ing. Peřina
Rada rozhodla, že prázdninový režim jejích schůzí bude
13. 7. a 10. 8. 2016. Od 7. 9. 2016 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu, tedy
vždy ve středu sudého týdne.
13.7.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice Bohumila Vojíře
za účelem konání koncertů v těchto termínech: 11., 18., a 25. srpna 2016 vždy ve čtvrtek
od 15:00 – 19:00 hodin.
13.7.2016
Ing. Pelán
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Farní charitě Starý Knín v objektu
Palachova ulice 734 a ukládá MSBNF připravit nájemní smlouvu.
13.7.2016
Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech
žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít do 30.9.2016 za splnění
podmínky sepsání uznání dluhu a dohody o splátkách na MSBNF a uhrazení dluhu
včetně úhrady běžných plateb spojených s bydlením do 31. 8. 2016. V případě
nedodržení těchto podmínek, MSBNF neuzavře po 30. září novou NS a zahájí úkony
vedoucí k vystěhování této žadatelky.
13.7.2016
Ing. Pelán
Rada ukládá MSBNF prověřit možnost zrealizovat spojovací chodník mezi sídlišti
U Nemocnice a Na Okraji.
10.8.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 107.520 Kč bez DPH tj. 130.099 Kč včetně
DPH, podle které provede společnost JMJ Group dopravní značení s. r. o., přeznačení
cykotras na území města Hořovice včetně instalace velkoformátových informačních map
na příjezdech do obce. Realizace bude provedena dle dokumentace zpracované Klubem
českých turistů. Akce je spolufinancována z rozpočtu Středočeského kraje v maximální
výši 100.000 Kč. Pro předmětnou akci byly předloženy dvě nabídky.
10.8.2016

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o spolufinancování části akce s názvem: ,,Revitalizace
lesoparku Dražovka“, kdy celkové náklady navrženého rozsahu revitalizace činí 419.212
Kč včetně DPH a spoluúčast města Hořovice z této nákladové částky činí 88.035 Kč
včetně DPH tedy 21 %. Přílohy k žádosti byly zpracovány autorem celkové projektové
dokumentace (Ing. arch. Richard Bartík).
7.9.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice paní Tereze Jordákové v období od června
2016 do prosince 2016 každé pondělí od 20:00 hod. do 21:00 hod. za účelem vedení
lekcí kondičního cvičení pro ženy za úhradu 450 Kč/hodinu. Současně rada souhlasí
s navrženou Smlouvou o spolupráci v souladu s výše uvedenými podmínkami. Zajistit
podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
13.7.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6019913/01
„Hořovice, Jungmannova, kNN pro čp. 397/5“, týkající se pozemku parcelní č. 286/3 v k.
ú. Hořovice, se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě zařízení distribuční
soustavy – zemní kabelové vedení a výměny kabelové skříně. Předpokládaný rozsah
věcného břemene činí 5 běžných metrů za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných
předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
7.9.2016
JUDr. Maříková
Rada v souladu s čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 3/2015 o zákazu
požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství
uděluje výjimku z omezujících ustanovení této vyhlášky při konání Cibulového jarmarku,
který pořádá dne 30.9. a 1.10.2016 základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Hořovice. Výjimku rada uděluje v pátek 30. září 2016 od 17.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 1. října 2016 od 9.00 hod. do skončení akce, tj. cca do 22.00 hod. Vyrozumět
žadatele.
13.7.2016
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem pozemků parcelní č. 819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska
Ing. Tereze Martonové. Rada doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků
neschválit. Rada ukládá zajistit u těchto pozemků provedení změny kultury na pozemky
určené pro plnění funkce lesa.
13.7.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem prostor v objektu č. p. 27 v Hořovicích (Starý zámek - Tvrz)
organizaci Muzeum Českého krasu Beroun pro účel expozice sbírkových předmětů
Hořovicka. Rada nemá námitek k předložené smlouvě o nájmu prostor. Zveřejnit záměr
pronájmu a informovat žadatele.

13.7.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci při opravě vozovky mezi Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje a městem Hořovice, která upravuje
odpovědnost za možné důsledky nově vzniklého stavebního díla – vybudování chodníku
v Klostermannově ulici. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.8.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem
Hořovice a příspěvkovou organizací Muzeum Českého krasu. Předmětem smlouvy je
úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran souvisejících se zadávacím
řízením pro veřejnou zakázku v rámci projektu "Znovuobnovení a zpřístupnění nových
expozic Muzea Hořovicka" a stanovení způsobu jednání jménem sdružení zadavatelů.
Zajistit podpisy smluvních stran.
13.7.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přiznáním dotace ve výši 10.000 Kč pro Centrum sociálních
a zdravotních služeb města Příbram na provoz protialkoholní záchytné stanice
a zároveň schvaluje návrh smlouvy o dotaci.
13.7.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s návrhem kupní smlouvy, kterou Město Hořovice prodává Farní Charitě
Starý Knín tepelnou energii na provoz nízkoprahového zařízení pro děti v celkovém
ročním nákladu 61.500,- včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.7.2016
pí Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku.
13.7.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku MSBNF ve výši 1.200 tisíc Kč pro přijetí dalších
4 pracovníků. Zahrnout do rozpočtového opatření.
7.9.2016
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace Spolku Mohykán, neboť dotační řízení již bylo
uzavřeno. Oznámit žadateli s upozorněním na možnost přidělení dotace v r.
2017 za podmínky včasného podání žádosti.
13.7.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným užitím veřejného prostranství na Palackého náměstí
na konání předvolebního meetingu ODS dne 7. září 2016

13.7.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí
na uspořádání předvolební akce ODS dne 20. 8. 2016.
13.7.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s umístěním reklamního nosiče ODS pro účely volební kampaně
před budovou čp. 640. Umístění reklamního nosiče ve dnech 1. 9. až 8. 10. 2016 bude
zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2013.
13.7.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s jednodenní výstavou prezentací vozů Dacia. Výstava se povoluje
na Palackého náměstí dne 22. 7. 2016 pro dva vozy a příslušenství. Vyměřit poplatek
z užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky města o místních
poplatcích č. 2/2013.
13.7.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5 tisíc Kč Českému červenému kříži
na uspořádání soutěže v lesoparku Dražovka pro děti ze škol města Hořovice.
13.7.2016
Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13. 7. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Jana Navrátilová, zapisovatelka

Omluveni:
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej Vaculík
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 13. 7. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Pelán
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech
žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít do 30.9.2016 za splnění
podmínky sepsání uznání dluhu a dohody o splátkách na MSBNF a uhrazení dluhu
včetně úhrady běžných plateb spojených s bydlením do 31.8.2016. V případě nedodržení
těchto podmínek, MSBNF neuzavře po 30. září novou NS a zahájí úkony vedoucí
k vystěhování této žadatelky.
10.8.2016
Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělením finančních prostředků pro MSBNF Hořovice ve výši 783 000
Kč na zhodnocení majetku Městského sportovního areálu. Opravy tribuny viz. Smlouva
o správě.
10.8.2016
Ing. Pelán
Rada ukládá MSBNF Hořovice ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním MěÚ
Hořovice dopracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v domě čp. 732735 do finální podoby a předložit ji v konečné podobě k vyjádření Radě Města Hořovice.
10.8.2016
Ing. Pelán
Rada v souvislosti s instalací nového plynového kotle v provozovně Květinka v domě
č. p. 366 ukládá MSBNF jednat v souladu s usnesením rady města ze dne 7.10. 2015 v
této věci.
10.8.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se žádostí o souhlas s umístěním soukromé bezpečnostní kamery
na budovu č. p. 81, tj. na dům využívaný Českým zahrádkářským svazem ve Valdecké
ulici. Oznámit usnesení rady žadatelům.
10.8.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu před domem č. p. 507/15 na Husově náměstí. Informovat
žadatele.
10.8.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s žádostí společnosti RESTAV Čech, s. r. o. o povolení tří míst
vyhrazeného parkování ve prospěch žadatele v severní části Palackého náměstí.
Oznámit usnesení rady žadatelům.
10.8.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s žádostí společnosti Lékárny JK, spol. s r. o. o povolení vyhrazeného
parkování ve prospěch žadatele před provozovnou společnosti na Palackého náměstí

(před radnicí). Oznámit usnesení rady žadatelům.
10.8.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s žádostí společnosti Kooperativa, a.s. o povolení vyhrazeného
parkování ve prospěch žadatele v počtu dvou míst na Náměstí Boženy Němcové.
Oznámit usnesení rady žadatelům.
10.8.2016
Ing. Šnajdr
Rada na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky na akci: ,,Revitalizace
rybníka Valcverk – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“, souhlasí s cenovou
nabídkou ve výši 639.000 Kč bez DPH tj. 773.190 Kč včetně DPH, kterou podala
společnost Inženýrské a stavební práce s. r. o. Rada zároveň rozhoduje o vyloučení
uchazeče LUCIDA s. r. o., z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů
(nedoložení autorizace v oboru vodní stavby). Do stanoveného termínu pro podání
nabídek byly doručeny 3 nabídky. V případě získání dotace na realizaci akce, budou
náklady na zpracování projektové dokumentace spolufinancovány z dotačního titulu
OPŽP. Rada zároveň souhlasí se smlouvou o dílo na provedení prací.
10.8.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s umístěním kontejnerů na separovaný odpad (plasty, papír, sklo)
k domu č. p. 366 na parkoviště v Pražské ulici. Informovat žadatele.
10.8.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V12c „Zákaz zastavení“
po obou stranách komunikace na vjezdu do parkoviště, které se nachází v Anýžově ulici
za č. p. 95. Po schválení Policií České republiky, dopravním inspektorátem Beroun
objednat zhotovení tohoto značení.
10.8.2016
Ing. Šnajdr
Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
humanitárního fondu, přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
fondu životního prostředí a zemědělství, přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu cestovního ruchu a dále schvaluje uzavření smluv o poskytnutí
těchto dotací ze Středočeského kraje.
10.8.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané v rámci
dynamického nákupního systému na dodávky elektřiny pro město Hořovice, vč. příloh
č. 1 až 4, pořádané za účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele elektřiny pro odběrná
místa v objektech města Hořovice pro rok 2017.
10.8.2016

