Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15.09.2021
Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni:

MDDr. Antonín Spal, 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, Mgr.
Zdeňka Ulčová
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. 17
Rady města Hořovice ze dne 15. 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
15.09.2021

Bc. Hasman, Rada města Hořovice bere na vědomí splnění podmínek
MPA
pro postup do vyššího platového stupně pro ředitele
Městského sportovního centra v souladu s nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů. Rada města Hořovice ukládá připravit platový
výměr dle výše uvedeného.

29.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti uzavřené se
společností Cymedica Engineering, s.r.o. spočívající v
umístění vedení NN a optického kabele na pozemcích
města parc. č. 1671/2, 1673/1 a 1673/2 v k. ú. Hořovice,
a to za cenu 76.883 Kč včetně DPH. K podpisu smlouvy
je pověřen starosta města.

29.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti uzavřené se
společností Cymedica Holding, s.r.o. spočívající v
umístění kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.
1837/1, 1857/10, 1866/4, 1867/1 a 1869/1 v k. ú.
Hořovice, a to za cenu 30.289 Kč včetně DPH. K podpisu
smlouvy je pověřen starosta města.

29.09.2021
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se záborem cca 26 m2 pro
pana Davida Štochla, IČO: 04080581, a to pro účely
podnikání, resp. pro postavení pojízdné prodejny a dvou
bistro stolků na parc. č. 128/3, obec Hořovice. Zábor se
schvaluje na dobu do 31. 12. 2022 a bude zpoplatněn v
souladu s příslušnou místní vyhláškou.

29.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „1.
ZŠ – oprava venkovního schodiště – II. vyhlášení“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nabídky uchazeče: BM Construction, spol. s r.o., U
Klubu 1741/5, 143 00 Praha, IČO: 284 98 771, jehož
tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost za plnění
veřejné zakázky požaduje 4.066.432,16 Kč bez DPH, tj.
4.920.382,91 Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice
pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy o
dílo.

29.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci
z Ministerstva vnitra ČR na podporu mimořádného
finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce
2021 v souvislosti s epidemií Covid – 19 a s finanční
spoluúčastí města ve výši 5.000 Kč a příslušných odvodů
na sociální a zdravotní pojištění na každého dotací
podpořeného strážníka.

29.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se záborem cca 4,5 m2 na
části pozemku p. č. 921/1 k. ú. Velká Víska politické
straně ČSSD pro účely umístění jejich reklamního
„kostky“ v rámci volební kampaně v termínu od 20. 9.
2021 do 7. 10. 2021, a to za cenu stanovenou v souladu s
příslušnou místní vyhláškou.

29.09.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje uzavření Smlouvy č.
1407/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2021 na projekt Cyklostezka Hořovice – Kotopeky
včetně lávky přes Červený potok.

29.09.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s textem smlouvy, podle které společnost
Zásilkovna s.r.o. umístí, za roční cenu za zábor ve výši
7.300 Kč, na pozemek p. č. 47/1 v k. ú. Velká Víska do
zatravněné části mezi chodník a oplocení zahrady u
objektu Domeček Hořovice zařízení sloužící k vydávání
zásilek. Zajistit podpisy smluvních stran.

29.09.2021
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Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s návrhem Dílčích smluv k Rámcové
smlouvě Vodafone OneNet č. 011025 se společností
Vodafone Czech Republic a.s. řešícími úpravu a
zrychlení stávající DSL linky. Rada pověřuje starostu
podpisem obou dvou dokumentů.

29.09.2021

Mgr. Šumera

Rada města souhlasí s přijetím účelově určeného
finančního daru ve výši 16.617,- Kč pro 1. základní školu
Hořovice od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI.

29.09.2021

Mgr. Šumera

Rada města bere na vědomí, že 1. základní škola
Hořovice vyhlašuje z organizačních důvodů dne 27. 9.
2021 volný den pro žáky.

29.09.2021

Mgr. Vavřička Rada města souhlasí s přijetím účelově určeného
finančního daru ve výši 25.080,- Kč pro 2. základní školu
Hořovice od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI.

29.09.2021

Zapsala: Lenka Kuniaková

15.09.2021

Ověřovatelé: Jana Šrámková

Mgr. Zdeňka Ulčová

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

16.09.2021

16.09.2021
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5. řádek datum

Stránka 5

53. řádek začátek

Stránka 6

