Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
01.09.2021
Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
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: Ing. Jaroslav Vyhnal,
Ondřej Vaculík
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.

ad 2)-4)

Stránka 1

Usnesení č. 16
Rady města Hořovice ze dne 01. 09. 2021

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů
zodpovědným osobám:

Odpovídá
Úkol
Dr.Ing. Peřina Rada města schvaluje program jednání uvedený na
pozvánce.

Termín
01.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města
Hořovice zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v
Berouně na následující čtyřleté období tyto přísedící:
paní Janu Šrámkovou, Ing. Karlu Kadlecovou, Mgr. Olgu
Kebrlovou, Šárku Hasalovou a pana Bc. Jiřího Nedvěda.

15.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s žádostí pana Vadima
Macahaniuce o odkoupení pozemku parc. č. 15/2 v k.ú.
Hořovice o výměře 94 m2 za účelem sjednocení majetku a
doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice tento prodej
schválit. Rada města Hořovice zároveň pověřuje odbor
vnitřních věcí a právní zveřejněním záměru prodeje
pozemku na úřední desce města a zajištěním znaleckého
posudku, dle kterého bude určena prodejní cena pozemku.

15.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje Dohodu o navýšení
finančního limitu stanoveného vyhláškou o školním
stravování jakožto Dodatek č. 1 Smlouvy o zajišťování
školního stravování a stravování zaměstnanců uzavřené se
společností Školní jídelna Hořovice, s.r.o., IČO:
25146564, a to ve věci stanovení ceny potravin dle
příslušné vyhlášky o školním stravování. K podpisu
dohody je pověřen starosta města.

15.09.2021

Stránka 2

Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh
Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 7/2021, o
stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z
nemovitých věcí, a s doporučením jejího schválení ji
předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na
základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění.

15.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí předložené
rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu města
Hořovice na rok 2021 ve znění rozpočtového opatření č.
2, a s doporučením jej schválit ho předkládá
Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě §
84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění.

15.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města
Hořovice v roce 2021 pro FbC Red Dragons Hořovice,
z.s. ve výši 30.000 Kč, a to na zajištění letního soustředění
pro členy oddílu mladších 18ti let. K podpisu smlouvy je
pověřen starosta města.

15.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje zábor veřejného
prostranství pro Občanskou demokratickou stranu v rámci
předvolební akce spojené s rozdáváním tiskovin a
neformálními rozhovory představitelů strany s občany, a
to na Palackého náměstí v Hořovicích dne 13. září 2021
od 12:00 do 20:00 hodin. Zábor bude zpoplatněn dle
příslušné místní vyhlášky a žadatel bude seznámen s
konkrétními podmínkami záboru, jejichž dodržení bude
závazné.

15.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města
Hořovice schválit poskytnutí individuální účelové dotace
pro SK Hořovice z.s. ve výši 6.000.000 Kč, a to za účelem
spolufinancování výstavby víceúčelového hřiště s umělým
povrchem, a to tak, že dotace bude poskytnuta vždy ve
výši 2.000.000 Kč v rámci rozpočtu města Hořovice za
roky 2021, 2022 a 2023. Rada pověřuje odbor vnitřních
věcí a právní zpracováním příslušné veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace splňující veškerá zákonná
ustanovení a rovněž podmínku, že po dobu 5 ti let ode dne
podpisu smlouvy nebude zpoplatněno členství v klubu SK
Hořovice všem dětem do věku 9 let.

15.09.2021

Stránka 3

Bc. Trojan

Rada města Hořovice uděluje souhlas příspěvkové
organizaci Městské sportovní centrum Hořovice, a to s
přijetím peněžního daru ve výši 115.115,- Kč od
společnosti Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. určeného
na spolufinancování vybudování workoutového hřiště v
areálu základních škol v Hořovicích. Zároveň Rada města
Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016
– Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ve věci realizace daného záměru, a to ze strany této
příspěvkové organizace.

15.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje navýšení peněžních
prostředků poskytovaných z rozpočtu zřizovatele pro
příspěvkovou organizaci Městské správa bytového a
nebytového fondu Hořovice ve výši 2.300.000, - Kč, a to
za účelem dofinancování ztráty sběrného dvora a
financování mzdových prostředků na údržbu zeleně v
rámci území města. Navýšení prostředků bude realizováno
po schválení příslušného rozpočtového opatření.

15.09.2021

Dr. Ing. Peřina Rada města souhlasí s termínem konání veřejného
zasedání zastupitelstva města na středu 22. září 2021 od
17.00 hodin.

15.09.2021

Ing. Grunt

Rada na základě stanoviska úřadu územního plánování
nedoporučuje zastupitelstvu města Hořovice, příslušného
podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (stavebního zákona), schválit
pořízení změny územního plánu č. 2 města Hořovice na
návrh právnické osoby.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

15.09.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s textem Smlouvy o poskytování služeb
elektronických komunikací, podle které zajistí společnost
O2 Czech Republic a.s. internet v pevném místě, pro
potřeby MěÚ Hořovice, za celkovou cenu 619 Kč měsíčně
pomocí služby Internet ULTRA HD, čímž se zvýší
dosavadní rychlost připojení VDSL linky ze 100 Mbps na
250 Mbps. Zajistit podpisy smluvních stran.

15.09.2021

Stránka 4

Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy v sociálních bytech u žadatelky dle přílohy k
zápisu do 30.11.2021. V případě, že nájemce bude běžné
nájemné a služby hradit pravidelně a dle dohody o
splátkách bude uhrazován dluh, Městská správa bytového
a nebytového fondu nájemní smlouvu automaticky
prodlouží. V opačném případě MSBNF nájemní smlouvy
neprodlouží a zahájí úkony vedoucí k vystěhování.

15.09.2021

Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice revokuje své usnesení ze dne
18.08.2021, týkající se přidělení malometrážního bytu č.
20 žadateli dle přílohy k zápisu a souhlasí s přidělením
malometrážního bytu č.6 témuž žadateli dle přílohy k
zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou,
a to do 31.12.2021, s možností automatického prodloužení
v případě pravidelného hrazení nákladů na bydlení.
Informovat žadatele a MSBNF.

15.09.2021

Zapsala: Lenka Kuniaková

01.09.2021

Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Vyhnal

Ondřej Vaculík

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

02.09.2021

02.09.2021
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5. řádek datum

Stránka 6

53. řádek začátek

Stránka 7