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané v rámci
dynamického nákupního systému na dodávky zemního plynu pro město Hořovice, vč.
příloh č. 1 až 4, pořádané za účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele plynu
pro odběrná místa v objektech města Hořovice pro rok 2017.
10.8.2016
JUDr. Maříková
Rada schvaluje a vydává Nařízení města Hořovice č. 2/2016 o regulaci stání motorových
vozidel na vymezených plochách, komunikacích a jejich úsecích ve vlastnictví města
Hořovice na území města Hořovice. Zajistit vyhlášení.
10.8.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme
organizaci Muzeum Českého krasu Beroun prostory v objektu č. p. 27 v Hořovicích
(Starý zámek - Tvrz) pro účel expozice sbírkových předmětů Hořovicka. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou 20 let. Nájemné činí 1.000 Kč ročně. Zajistit podpisy
smluvních stran.
10.8.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s níže uvedenou souhrnnou zprávou o čerpání dotací z rozpočtu města
Hořovice – sociální oblast – pro rok 2015. Všichni níže uvedení žadatelé o dotaci dodali
vyúčtování včas a řádně. Předložit na nejbližším jednání zastupitelstva.
10.8.2016
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace obci Lochovice na herní prvky do mateřské školy.
Město Hořovice má vlastní mateřskou školu, ve které by dítěti, uvedenému v žádosti, byl
pobyt umožněn.
10.8.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s umístěním volebního trojhranu pro účely volební kampaně
před budovou čp. 640 na Palackého náměstí ve vzdálenějším místě od značky „zákaz
vjezdu“. Umístění volebního trojhranu ve dnech 6. 9. až 6. 10. 2016 bude zpoplatněno
dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2013.
10.8.2016
Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 18

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
3. 8. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Redrová, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, 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:
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 3. 8. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Odstranění škod
po přívalových deštích v Hořovicích“ ze Středočeského Povodňového fondu pro rok
2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedenou akci ve výši minimálně 5% z celkových
nákladů projektu.
4.8.2016
Jana Šrámková, Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10. 8. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Mgr. Jiří Vavřička, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: p. Fiurášek
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 PhDr. Jiří Vlček.
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 10. 8. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Hasman
Rada bere na vědomí informaci o záměru na komplexní řešení úspor tepelné energie
na vytápění od společnosti ECOONE CZECH, s. r. o. Rožnov pod Radhoštěm.
7.9.2016
Bc. Hasman
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem prostor sálu radnice Státnímu fondu životního
prostředí pro konání semináře pro občany dne 5.10.2016 od 16:30 - 19:00, zajistit
projektor.

Dr. Ing. Peřina
Rada schvaluje termín konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice
na 21.9.2016 v 18:00 hod.
21.9.2016
Ing. Grunt
Rada bere na vědomí zaslanou ,,Petici za zachování zeleně na Západním sídlišti“, týkající
se nesouhlasu se záměrem kácení dřevin na Západním sídlišti v rámci připravovaného
projektu ,,Revitalizace veřejné zeleně Západního sídliště. Rada ukládá svolat další
veřejné projednání k navrženému záměru. O termínu veřejného projednání informovat
v periodiku ,,Měšťan“ a na úřední desce obce.
5.9.2016
Ing. Pelán
Rada v souvislosti s instalací nového plynového kotle v provozovně Květinka v domě
č. p. 366 ukládá MSBNF jednat v souladu s usnesením rady města ze dne 7.10.
2015 v této věci.
7.9.2016
Ing. Pelán
Rada ukládá MSBNF prověřit možnost zrealizovat spojovací chodník mezi sídlišti
U Nemocnice a Na Okraji.
7.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje Ing. Lubomír Křižák
projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro provádění stavby na akci:
,,Hořovice – Rekonstrukce komunikace ulice Vilová, Dlážděná, Nerudova a parkoviště
ve Fügnerově ulici – DPS a to za cenu ve výši 240.000 Kč bez DPH. Součástí dokumentace
je položkový rozpočet a zajištění inženýrské činnosti.
7.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se změnou v plánovaném umístění parkovacích míst, v tzv. modré zóně,
ve Smetanově ulici dle návrhu zde bydlícího občana.
7.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s parkováním na chodníku v Herainově ulici v Hořovicích. Oznámit
usnesení rady žadateli.
7.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí při odizolování domu č. p. 206 v ulici 9. května s úpravou přilehlého
chodníku spočívající v položení zámkové betonové dlažby místo asfaltového povrchu
s tím, že žadatel provede zadláždění na vlastní náklady. Sdělit stanovisko rady
žadateli.
7.9.2016

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se závěry komise jmenované zadavatelem k veřejné obchodní soutěži
na stavební vícepráce na akci "Starý zámek Hořovice č. p. 30 - rekonstrukce prostor
hospodářského křídla na knihovnu", zadané jako jednací řízení bez uveřejnění podle §
23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. Celková hodnota víceprací uvedená
v předložených rozpočtech je 1.800.717,09 Kč bez DPH, tj. 2.178.867,68 Kč vč. DPH,
celková hodnota méněprací je 764.602,46 Kč bez DPH, tj. 925.168,98 Kč vč. DPH. Cena
stavební zakázky se tedy zvyšuje na celkových 9.785.896 Kč bez DPH, tj. 11.840.934 Kč
vč. 21% DPH. Rada zároveň souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené
mezi městem Hořovice a firmou STAVEKO, s.r.o. dne 13. 1. 2016. Zajistit podpisy
smluvních stran.
21.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením výjimky z Nařízení rady města Hořovice č. 2/2016 ve prospěch
Střediska charitativních služeb Farní charity Starý Knín v Hořovicích. Farní charita
obdrží dvě abonentní parkovací karty po 500 Kč, o které se bude střídat celkem sedm
pečovatelek s vlastními auty.
Ing. Šnajdr
Rada města bere na vědomí záporné stanovisko Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Beroun k návrhu označit část ulice
Lidická (v úseku od křižovatky s ulicí Valdeckou po křižovatku s ulicemi Polní a Dolní)
DZ V 12c (žlutá nepřerušovaná čára) po pravé straně ve směru jízdy do kopce a DZ
V 12d (žlutá přerušovaná čára) po pravé straně ve směru jízdy z kopce.
7.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s možností parkování v Herainově ulici před č. p. 601 v Hořovicích.
Oznámit usnesení rady žadateli.
7.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada rozhoduje o zahájení projekčních prací za účelem zrealizování komunikačního
systému v ulici Kamenné v Hořovicích. Zajistit nabídku na zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. soupisu prací a výkazu
výměr.
7.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dohody, mezi Státním zemědělským intervenčním fondem
a městem Hořovice, o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, týkající
se rekonstrukce lesní cesty Mohykán-Podluhy v lesoparku Dražovka, podle které město
obdrží dotaci ve výši 1.793.668 Kč v případě, že dokončí rekonstrukci do 31. 3. 2017.
21.9.2016
Ing.Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol

u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2016.
7.9.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro vědeckou konferenci BRDY,
Krajina a lidé, organizovanou Státním oblastním archivem Praha v r. 2017 a s formální
záštitou Města Hořovice nad konáním této kulturní akce.
7.9.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se směnou pozemků parcelní č. 876/2 a parcelní č. 86/3 v k. ú. Velká
Víska, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hořovice za pozemek parcelní č. 876/4
a část pozemku parcelní č. 876/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví města Hořovice,
a doporučuje zastupitelstvu města směnu těchto nemovitostí schválit. Projednat směnu
pozemků s jejich vlastníkem. Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právní zajistit
oddělení pozemků. Úkol trvá, termín prodloužen.
7.9.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme
organizaci Muzeum Českého krasu Beroun prostory v objektu č. p. 27 v Hořovicích
(Starý zámek - Tvrz) pro účel expozice sbírkových předmětů Hořovicka. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou 20 let. Nájemné činí 1.000 Kč ročně. Zajistit podpisy
smluvních stran.
7.9.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o prodeji zboží
a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 011025, kterým bude prodloužen závazek
společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. poskytovat veřejně dostupné služby
elektronických komunikací městu do 31. 8. 2018. Informovat společnost Vodafone Czech
Republic, a. s. a zajistit podpisy smluvních stran.
15.9.2016
JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí oznámení o konání shromáždění dne 9. 9. 2016, které podalo hnutí
ANO Hořovice.
7.9.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Martině
Kadeřábkové část pozemku parcelní č. 1112/32 v k. ú. Hořovice o výměře cca 9 m2
za účelem zřízení venkovního posezení. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
od 10. 8. 2016 do 30.9.2016 za nájemné 100,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
15.9.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s přistoupením ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného

hospodářského zájmu č. S-8552/SOC/2016. Zajistit podpisy smluvních stran.
15.9.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s příjetím finančního daru v celkové výši 114.500,- Kč od města Žebrák,
obcí Drozdov, Osek, Zaječov, Chlustina, Rpety, Felbabka, Kotopeky, Tlustice, Olešná,
Hvozdec, Neumětely, Újezd, Lochovice, Točník, Bzová, Běštín, Podluhy, Praskolesy
a městyse Jince a Cerhovice. Současně rada souhlasí se zněním vzoru darovací smlouvy –
účelově neurčený dar a vzoru darovací smlouvy – účelově určený dar, podle kterých
uvedené obce, města a městyse poskytují příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní,
Hořovice finanční dary.
15.9.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat na budoucím služebném
pozemku parcelní č. 978 v k. ú. Hořovice plynárenské zařízení „nová plynová přípojka
pro dům č. p. 425, ul. Dolní, Hořovice“. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca
3 m za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit
podpisy smluvních stran.
15.9.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se záměrem pronajmout paní Martině Kadeřábkové část pozemku
parcelní č. 1112/32 v k. ú. Hořovice o výměře cca 9 m2 za účelem umístění dětské
venkovní trampolíny, na dobu určitou od 10. 8. 2016 do 30. 9. 2016 za nájemné ve výši
100,- Kč. Zveřejnit záměr pronájmu a připravit nájemní smlouvu.
15.9.2016
JUDr. Maříková
Rada schvaluje záměr pronajmout prostor pozemku parcelní číslo č. 112/1 o výměře
1255 m2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba – budova č.p. 606, objekt
občanské vybavenosti, adresa místa Nádražní 606/14, 268 01 Hořovice, za podmínek
snížení nájmu po dobu než budou odstraněny závady stavby a bude možné předmět
nájmu užívat bez omezení. Informovat žadatele.
7.9.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s níže uvedenou souhrnnou zprávou o čerpání dotací z rozpočtu města
Hořovice – sociální oblast – pro rok 2015. Všichni níže uvedení žadatelé o dotaci dodali
vyúčtování včas a řádně. Předložit na nejbližším jednání zastupitelstva.
21.9.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením jedné místnosti v holobytech žadatelce dle přílohy zápisu.
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou do 30. 11. 2016. V případě pravidelné úhrady
nákladů na bydlení bude Městská správa bytového a nebytového fondu automaticky
prodlužovat nájemní smlouvu o tři měsíce.
7.9.2016

p. Vaculík
Rada města schvaluje přijetí mimořádné dotace z rozpočtu Středočeského kraje
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Sportovní hala v Hořovicích –
rekonstrukce“.
7.9.2016
p. Vaculík
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech
žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít do 30.9.2016 za splnění
podmínky sepsání uznání dluhu a dohody o splátkách na MSBNF a uhrazení dluhu
včetně úhrady běžných plateb spojených s bydlením do 31. 8. 2016. V případě
nedodržení těchto podmínek, MSBNF neuzavře po 30. září novou NS a zahájí úkony
vedoucí k vystěhování této žadatelky.
7.9.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury za opravu sekacího traktoru, který slouží
k zajišťování údržby fotbalového areálu. S přihlédnutím ke čl. III písm. e) Smlouvy
o správě nemovitostí, která byla uzavřena mezi městem Hořovice a FK Hořovicko, snížit
o proplacenou částku příspěvek na měsíc srpen 2016.
7.9.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10 tis. Kč Valentýně Vokurkové na účast
na mistrovství světa ve sportovním aerobiku v r. 2016.
7.9.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7 tis. Kč na pořádání motokárových závodů,
které jsou pořádány na motokárové dráze v Hořovicích v r. 2016.
7.9.2016
pí Šumerová
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření města Hořovice za I. pololetí r. 2016.
7.9.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s pořízením automobilu RENAULT KANGOO za 70.000,- Kč pro potřeby
Domova Na Výsluní. Současně souhlasí s čerpáním investičního fondu PO v uvedené výši.
7.9.2016
pí Šumerová
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za I.
pololetí roku 2016.
7.9.2016
pí Šumerová
Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Petrovi Koukalovi ve výši 49.000,-

Kč v souvislosti s jeho postupem na letní olympijské hry.
7.9.2016
PhDr. Jiří Vlček, Jana Šrámková

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
7. 9. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni: Mgr. Jiří Vavřička, 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:
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 7. 9. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Hasman
Rada bere na vědomí informaci o záměru na komplexní řešení úspor tepelné energie
na vytápění od společnosti ECOONE CZECH, s. r. o. Rožnov pod Radhoštěm.
21.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada rozhoduje o zahájení projekčních prací za účelem zrealizování komunikačního

systému v ulici Kamenné v Hořovicích. Zajistit nabídku na zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. soupisu prací a výkazu
výměr.
21.9.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme
organizaci Muzeum Českého krasu Beroun prostory v objektu č. p. 27 v Hořovicích
(Starý zámek - Tvrz) pro účel expozice sbírkových předmětů Hořovicka. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou 20 let. Nájemné činí 1.000 Kč ročně. Zajistit podpisy
smluvních stran.
30.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se směnou pozemků parcelní č. 876/2 a parcelní č. 86/3 v k. ú. Velká
Víska, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hořovice za pozemek parcelní č. 876/4
a část pozemku parcelní č. 876/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví města Hořovice,
a doporučuje zastupitelstvu města směnu těchto nemovitostí schválit. Projednat směnu
pozemků s jejich vlastníkem. Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právní zajistit
oddělení pozemků. Úkol trvá, termín prodloužen.
31.12.2016
Bc. Hasman
Rada schvaluje Směrnici č. 2/2016 pro užívání Portálu příspěvkových organizací města
Hořovice s účinností od 8. 9. 2016. Tato směrnice upravuje fungování mezi MěÚ
a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Hořovice.
21.9.2016
Bc. Hasman
Rada schvaluje příspěvek ve výši 2000,- Kč pro MUDr. Martínkovou, ze kterého budou
hrazeny náklady na školení pro kronikářku města.
7.9.2016
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s bezplatným umístěním reklamní plachty kandidáta ČSSD do Senátu
na zábradlí mostu u společenského domu.
7.9.2016
Ing. Grunt
Rada souhlasí s nabídkovou cenou ve výši 60.000 Kč bez DPH tj 72.600 Kč včetně DPH,
podle které zpracuje Ing. arch. Martin Jirovský PhD, IČO 625 49 201, Převrátilská 330,
Tábor, jakožto zpracovatel územního plánu města Hořovice, úpravu návrhu územního
plánu pro třetí opakované veřejné projednání dle § 53 odst. 2 zákona č.. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu. Rada nesouhlasí s požadavkem zpracovatele
územního plánu, proplatit zpětně činnost v rámci úpravy územního plánu pro druhé
opakované veřejné projednání z roku 2015. Zajistit zpracování nové dodatku ke smlouvě
o dílo.
21.9.2016

Ing. Grunt
Rada bere na vědomí výsledek posouzení žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného
operačního programu na akci: „Oprava chodníků v ulici Valdecká, Pražská, Palackého
náměstí, Příbramská a sídliště Višňovka“, kdy dotace nebyla poskytnuta na základě
posouzení dotačního orgánu. Zajistit úpravu stávající projektové dokumentace dle
výsledku posouzení žádosti a připravit pro další dotační výzvu.
21.9.2016
Ing. Křížková
Rada města Hořovice bere na vědomí dohodu o rozvázání pracovního poměru ředitele
příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice viz příloha č.1. Rada
pověřuje starostu Dr. Ing. Jiřího Peřinu vypsáním výběrového řízení na pozici ředitele
MKC. Výběrová komise bude složena ze členů rady města a Jiřího Šaleny, odborníka
z praxe.
21.9.2016
Ing. Křížková
Rada bere na vědomí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 273/2016 Sb.,
kterým dochází od 1. 9. 2016 ke změně platových tarifů u ředitelů příspěvkových
organizací 1. základní škola, 2. základní škola, Městská mateřská škola a Domeček
Hořovice. Současně rada stanovuje platy ředitelům výše uvedených příspěvkových
organizací tak, že upravila tarif podle nařízení vlády a ostatní složky platů zůstávají
nezměněny. Zajistit vypracování a předání platových výměrů.
21.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky vzešlé z elektronické aukce konané dne
11. 8. 2016 k veřejné zakázce nazvané Sdružené služby dodávky elektrické energie
pro město Hořovice a podřízené organizace na rok 2017, kterou podala firma
s obchodním názvem ENWOX ENERGY s. r. o., Denisova 639/2, 702 00 Ostrava, IČ:
02639564, ve výši 640.880 Kč. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková
cena.
21.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky vzešlé z elektronické aukce konané dne
11. 8. 2016 k veřejné zakázce nazvané Sdružené služby dodávky zemního plynu
pro město Hořovice a podřízené organizace na rok 2017, kterou podala firma
s obchodním názvem One Energy & One Mobile a.s., IČ: 01879880, se sídlem Homopolní
3322/34, 702 00 Ostrava ve výši 901.101 Kč. Základním hodnotícím kritériem byla
nejnižší nabídková cena.
21.9.2016
Ing. Šnajdr Rada souhlasí s textem třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, týkající se stavby s názvem "Prodloužení
podchodu v žst. Hořovice", konkrétně přeložky kabelového vedení 22kV na pozemku
p. č. 1570/17 v k. ú. Hořovice. Po obdržení originálních tisků smlouvy zajistit podpis
ze strany města Hořovice.

5.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada města schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 5/2015 - Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele a souhlasí s cenovou
nabídkou ze dne 07. 06. 2016, podle které provede M. A. Velinský, za celkovou cenu
1.187.010 Kč vč. 21% DPH, veškeré potřebné stupně projektové dokumentace, týkající
se návrhu autobusového terminálu na náměstí Boženy Němcové v Hořovicích. Zajistit
návrh smlouvy o dílo. PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
21.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada města schvaluje text Odůvodnění veřejné zakázky a dále schvaluje Zadávací
dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou v otevřeném řízení
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., nazvanou "Svoz a likvidace odpadu pro Město
Hořovice", vč. příloh č. 1 až 6 k zadávací dokumentaci, tedy i včetně přílohy č. 2, tj. textu
smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu.
21.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem servisní smlouvy, podle které bude společnost ATLAS consulting
spol. s r.o., za cenu 3 x 38.000 Kč, tj. 114.000 Kč bez DPH, poskytovat
do 31. 8. 2019 služby k právnímu informačnímu software CODEXIS. Zajistit podpisy
smluvních stran.
5.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada trvá na svém rozhodnutí ze dne 10. 8. 2016, tj. nesouhlasí se změnou v plánovaném
umístění parkovacích míst, v tzv. modré zóně, ve Smetanově ulici, dle návrhu zde
bydlícího občana.
21.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016, podle kterého
dokončí společnost HORA s. r. o. rekonstrukci prostor v areálu Starého zámku
pro potřeby regionálního muzea nově do 30. 9. 2016. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o.,
za cenu 164.605,62 Kč bez DPH, tj. 199.172,80 Kč vč. 21% DPH, rekonstrukci veřejného
osvětlení v areálu Starého zámku Hořovice vč. nových rozvodů. Objednat provedení
prací.
21.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V12c "Zákaz zastavení“
za objektem č. p. 1351/13 ulice Vrbnovská (obchodní dům PAVON na sídlišti Višňovka).
Důvodem instalace tohoto značení je zamezit parkování automobilům v těchto místech

a umožnit tak volný průjezd pro zásobování provozovny potravin. Po odsouhlasení
Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení tohoto
značení.
21.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí zprávu odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice, týkající
se možného zjednosměrnění Lidické ulice v Hořovicích.
21.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice doporučuje zastupitelstvu města schválit spoluúčast na akci
"Sportovní hala v Hořovicích" ve výši minimálně 21.168.438,- Kč z rozpočtu města.
21.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada ukládá TAD vyřešit dopravní značení části ulice Pod nádražím (od hotelu U Parku
k výkupně surovin pod nádražím) jako obytnou zónu. 21.9.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP oblast podpory 2.4. Zajistit přípravu
podkladů.
5.10.2016
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní č. 745/1
v k. ú. Hořovice o výměře cca 63 m2 za účelem sjednocení majetku a parkování osobního
automobilu. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
21.9.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva
města dne 21. 9. 2016. Předložit po úpravách k projednání zastupitelstvu.
21.9.2016
JUDr. Maříková
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit změnu zřizovací listiny Domova
Na Výsluní Hořovice podle §84 odst. 2, písmeno d) zákona č.128/2000 Sb.
21.9.2016
Mgr. Komínek
Rada ukládá Komisi školské, kulturní a sportovní připravit a organizačně zajistit konání
městského plesu v roce 2017.
30.11.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s návrhem 3. rozpočtového opatření města Hořovice na rok
2016. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
21.9.2016

pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným užitím veřejného prostranství na Palackého náměstí
na konání předvolebního meetingu TOP 09 dne 20. září 2016
21.9.2016
Mgr. Renata Wachtlová Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 21. 9. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, tajemník
Lenka Kuniaková, 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: PhDr. Jiří Vlček, 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. 21
Rady města Hořovice ze dne 21. 9. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Bc. Hasman
Rada bere na vědomí informaci o záměru na komplexní řešení úspor tepelné energie
na vytápění od společnosti ECOONE CZECH, s. r. o. Rožnov pod Radhoštěm.
5.10.2016
Bc. Hasman
Rada města ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení obálek k veřejné zakázce "Svoz
a likvidace odpadu pro Město Hořovice" v následujícím složení:
Ondřej Vaculík, Roman Jetel, Ing. David Grunt, paní Podubecká, JUDr. Dana Maříková,
náhradníci: Bc. Michal Hasman, Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Soňa Matějková, Mgr. Jiří
Vavřička, paní Alena Jirků
5.10.2016
Bc. Hasman
Rada města bere na vědomí výsledek poptávkové řízení na pořízení software –
PŘESTUPKY, pro pokrytí povinností vyplývající ze změny legislativy v oblasti zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Rada souhlasí na základě výše uvedeného s výběrem
dodavatele ASW (softwarového produktu) - společností VISTA CONSULTING s.r.o.
(zajistit přípravu smlouvy)
5.10.2016
Bc. Hasman
Rada souhlasí s textem Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce, zadávanou v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
nazvanou "Snížení energetické náročnosti Společenského domu", vč. příloh č. 1 až 8
k zadávací dokumentaci, tedy i včetně přílohy č. 1, tj. textu smlouvy o dílo.
5.10.2016
Bc. Hasman
Rada souhlasí s textem Výzvy k podání nabídek a s textem Zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., nazvanou „Snížení energetické náročnosti
budovy Městského úřadu č. p. 640 v Hořovicích“, vč. příloh č. 1 až 4 k zadávací
dokumentaci, tedy i včetně přílohy č. 1, tj. textu smlouvy o dílo.
5.10.2016
Bc. Hasman
Rada města souhlasí s textem ankety, která se týká akce nazvané ,,Revitalizace sídlištní
zeleně – Západní sídliště“. Anketa je nedílnou součástí usnesení.
5.10.2016
Dr. Ing. Peřina
Rada projednala požadavek Ing. Petra Mareše z Městské akciové společnosti Hořovice
a.s. o prodloužení termínu dodání podkladů na realizaci pozemku p.č. 892/5 k.ú. Velká
Víska, a stanovuje termín 19. 10. 2016. O tomto rozhodnutí bude Ing. Petr Mareš
informován písemně.
19.10.2016

Ing. Grunt
Rada revokuje část svého usnesení ze dne 7. 9. 2016 a souhlasí s nabídkovou cenou
ve výši 60.000 Kč bez DPH tj 72.600 Kč včetně DPH, za proplacení projekčních prací
v roce 2015 v souvislosti s úpravou územního plánu města Hořovice pro druhé veřejné
projednání, které zpracoval Ing. arch. Martin Jirovský PhD, IČO 625 49 201, Převrátilská
330, Tábor, jakožto zpracovatel územního plánu města Hořovice.
5.10.2016
Ing. Grunt
Rada souhlasí s výsadbou kompenzační zeleně na pozemku č. 892/5 v k. ú. Velká Víska,
která byla uložena společnosti NH HOSPITAL a. s. v souvislosti s kácením 21 stromů
v areálu nemocnice z důvodu přístavby zdravotnického komplexu. Výsadba zeleně bude
provedena podél drobné vodoteče ve vzdálenosti max. 5 m od její hrany. Výsadba
neohrozí možnou výstavbu, jelikož v ochranném pásmu vodoteče není možné umisťovat
stavby. Celkem bude vysazeno 90 stromů.
5.10.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 01. 11. 2016 na dobu 12 měsíců pro pět
zaměstnanců, kteří by byli zařazeni do Městské správy bytového a nebytového fondu
na úklidové práce. V případě získání příspěvku na VPP rada zmocňuje ředitele
příspěvkové organizace MSBNF k řízení, organizování a kontrolování práce těchto
zaměstnanců.
5.10.2016
Ing. Křížková
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice a zasedací místnosti
pro zajištění voleb do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu ČR, které
se konají ve dnech 7. a 8. října 2016 a v případě konání II. kola voleb do Senátu, ve dnech
14. a 15. října 2016.
5.10.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice za účelem setkání bývalých
zaměstnanců hořovického závodu Harmonika – Delicia Hořovice dne 21. října 2016.
5.10.2016
Ing. Křížková
Rada města souhlasí se smlouvou o nájmu s Národním památkovým ústavem, správa
zámku v Hořovicích, o dočasném užívání místnosti jako volební okrsek č. 4 pro
zajištění voleb do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se konají
ve dnech 7. a 8. října 2016 a v případě konání II. kola voleb do Senátu, ve dnech 14. a
15. října 2016.
5.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada rozhoduje o zahájení projekčních prací za účelem zrealizování komunikačního
systému v ulici Kamenné v Hořovicích. Zajistit nabídku na zpracování projektové

dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. soupisu prací a výkazu
výměr.
5.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada města schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 5/2015 - Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele a souhlasí s cenovou
nabídkou ze dne 07. 06. 2016, podle které provede M. A. Velinský, za celkovou cenu
1.187.010 Kč vč. 21% DPH, veškeré potřebné stupně projektové dokumentace, týkající
se návrhu autobusového terminálu na náměstí Boženy Němcové v Hořovicích. Zajistit
návrh smlouvy o dílo. PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
5.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016, podle kterého
dokončí společnost HORA s. r. o. rekonstrukci prostor v areálu Starého zámku
pro potřeby regionálního muzea nově do 30. 9. 2016. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V12c "Zákaz zastavení“
za objektem č. p. 1351/13 ulice Vrbnovská (obchodní dům PAVON na sídlišti Višňovka).
Důvodem instalace tohoto značení je zamezit parkování automobilům v těchto místech
a umožnit tak volný průjezd pro zásobování provozovny potravin. Po odsouhlasení
Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení tohoto
značení.
5.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada ukládá TAD vyřešit dopravní značení části ulice Pod nádražím (od hotelu U Parku
k výkupně surovin pod nádražím) jako obytnou zónu.
5.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP oblast podpory 2.4. Zajistit přípravu
podkladů.
5.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se smlouvou o dílo mezi městem Hořovice a společností Kaiser spol, CZ
s r.o. týkající se rekonstrukce místní komunikace v lesoparku Dražovka nazvané „Lesní
cesta Mohykán – Podluhy“ za cenu 2 489 051,84 Kč bez DPH, tj. 3 011 752,73 Kč vč. 21%
DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Mezi Městem Hořovice a společností Kaiser spol,
CZ s r.o.
5.10.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se směnou pozemků parcelní č. 876/2 a parcelní č. 86/3 v k. ú. Velká
Víska, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hořovice za pozemek parcelní č. 876/4

a část pozemku parcelní č. 876/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví města Hořovice,
a doporučuje zastupitelstvu města směnu těchto nemovitostí schválit. Projednat směnu
pozemků s jejich vlastníkem. Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právní zajistit
oddělení pozemků. Úkol trvá, termín prodloužen.
31.12.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., spočívající ve zřízení, provozování, údržbě
a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku
parcelní č. 942/1 v k. ú. Velká Víska. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu ve výši 4.150,- Kč + DPH v zákonné výši. Zajistit podpisy
smluvních stran.
5.10.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parcelní č. 359/7 v k. ú. Velká Víska
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha do vlastnictví města Hořovice a doporučuje zastupitelstvu města převod této
nemovitosti schválit.
5.10.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá Gymnáziu
Václava Hraběte Hořovice část nebytových prostor o celkové výměře 1.631 m2 v domě
č. p. 617 v Hořovicích pro provozování gymnázia. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Nájemné činí 500.000,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.10.2016
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem pozemků parcelní č. 819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska
Ing. Tereze Martonové.
5.10.2016
p. Vaculík
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o nájmu části nemovitosti v objektu č. p. 734 v ul.
Palachově v Hořovicích Farní charitě Starý Knín.
5.10.2016
PhDr. Vlček
Rada města bere na vědomí záměr paní Andrey Blažejové zřídit v Hořovicích soukromou
ZUŠ výtvarného zaměření.
5.10.2016
pí Šrámková
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností
podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2016 č.S-

8303/SOC/2016/1 se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
5.10.2016

Jana Šrámková PhDr. Jiří Vlček

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 22
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
5. 10. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, 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. 22
Rady města Hořovice ze dne 5. 10. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parcelní č. 359/7 v k. ú. Velká Víska

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha do vlastnictví města Hořovice a doporučuje zastupitelstvu města převod této
nemovitosti schválit.
2.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., spočívající ve zřízení, provozování, údržbě
a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku
parcelní č. 942/1 v k. ú. Velká Víska. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu ve výši 4.150,- Kč + DPH v zákonné výši. Zajistit podpisy
smluvních stran.
2.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP oblast podpory 2.4. Zajistit přípravu
podkladů.
2.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada rozhoduje o zahájení projekčních prací za účelem zrealizování komunikačního
systému v ulici Kamenné v Hořovicích. Zajistit nabídku na zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. soupisu prací a výkazu
výměr.
2.11.2016
Bc. Hasman
Rada města bere na vědomí výsledek poptávkové řízení na pořízení software –
PŘESTUPKY, pro pokrytí povinností vyplývající ze změny legislativy v oblasti zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Rada souhlasí na základě výše uvedeného s výběrem
dodavatele ASW (softwarového produktu) - společností VISTA CONSULTING s.r.o.
(zajistit přípravu smlouvy)
19.10.2016
Bc. Hasman
Rada města schvaluje návrh Komise pro strategický rozvoj (poradní orgán rady města).
Na základě schváleného návrhu KPSR bude zpracován akční plán na dvouleté období,
který musí být schválen ZM.
19.10.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Gymnáziu Václava Hraběte
v Hořovicích za účelem konání školní akademie ve dnech: 20. 12. 2016 od 8:30 do 12:00
hod a 21. 12. 2016 od 8:30 do 18:00 hod.
19.10.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Domovu Na Výsluní Hořovice,
za účelem konání každoročního setkání seniorů a to ve čtvrtek 01. 12. 2016 od 8:00 –

20:00 hod.
19.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN,
podle které bude elektřinu do objektů radnice č. p. 2 a č. p. 640 dodávat v roce
2017 společnost ENWOX ENERGY s. r. o. za ceny vysoutěžené v aukci a uvedené v příloze
č. 3 smlouvy. Zajistit podpisy smluvních stran.
19.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost ANTA s.r.o.
kompletní projektovou dokumentaci vč. inženýrské činnosti na akci nazvanou:
Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích - autobusový terminál, za cenu
1.187.010 Kč vč. 21% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Zdržela se: 1 Mgr. Renata
Wachtlová
19.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise pro otevírání obálek k veřejné obchodní soutěži
na stavební zakázku nazvanou Snížení energetické náročnosti Společenského domu
v Hořovicích ve složení Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman a ing. Milan Šnajdr. Rada
zároveň schvaluje členy hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku ve složení
Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman, ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán a ing. Petr Karban
a náhradníky ve složení Mgr. Jiří Vavřička, Ing. David Grunt, Roman Jetel, Ing. Václav
Liprt a ing. Alois Macek. Rada ukládá komisi pro otevírání obálek zahájit svoji činnost
ode dne 19. 10. 2016.
19.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise pro otevírání obálek k veřejné obchodní soutěži
na stavební zakázku nazvanou Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu
č. p. 640 v Hořovicích ve složení Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman a ing. Milan Šnajdr.
Rada zároveň schvaluje členy hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku
ve složení Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman, ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán a ing. Petr
Karban a náhradníky ve složení Mgr. Jiří Vavřička, Ing. David Grunt, Roman Jetel,
Ing. Václav Liprt a ing. Alois Macek. Rada ukládá komisi pro otevírání obálek zahájit svoji
činnost ode dne 19. 10. 2016.
19.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí vyjádření Policie České republiky, Dopravního inspektorátu
Beroun k umístění dopravního značení IZ 5a (Obytná zóna) a IZ 5b (Konec obytné zóny)
do ulice Pod Nádražím.
19.10.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k rámcové smlouvě o poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 011025, kterým

se nahrazuje příloha č. 1 - zaměstnanecký program novým zněním. Informovat
společnost Vodafone Czech Republic a.s. a zajistit podpisy smluvních stran.
19.10.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením pozemku parcelní č. 678/11 v k. ú. Velká Víska o výměře
192 m2 od pana Ivo Kulíka z důvodu majetkoprávního vypořádání a doporučuje
zastupitelstvu města odkoupení pozemku schválit.
19.10.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním vnitřního předpisu č. 3/2016, který nahrazuje vnitřní předpis
č. 5/2015 Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele.
19.10.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu skládky odpadů, kterým
město prodlužuje pronájem skládky Hrádek společnosti AVE CZ odpadové hospodářství,
s. r. o., do 31. 12. 2023. Zajistit podpisy smluvních stran.
19.10.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o spolupráci při nasazení a užívání systému prvků
aktivního monitoringu ve Středočeském kraji, která je důležitým dokumentem
umožňující plnění veřejné zakázky dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti
a plynulosti silniční dopravy, v rámci projektu Středočeského kraje „Bezpečný
Středočeský kraj“. Zajistit podpisy smluvních stran.
19.10.2016
Ing. Šnajdr
Rada města ukládá TAD zajistit přípravu dokumentace potřebné k realizaci propojení
kanalizace u 2. ZŠ.
2.11.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí
pro uspořádání předvolební akce (bezplatné právní poradny) pana Jana Holáska dne
6. 10. 2016 od 13 do 18 hodin.
5.10.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku 18.500,- Kč Středisku volného času - Domeček
na pořízení materiálu pro zhotovení vánočních ozdob na městský vánoční strom.
5.10.2016
PhDr. Vlček
Rada souhlasí na základě žádosti paní Andrey Blažejové se založením soukromé ZUŠ
se zaměřením na výtvarný obor na území města a v té souvislosti s její žádostí o zápis

do rejstříku škol a školských zařízení.
5.10.2016
pí Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na vyřazení nepotřebného
a neupotřebitelného majetku dle přílohy protokolu o likvidaci.
5.10.2016
pí Šrámková
Rada souhlasí s akcí "Jeden den ve městě" pro potřeby tvorby kroniky města.
5.10.2016
pí Šumerová
Rada bere na vědomí umístění volebního poutače pro účely volební kampaně
na Palackého náměstí. S přihlédnutím k datu podání nemohla rada žádost řádně
projednat a vyjádřit formou usnesení své stanovisko, umístění tedy bylo povoleno dle §
16 zák. č. 247/95 Sb., o volbách do senátu parlamentu ČR. Umístění volebního poutače
se povoluje na dny 28. 9. až 14. 10. 2016 a bude zpoplatněno dle Obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2013.
5.10.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí
na uspořádání předvolební akce ODS dne 5. 10. 2016.
5.10.2016
pí Šumerová
Rada bere na vědomí užití veřejného prostranství na Palackého náměstí na konání
předvolební akce KSČM dne 29. září 2016. S přihlédnutím k charakteru akce souhlasí
s tím, aby užití veřejného prostranství nebylo zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích č. 2/2013.
5.10.2016

Ondřej Vaculík, Mgr. Jiří Vavřička

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 23
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19. 10. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni:

Jana Šrámková, místostarostka

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček
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 19. 10. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Hasman
Na základě vyhodnocení ankety k projektu "Revitalizace zeleně na Západním sídlišti"

rada ustupuje od realizace tohoto projektu.
2. 11. 2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro konání zkoušek studentů
Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích na maturitní ples. Zkoušky budou probíhat
v době od 17. 10. 2016 do 31. 01. 2017.
2. 11. 2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro konání nácviku maturitního
plesu studentů Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích. Zkoušky budou probíhat v době
od 20. 10. 2016 do 15. 12. 2016 každý čtvrtek v době od 15:00 do 17:00 hod. s výjimkou
dne 1. 12. 2016.
2.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zrušením stanoviště separovaného odpadu v ulici Valdecká
před domem č. p. 201/17. Sdělit stanovisko žadateli.
2.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 23 odst. 2 z důvodu
přesahu zateplení bytového domu č. p. 1367 na sídlišti Višňovka o 150 mm na pozemek
parc. č. 942/1 v k. ú. Velká Víska, který je v majetku Města Hořovice. Dále rada vydává
též souhlas pro dočasný zábor pozemků v majetku Města Hořovice parc. č. 942/1
a 931/2 pro zařízení staveniště a lešení. Rada též souhlasí s činností v ochranném
pásmu inženýrských sítí v majetku Města Hořovice (oprava okapového chodníku).
2.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu, podle
které bude do objektu radnice č. p. 2 dodávat v roce 2017 zemní plyn společnost One
Energy & One Mobile a.s. za ceny vysoutěžené v aukci. Zajistit podpisy smluvních stran.
2.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které instaluje v budoucí sportovní hale společnost
Chládek & Tintěra, a.s., za cenu 119.807,50 Kč bez DPH, tj. 144.967 Kč vč. 21% DPH
tělocvičné nářadí (gymnastické žebřiny, gymnastické kruhy, tyč a lano pro šplh) a 5 ks
badmintonových sad. Objednat provedení prací.
2.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu "Denního centra pro osoby
bez přístřeší" od integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 30. Zajistit
podání žádosti k 27. 10. 2016.
2.11.2016

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením výjimky z vyhl. č. 501/2006 Sb., § 23 ods. 2 z důvodu přesahu
zateplení obvodové stěny bytového domu č. p. 1240 – 1242 v ulici Višňová izolantem
o tl. 160mm a opravou okapových chodníčků nad pozemek parc. č. 942/1 v k. ú. Velká
Víska, jenž je městským majetkem.
2.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada města ukládá odboru TAD zajistit přípravu podkladů pro dotaci OPŽP na zřízení
podzemních kontejnerů pro tříděný odpad.
2.11.2016
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem pozemků parcelní č. 611/1 a 612 v k. ú. Hořovice Farnímu
sboru Českobratrské církve evangelické Dobříš a doporučuje zastupitelstvu města
prodej pozemků neschválit.
2.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Újezd o výkonu přenesené
působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
na dobu neurčitou. Informovat obec Újezd a zajistit podpisy smluvních stran. Zaslat
Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.
2.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Podluhy o výkonu přenesené
působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
na dobu neurčitou. Informovat obec Podluhy a zajistit podpisy smluvních stran. Zaslat
Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.
2.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, spočívající v
umístění a výstavbě kanalizační stoky na budoucím služebném pozemku parcelní
č. 1112/48 v k. ú. Hořovice pro stavbu „Hořovice-V Luhu-p. č. 2270/15-stavební
pozemky pro 2 RD“. Předpokládaný rozsah služebnosti, kanalizační stoky, činí cca 43 bm
za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.
2.11.2016
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s odkoupením pozemku parcelní č. 903/8 v k. ú. Velká Víska – část
koryta Žákova náhonu včetně břehových porostů o délce 570 m od vlastníka České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu 126.000,Kč a doporučuje zastupitelstvu města odkoupení pozemku neschválit.
2.11.2016

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností VISTA CONSULTING, s. r. o.,
podle které tato společnost zajistí vyhotovení počítačového softwaru k přestupkovému
řízení, realizaci instalace a servis, včetně licenčních práv na tento software a služby.
Informovat společnost VISTA CONSULTING, s. r. o. a zajistit podpisy smluvních stran.
2.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, kterou město pronajímá příspěvkové
organizaci Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice nemovité a movité
věci pro sportovní činnost a k účelu provozování víceúčelového sportoviště. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 10.000,- Kč ročně + základní sazba DPH dle
platných předpisů. Současně rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy mezi městem
a FK Hořovicko k 19. 10. 2016. Zajistit podpisy smluvních stran.
2.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se záměrem směny pozemků pro obchvat města Hořovice – východní část
a to pozemků parcelní č. 877/9 a 877/10 v k. ú. Velká Víska, v podílovém
spoluvlastnictví J. Hrabáka a J. Lisého, za pozemky parcelní č. 2279/3, 2279/4 a 2279/5
v k. ú. Hořovice, ve vlastnictví města. Rada ukládá doplnit o znalecké posudky na cenu
obvyklou (tržní) všech směňovaných pozemků s tím, že rozdíl v ceně bude stranami
vyrovnán. Rada doporučuje zastupitelstvu města směnu pozemků schválit.
2.11.2016
Mgr. Kebrlová
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech
žadatelkám dle přílohy zápisu a ukládá MSBNF neprodleně zahájit úkony k vystěhování
a vymáhání dluhů. Informovat žadatelky. PRO: 5 PROTI: 1
2.11.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s prominutím dluhů vůči městu Hořovice v celkové výši 19.149,- Kč
u opatrovanců dle přílohy zápisu, kterým bylo město Hořovice ustanoveno veřejným
opatrovníkem.
2.11.2016
Mgr. Kebrlová
Na základě žádosti Úřadu práce ČR rada souhlasí s vydáním kladného vyjádření obce
podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, týkajícího se vyplácení doplatku
na bydlení žadateli dle přílohy originálu zápisu, který žije v ubytovacím zařízení
v katastrálním území Hořovic. Informovat žadatele.
2.11.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s tím, aby klient dle přílohy zápisu nadále využíval přidělenou místnost
v holobytech za podmínky, že do 31. 12. 2016 uhradí dluh na nájemném a pravidelně
bude hradit běžné nájemné. V případě nesplnění této podmínky ukládá MSBNF
neprodleně zahájit úkony k vystěhování a vymáhání dluhu.

2.11.2016
Mgr. Kebrlová
Rada bere na vědomí informaci o nákupu materiálu a zařízení dle přílohy k zápisu
pro potřeby Domova Na Výsluní Hořovice v celkové hodnotě 1.600,- Kč z finančních
prostředků tohoto zařízení a dále rada schvaluje přijetí peněžního daru pro Domov
Na Výsluní Hořovice od firmy DIWENDYS, s.r.o. ve výši 10.000,- Kč a věcného daru
od firmy VALEO, s.r.o. párty stanu ve výši 5.290,-Kč.
2.11.2016
pí Šumerová
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky 1. základní školy Hořovice Mgr. Evy Krištufové
o vyhlášení volných dnů pro žáky ve dnech 24. a 25. 10. 2016.
2.11.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku SVČ Domeček Hořovice o částku 46,5 tis. Kč.
Uvedenou částkou se bude město podílet na opravách prostor poškozených květnovým
krupobitím. Zahrnout do nejbližšího rozpočtového opatření.
2.11.2016
pí Šumerová
Rada schvaluje, v souladu s § 102 zák. 128/2000 Sb., o obcích, návrh 4. rozpočtového
opatření města Hořovice na rok 2016. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva
na vědomí.
2.11.2016
pí Šumerová
Rada uděluje plošnou výjimku z vnitřního předpisu 3/2016 v případě žádostí
příspěvkových organizací města o dotace z MŠMT prostřednictvím tzv. šablon.
2.11.2016
pí Šumerová
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku pro Hanu Adámkovou ve výši 10.000,- Kč
za mimořádné sportovní úspěchy na mezinárodní úrovni.
2.11.2016
Mgr. Zdeňka Ulčová PhDr. Jiří Vlček

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 24
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
2. 11. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík
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 2. 11. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Hasman
Rada schvaluje znění výzvy k soutěži o zakázku malého rozsahu „HOŘOVICE - objekt
RADNICE - oprava částí fasády - říms a atik po krupobití a oprava čelní fasády a fasády
do Pražské ul.“ Zároveň rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek

ve složení: Ing. M. Hořínková, Bc. M. Hasman MPA, K. Pelikán a náhradníci: Ing. M.
Šnajdr, O. Vaculík a Mgr. J. Vavřička. Termín pro podání nabídek je stanoven na 14.
11. 2016 do 09:30 hod. Rada ukládá komisi zahájit svoji činnost dne 14. listopadu
v 10:00 hod.
16.11.2016
Bc. Hasman
Rada schvaluje znění výzvy k soutěži o zakázku malého rozsahu „Hořovice - Městské
kulturní centrum - oprava podlahy sálu po krupobití a výměna PVC v šatně účinkujících“.
Zároveň rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. M.
Hořínková, Bc. M. Hasman MPA, K. Pelikán a náhradníci: Ing. M. Šnajdr, O. Vaculík a Mgr.
J. Vavřička. Termín pro podání nabídek je stanoven na 14. 11. 2016 do 10:00 hod. Rada
ukládá komisi zahájit svoji činnost dne 14. Listopadu v 10:30 hod.
16.11.2016
Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na 15. 12. 2016.
16.11.2016
Ing. Grunt
Rada souhlasí s dodatkem ke smlouvě o dílo na akci: ,,Revitalizace rybníka Valcverk –
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“, kdy tento dodatek řeší změnu v bodě
4. odst. 4. 1. smlouvy o dílo – Doba plnění, kdy termín kompletního dokončení a předání
dokumentace se mění z termínu 30. 10. 2016 na termín 30. 11. 2016. Dodatek
ke smlouvě je předložen z důvodu požadavků vzniklých v souvislosti s projednáním
projektové dokumentace.
16.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada města ukládá TAD zajistit přípravu dokumentace potřebné k realizaci propojení
kanalizace u 2. ZŠ. Úkol trvá.
16.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada rozhoduje o zahájení projekčních prací za účelem zrealizování komunikačního
systému v ulici Kamenné v Hořovicích. Zajistit nabídky na zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. soupisu prací a výkazu
výměr. Úkol trvá.
16.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou od firmy ELTODO-CITELUM, s.r.o. týkající se osvětlení
přechodu pro chodce na Palackého náměstí umístěného před křižovatkou s ulicí
Anýžovou, mezi prodejnou potravin a budovou č. p. 640 za částku 79.267,00 Kč bez DPH,
to je 95.913,07 Kč včetně DPH 21%. Objednat provedení prací.
16.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s dlouhodobým zapůjčením klíče od sloupku, bránícímu ve vjezdu

na cyklostezku v ulici Rpetská za podmínek stanovených smlouvou žadateli, který
vlastní v okolí cyklostezky jinak nepřístupné pozemky. Sdělit stanovisko žadateli.
16.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zajistí společnost HD Strom s.r.o., za cenu 85.184
Kč vč. 21% DPH, arboristický zásah u hodnotných stromů rostoucích v Panské zahradě
a v jejím nejbližším okolí. Jako jediná tato společnost ocenila i kácení a úklid. Objednat
provedení prací.
16.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení ze dne 19.10.2016 ve věci zrušení stanoviště separovaného
odpadu v ulici Valdecká před domem č. p. 201/17. Žadateli doporučuje obrátit se na
firmu AVE.
16.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6019979 „Hořovice,
Nádražní, NN pro č. p. 606/14“ se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě
nového kabelového vedení na pozemcích parcelní č. 103/2, 112/1, 112/2 a 116 v k. ú.
Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 73 běžných metrů za cenu 500,Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních
stran.
16.11.2016
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parcelní č. 747/2 v k. ú.
Hořovice o výměře 19 m2 z důvodu přístupu a oprav domu č. p. 65 v Hořovicích.
Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
16.11.2016
JUDr. Maříková
Rada tímto souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Lesní cestě Mohykán –
Podluhy. Dodatek upravuje dobu plnění díla. Informovat společnost Kaiser spol. CZ s.r.o.
a zajistit podpisy smluvních stran.
16.11.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s výměnou uvolněného sociálního bytu 1 + 1 za 2 + 1 žadatelce dle přílohy
zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvu
do 28.2.2017. Informovat žadatelku.
16.11.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením sociálních bytů tak, jak je navrženo, žadatelkám dle přílohy
zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvy
prozatím do 28. 2. 2017. Informovat žadatelky.

16.11.2016
Mgr. Kebrlová
Rada setrvala na svém původním rozhodnutí a nesouhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy na jednu místnost v holobytech žadatelce dle přílohy zápisu a ukládá MSBNF
neprodleně zahájit úkony k vystěhování a vymáhání dluhů. Informovat žadatelky. pro: 6,
zdržel se: 1
16.11.2016
p. Vaculík
Rada města Hořovice souhlasí s umístěním archivu MKC a skladu knihovny v jedné
dosud volné místnosti v 1. poschodí Starého zámku.
16.11.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s použitím znaku města Hořovice při prezentaci sponzorů dějepisné
soutěže studentů gymnázií ČR a SR, která se bude konat dne 24. 11. 2016 v Chebu.
16.11.2016
pí Šumerová
Rada bere na vědomí oznámení ředitelů obou základních škol o vyhlášení volného dne
pro žáky dne 18. 11. 2016.
16.11.2016
Jana Šrámková Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 25
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16. 11. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Renata Wachtlová, 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. 25
Rady města Hořovice ze dne 16. 11. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada rozhoduje o zahájení projekčních prací za účelem zrealizování komunikačního
systému v ulici Kamenné v Hořovicích. Zajistit nabídky na zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. soupisu prací a výkazu
výměr. Úkol trvá.

30.11.2016
Ing. Grunt
Rada revokuje své usnesení ze dne 2. 11. 2016 ve věci dodatku ke smlouvě o dílo na akci:
,,Revitalizace rybníka Valcverk – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“, kdy tento
dodatek řeší změnu v bodě 4. odst. 4. 1. smlouvy o dílo – Doba plnění a souhlasí s novým
zněním dodatku, kdy termín kompletního dokončení a předání dokumentace se mění
z termínu 30. 10. 2016 na termín 30. 4. 2017. Dodatek ke smlouvě je předložen z důvodu
požadavků vzniklých v souvislosti s projednáním projektové dokumentace.
30.11.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s přidělením uvolněného malometrážního bytu 1+kk v ulici 1. Máje č.p.
699, Hořovice, zájemci dle předkládací zprávy. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou
(6 měsíců). Důvodem je prověření schopnosti žadatele pravidelně hradit nájem a služby.
30.11.2016
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2016.
30.11.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice
k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 29. 11. 2016, 2. 12.
2016, 7. 12. 2016, 9. 12. 2016, 12. 12. 2016, 13. 12. 2016 a 14. 12. 2016.
30.11.2016
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti Svazu tělesně postižených
v ČR z.s., místní organizace Hořovice, za účelem konání informačních schůzek v roce
2017 a to ve dnech:
9. 5. 2017 14:30 - 15:00 hod
9. 5. 2017 15:00 - 15:30 hod
8. 8. 2017 14:30 - 15:00 hod
8. 8. 2017 15:00 - 15:30 hod
24.10.2017 14:30 - 15:00 hod
30.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s novým jízdním řádem linky C 9 210009 MHD dle návrhu společnosti
PROBO BUS a.s. s platností od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017. Rada konstatuje, že ke změně
oproti stávajícímu jízdnímu řádu prakticky nedošlo.
30.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s úpravou cesty před domem č. p. 224/16 v ulici Nádražní spočívající
ve zhotovení odvodňovacího žlabu. Rada rozhodla vhledem k blížícímu se zimnímu
období provést práce až v jarních měsících roku 2017. Informovat žadatele.

30.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem rozhodnutí, podle kterého vybírá na období do konce roku
2024 pro svoz a likvidaci odpadu v Hořovicích nabídku společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a,102 00 Praha 10, IČO: 49356089, která
nabídla zadavateli cenu ve výši 7.064.633,30 Kč bez DPH za 1 rok plnění.
30.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení “Hořovice – Městské kulturní centrum oprava podlahy sálu po krupobití a výměna PVC v šatně účinkujících“ projednala závěry
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SPEKTRA, spol.
s r.o., V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 185 98 897, jehož tímto vybírá jako
dodavatele. 30.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení “Hořovice – objekt RADNICE – oprava částí
fasády – říms a atik po krupobití a oprava čelní fasády a fasády do Pražské ul.“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
SPEKTRA, spol. s r.o., V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 185 98 897, jehož tímto
vybírá jako dodavatele.
30.11.2016
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Úsporná opatření topné soustavy v budově
MŠ Větrná ve městě Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče MYLAND SOLUTIONS s.r.o., Pod Vilami 185/22, 140 00
Praha 4, IČ: 028 13 084, jehož tímto vybírá jako dodavatele.
30.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice paní Blance Vášové ve dnech 27.1., 3.2., 10.2.,
17.2. a 24.2.2017 od 18:30 hod. do 22:15 hod. za účelem pořádání tanečních večerů.
Nájemné bude činit 10.000 Kč. Současně rada souhlasí s navrženou Smlouvou
o spolupráci při zajištění kulturní akce v souladu s výše uvedenými podmínkami. Zajistit
podpisy smluvních stran.
30.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo a poskytování služeb se společností RENTEL a.
s., podle které tato společnost poskytne městu databázi a služby aplikačního softwaru
pro zajišťování školení úředníků městského úřadu. Informovat společnost RENTEL a. s.
a pověřuje tajemníka MěÚ podpisem smlouvy o dílo a poskytování služeb.
30.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s budoucím prodejem části pozemku parcelní č. 66/23 v k. ú. Velká Víska
společnosti NH Hospital, a. s., o výměře 186 m2 za účelem výstavby nových ambulancí.

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Rada doporučuje
zastupitelstvu města smlouvu o smlouvě budoucí kupní schválit. Vyrozumět žadatele.
30.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o ukončení nájmu části pozemku parcelní č. 1229/1 v k.
ú. Hořovice z důvodu jeho dalšího nevyužívání nájemcem. Zajistit podpisy smluvních
stran.
30.11.2016
JUDr. Maříková
1) Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme manželům
Koželuhovým část pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska o výměře 19 m2 za účelem
zřízení přístupu do provozovny v objektu č. p. 908 v Hořovicích. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou do 30. 6. 2017 za jednorázové nájemné 400,- Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
2) Rada souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska
o výměře 19 m2 za účelem zajištění trvalého přístup do provozovny v objektu č. p. 908 v
Hořovicích. Rada doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku parcelní č. 333
v k. ú. Velká Víska schválit. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
30.11.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zrušení věcného břemene, uzavřené v r. 1996 mezi
městem Hořovice a Mgr. Danielou Kazdovou. Vyrozumět žadatelku a zajistit podpisy
smluvních stran.
30.11.2016
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech
žadatelce dle přílohy zápisu do 28. 02. 2017. Informovat žadatelku.
30.11.2016
pí Šrámková
Rada souhlasí s protokolem o likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku. Viz
příloha.
30.11.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s užitím veřejného prostranství na Palackého náměstí dne 27. listopadu
2016 za účelem pořádání akce Vánoce v Hořovicích. S přihlédnutím k charakteru
pořádané akce souhlasí s bezplatným užíváním.
30.11.2016
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5 tis. Kč na pořádání Mikulášského turnaje
rytířů, který se bude konat ve dnech 3. a 4. 12. 2016 na ranči p. Opatrného.
30.11.2016

pí Šumerová
Rada města v souladu s §178 odst. 2, písm. a) Školského zákona stanovuje, že školský
obvod MMŠ Hořovice tvoří území města. Rada v té souvislosti ukládá OFŠ, aby naplnil
ustanovení §34 odst. 4 Školského zákona a aby projednal s dotčenými obcemi jejich
případný zájem o dohodu dle §179 odst. 2 Školského zákona.
30.11.2016
pí Šumerová
Rada bere na vědomí informaci ředitelky MMŠ o přerušení provozu od 27. 12. 2016
do 30. 12. 2016.
30.11.2016
Mgr. Renata Wachtlová Mgr. Jiří Vavřička

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 26
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 28. 11. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, MPA tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Jana Šrámková, místostarostka

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. Zdeňka Ulčová, Ondřej

Vaculík
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 28. 11. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženými materiály pro podávání žádostí na aktivity z oblasti
sportu, kultury, školství a ostatní zájmové činnosti z rozpočtu města Hořovice na rok
2017. Zveřejnit výzvu o podávání žádostí v tisku a na webových stránkách města.
14. 12. 2016

Mgr. Zdeňka Ulčová Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 27

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala
dne 30. 11. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, 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: Jana Šrámková, PhDr. Jiří Vlček
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 30. 11. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
pí Šumerová
Rada města v souladu s §178 odst.2, písm. a) Školského zákona stanovuje, že školský
obvod MMŠ Hořovice tvoří území města. Rada v té souvislosti ukládá OFŠ, aby naplnil
ustanovení §34 odst. 4 Školského zákona a aby projednal s dotčenými obcemi jejich
případný zájem o dohodu dle §179 odst. 2 Školského zákona. Úkol trvá.
14.12.2016
Bc. Hasman
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovila s účinností od 1. 1. 2017 celkový počet zaměstnanců města,
zařazených do městského úřadu na 79. Zároveň RM schvaluje i změnu organizačního

řádu (v počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ) s účinností od 01. 01. 2017.
14.12.2016
Bc. Hasman Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti Sjednocené
organizaci nevidomých a slabozrakých ČR oblastní pobočka Hořovice za účelem konání
pravidelných schůzí v roce 2017, které se budou konat vždy první úterý v měsíci
od 14:00 – 16:00 hodin.
14.12.2016
Bc. Hasman Rada schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitele příspěvkových
organizací zřizovaných městem Hořovice ve výši průměrného měsíčního platu.
Mimořádná odměna bude vyplacena ze schváleného rozpočtu příspěvkové organizace
pro rok 2016. Zdržel se: 1
14.12.2016
Dr. Ing. Peřina
Rada města Hořovice dne 30. 11. 2016 na základě rozhodnutí výběrové komise
na pozici ředitele MKC Hořovice jmenuje pana Mgr. Přemysla Landu k 1. 1. 2017. Výběr
proběhl na základě výběrového řízení. Členové komise: předseda Dr. Ing. Jiří Peřina,
PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Renata Wachtlová, Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Jiří Vavřička, Ondřej
Vaculík, Jiří Šalena. Omluveni: Jana Šrámková
14.12.2016
Ing. Grunt
Rada posoudila záměr pořízení regulačních plánů (RP) nazvaných dle lokalit – RP
Hvozdecká, RP Západní sídliště, RP Velká Víska a RP Žižkov a doporučuje zastupitelstvu
schválit pořízení těchto regulačních plánů, příslušné v samostatné působnosti
zastupitelstvu obce dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
14.12.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s bezúplatným převodem majetku, uvedeného v přílohách, loutkářskému
souboru Malá scéna pod vedením Jaroslava Pelikána.
14.12.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem „Smlouvy o spolupráci“ týkající se zapůjčení klíče od sklopného
sloupku umístěného na cyklostezce Hořovice – Rpety z důvodu přístupu žadatele k jeho
pozemkům. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.12.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle které
zpracuje, za cenu 363.000 Kč vč. 21% DPH, společnost SPF Group, s.r.o. žádost o dotaci
včetně související administrace a zajištění podkladů k projektu "Hořovice - autobusové
nádraží - terminál". Rada vybírala ze tří cenových nabídek vyžádaných v poptávkovém
řízení a vybrala společnost, jež nabídla nejnižší cenu. Pro: 6, Zdržel se:1
14.12.2016

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s upraveným ceníkem zimní údržby komunikací a veřejných prostranství,
předloženým firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. na období roku 2016 - 2017,
v němž zimní pohotovost činí 60.000 Kč měsíčně.
14.12.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke sňatečným obřadům, podle které
Národní památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme v r. 2017 městu
prostory v objektu zámku (zámecká kaple a tři místnosti v patře severozápadního křídla
zámku) ke konání sňatečných obřadů. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.12.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme Svazu
tělesně postižených MO Hořovice prostory v objektu č. p. 640 – 3 místnosti v 1.NP
pro kanceláře a 2 místnosti v 1. a 3. NP pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2017 do doby získání jiných prostor nebo do doby
zahájení rekonstrukce objektu č. p. 640, nejpozději do 31. 12. 2017. Nájemné činí
12.000,- Kč za sjednané období. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.12.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s účastí města v Destinační společnosti Brdy, z. s. a doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o účasti města v tomto spolku a schválit jeho stanovy.
14.12.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti, kterým
se doplňuje účel pronájmu a rozšiřuje předmět nájmu o pronájem části pozemku
parcelní č. 2/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 120 m2. Zajistit podpisy smluvních
stran.
14.12.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení – rozvodné skříně a elektropřípojky
na pozemcích parcelní č. 333/1 a 333/2 v k. ú. Velká Víska dle geometrického plánu,
dosud nezapsaného v katastru nemovitostí. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu ve výši 33.617,50 Kč + DPH v platné výši. Zajistit podpisy
smluvních stran.
14.12.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost Saint-Gobain Sekurit
ČR spol. s r. o. Hořovice daruje městu finanční částku 200.000,- Kč včetně DPH
na vybudování osvětlení přechodu pro chodce na Palackého nám. a na rekonstrukci
(dovybavení) dětského hřiště v ulici Anýžové v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních
stran.

14.12.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice společnosti
Cymedica Engineering, s. r. o., za účelem vybudování parkovacích stání a chodníku,
za kupní cenu ve výši 252.000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu města prodej tohoto
pozemku schválit. Informovat žadatele.
14.12.2016
JUDr. Maříková
1) Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení smlouvy o dílo „Uplatňování daně
z přidané hodnoty“ ze dne 18.9.2012 se společností AJM – Accounting Jogging
Management, s. r. o., Beroun ke dni 30.11.2016. Zajistit podpisy smluvních stran.
2) Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo „Uplatňování daně z přidané hodnoty“, podle
které společnost AJM – Advertisement Job Marketing, 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. Zajistit podpisy
smluvních stran.
14.12.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva
města dne 15. 12. 2016. Předložit k projednání zastupitelstvu.
14.12.2016
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi
městem a Hořovickou teplárenskou, s. r. o., dne 28. 3. 2012, dohodou a s uzavřením
nových nájemních smluv na jednotlivé prostory, v nichž jsou umístěny kotelny
Hořovické teplárenské, s.r.o. Rada souhlasí s tím, aby město uzavřelo smír ve věci
soudního sporu vedeného mezi Hořovickou teplárenskou, s.r.o., a městem Hořovice
o vyklizení nemovitosti u Okresního soudu v Berouně pod č.j. 6 C 110/2012 a to
ve znění: město uznává svou chybu, v důsledku které je neplatná smlouva o nájmu
nebytových prostor v objektu čp. 819, 820 v Hořovicích, uzavřená dne 10.11.
2010.
14.12.2016
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a schvaluje spolupráci s městem
Beroun při uspořádání Pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných
rodin, který by měl být realizován z dotace Ministerstva Vnitra na výdaje realizované
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017. V případě, že dotace
na tuto aktivitu nebude přidělena, město Hořovice se bude podílet na realizaci tábora
poměrnou částkou.
14.12.2016
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s Usnesením č.1/2016 Pracovní odborné skupiny

prevence kriminality.
14.12.2016
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s žádostí o dotaci z Výzvy programu prevence kriminality
na místní úrovni na rok 2017.
14.12.2016
Mgr. Komínek
Rada ukládá Komisi školské, kulturní a sportovní připravit a organizačně zajistit konání
městského plesu v roce 2017. Úkol trvá.
14.12.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s Návrhem rozpočtu města Hořovice na rok 2017 a doporučuje ho
zastupitelstvu ke schválení.
14.12.2016
pí Šumerová
Rada bere na vědomí návrh 5. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2016 a
doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
14.12.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s podáním žádosti o zřízení kontokorentního úvěru v r. 2017 do výše
5 mil. Kč. Předložit zastupitelstvu ke schválení.
14.12.2016

Jana Šrámková PhDr. Jiří Vlček

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 28
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
14. 12. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Mgr. Renata Wachtlová, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, 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. 28
Rady města Hořovice ze dne 14. 12. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Mgr. Komínek
Rada ukládá Komisi školské, kulturní a sportovní připravit a organizačně zajistit konání
městského plesu v roce 2017. Úkol trvá.
11.1.2017

pí Šumerová
Rada města v souladu s §178 odst. 2, písm. a) Školského zákona stanovuje, že školský
obvod MMŠ Hořovice tvoří území města. Rada v té souvislosti ukládá OFŠ, aby naplnil
ustanovení §34 odst. 4 Školského zákona a aby projednal s dotčenými obcemi jejich
případný zájem o dohodu dle §179 odst. 2 Školského zákona. Úkol trvá.
25.1.2017
Ing.Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle které
zpracuje za cenu 303.468 Kč vč. 21% DPH, ing. Vladimír Musil, realizační dokumentaci
stavby nazvané "Rekonstrukce ulice K Nemocnici v Hořovicích." K termínu konání příští
schůze rady města předložit návrh smlouvy o dílo.
11.1.2017
Ing.Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou společnosti Neogenia, s.r.o., podle které bude informování
občanů Hořovic následně řešeno pomocí tzv. systému Mobilní rozhlas, obsahující
aplikaci pro chytré telefony Mobilní rozhlas, umožňující zasílání SMS zpráv, hlasových
zpráv i zpráv pomocí e-mailů. Za dvouletou licenci, za používání systému, požaduje
společnost 69.900 Kč bez DPH, za odeslání jedné SMS zprávy 0,79 Kč a za odeslání
hlasové zprávy 0,99 Kč za 30 vteřin. Objednat službu.
11.1.2017
Ing.Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost SPEKTRA spol.
s r.o., za cenu 538.958 Kč bez DPH, tj. 652.138,60 Kč vč. 21% DPH dílo, spočívající
v opravě podlahy sálu a výměny PVC v šatně účinkujících v objektu Klubu Labe
v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
11.1.2017
Ing.Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost SPEKTRA spol.
s r.o., za cenu 4.326.352,34 Kč bez DPH, tj. 5.234.886,33 Kč vč. 21% DPH dílo, spočívající
v opravě říms a atik po krupobití a v opravě fasády do Palackého náměstí a fasády
do Pražské ulice. Zajistit podpisy smluvních stran.
11.1.2017
Ing.Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle které
zpracuje za cenu 565.070 Kč vč. 21% DPH společnost MCT-RR, spol. s r.o. jednostupňový
projekt stavby nazvané "Půdní vestavba tříd v objektu 2. základní školy Hořovice".
Předložit návrh smlouvy o dílo.
11.1.2017
Ing.Šnajdr
Rada souhlasí s textem rozhodnutí, podle kterého zadavatel, v souladu s ust. § 84 odst.
2 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ruší zadávací řízení
k veřejné zakázce nazvané Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu č. p.
640 v Hořovicích. Oznámit usnesení rady administrátorovi veřejné zakázky.

11.1.2017
Ing.Šnajdr
Rada souhlasí s textem rozhodnutí, podle kterého zadavatel, v souladu s ust. § 84 odst.
2 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ruší zadávací řízení
k veřejné zakázce nazvané Snížení energetické náročnosti budovy Společenského domu
v Hořovicích. Oznámit usnesení rady administrátorovi veřejné zakázky.
11.1.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město Hořovice přenechá
společnosti Czech Time Media, s. r. o., k užívání část pozemku parcelní č. 751/3 v k. ú.
Hořovice o výměře cca 1m2 za účelem provozování veřejných reklamních hodin.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zajistit podpisy smluvních stran.
11.1.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění kulturní akce
ze dne 24. 11. 2016, kterým se rozšiřuje spolupráce smluvních stran při zajištění
tanečních večerů o den 13. 1. 2017. Zajistit podpisy smluvních stran.
11.1.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zemědělském pachtu, podle které město v r.
2017 propachtuje společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů lesních pozemků
v k. ú. Hořovice, Velká Víska, Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání a braní užitků.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017 za pachtovné ve výši 85% z čistého
výnosu předmětu pachtu ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
11.1.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme společnosti
Gastro Hořovice, s. r. o., 4 sloupy veřejného osvětlení v ul. Tyršova pro umístění
orientačních tabulí. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021
za roční nájemné 4.000,- Kč + základní sazbu DPH dle platného zákona. Zajistit podpisy
smluvních stran.
11.1.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování přístupu k českým technickým
normám ve formátu *pdf prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů. Smlouva
umožní online přístup k českým technickým normám v elektronické podobě u Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zajistit podpisy smluvních
stran. 11.1.2017
JUDr. Maříková
1) Rada schvaluje a vydává Nařízení města Hořovice č. 3/2016 o vymezení oblastí města,
ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Parkovací řád. Tímto nařízením se ruší Nařízení města Hořovice č. 2/2016 o regulaci

stání motorových vozidel na vymezených plochách, komunikacích a jejich úsecích
ve vlastnictví města Hořovice na území města Hořovice.
2) Rada schvaluje a vydává Ceník placeného stání na místních komunikacích nebo jejich
úsecích. Zajistit vyhlášení nařízení č. 3/2016 a Ceníku placeného stání.
11.1.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o nájmu honitby, podle které město pronajímá
Honebnímu společenstvu Komárov pozemky v k. ú. Hořovice, uvedené v příloze č. 1 této
dohody, za účelem honitby. Zajistit podpisy smluvních stran.
11.1.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o operativním pronájmu se společností MYLAND
soulutions, s. r. o, podle které tato společnost poskytne městu full-service operativní
pronájem QUERYTHERM (samořídící kontrola regulačních a topných soustav). Zajistit
podpisy smluvních stran.
11.1.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s bezúplatným nabytím majetku – květinového daru od paní Jany
Chvátalové, Květiny, Pražská 366, Hořovice v hodnotě 2.285,- Kč. Připravit darovací
smlouvu.
11.1.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženým plánem inventur a složením inventarizační komise
pro provedení inventarizace za r. 2016.
11.1.2017
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace Základní kynologické organizaci Hořovice, neboť
finanční prostředky vyčleněné na činnost organizací v roce 2016 byly již vyčerpány.
11.1.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice Výboru ZO Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání poradenské činnosti
pro sluchově postižené občany. Poradna se uskutečňuje vždy od 10:00 – 13:00 hod první
a třetí úterý v měsíci. Rozpis poradenských dnů dle přílohy.
11.1.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje podání žádosti o finanční podporu z ESF Operační
program zaměstnanost z výzvy č. 03_16_063: Podpora procesu plánování sociálních
služeb na obecní úrovni na projekt: Komunitního plánu sociálních služeb města
Hořovice a spádových obcí na období 2020 – 2024. Projekt bude zpracován a podán
ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy jako žadatelem a městem
Hořovice jako partnerem.

11.1.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí zakoupení průmyslové pračky PRIMUS FX105 dle
přílohy k zápisu pro potřeby Domova Na Výsluní Hořovice v celkové hodnotě 149.178,Kč z finančních prostředků tohoto zařízení.
11.1.2017
pí Šrámková Rada souhlasí s protokolem o likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného
majetku. Viz příloha.
11.1.2017
pí Šumerová
Rada bere na vědomí oznámení ředitele 2. základní školy o volném dnu pro žáky dne
22. 12. 2016.
11.1.2017
pí Šumerová
Rada města souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti 2. základní školy.
11.1.2017
Mgr. Zdeňka Ulčová Mgr. Jiří Vavřička

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 29

ze schůze Rady města Hořovice,
která se konala dne 23. 12. 2016
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Mgr. Jiří Vavřička, 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: Jana Šrámková, PhDr. Jiří Vlček
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. 29
Rady města Hořovice ze dne 23. 12. 2016
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Hasman
Rada souhlasí s bezplatným uskladněním ve skladu společnosti COLMEX s.r.o., Vrbova
1427/19, 147 00 Praha 4 - Braník a rezervací zboží herních prvků, které nelze
do zamrzlé země instalovat
23.12.2016

Ing. Křížková
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o platu
ředitele příspěvkové organizace „Městské kulturní centrum Hořovice“ s účinností
od 1. 1. 2017 podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Zajistit předání
platového výměru.
23.12.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s přijetím finančního daru pro 1. ZŠ Hořovice ve výši 77 tis. Kč od Unie
rodičů na částečné pokrytí nákladů spojených s vybudováním venkovní učebny
na pozemku školy a s přijetím daru pro 1. ZŠ Hořovice ve výši 12 tis. Kč od p. Pavla
Štěpničky, který je určen pro žáky 4. A na exkurzi do Techmanie Plzeň.
23.12.2016
pí Šumerová
Rada souhlasí s realizací dotačního projektu OP VVV (Operační program, výzkum, vývoj
a vzdělávání) – pro Městskou mateřskou školu.
23.12.2016
Jana Šrámková PhDr. Jiří Vlček

Dr. Ing. Jiří Peřina

