Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 26.05.2021

Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Miroslav Veverka, zastupitel
Edita Červenková, 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. Ulčová Zdeňka, Pelikán Karel

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 26.05. 2021
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr.Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
09.06.2021
Bc. Hasman MPA
Bez usnesení – pouze pro informaci o výnosu z parkovacích automatů.
09.06.2021
Bc. Hasman MPA
Rada města Hořovice stanovuje na základě počtu zaměstnanců k 01.05.2021 platy ředitelů PO. Dále
rada města pověřuje odbor kanceláře tajemníka přípravou nových platových výměrů pro ředitele
MSBNF a MSC.
09.06.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice revokuje svá usnesení ze dne 19. 8. 2020 a 11. 11. 2020 ve věci prodeje
pozemků v lokalitě Na Tržišti a nově doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit dle
ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, prodej částí pozemků parc. č. 730/1 a 730/9, vše v k.ú. Hořovice vedených na listu
vlastnictví č. 10001 pro k.ú. a obec Hořovice, a to Hasičskému záchrannému sboru Středočeského
kraje v rozsahu pozemků označovaných dle návrhu geometrického plánu jako č. 730/10 o výměře 53
m2, parc. č. 730/11 o výměře 377 m2, parc. č. 730/12 o výměře 303 m2 a parc. č. 730/13 o výměře
41 m2. Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku ve výši určené cenovým předpisem na
částku 431,57 Kč za m2 + příslušná sazba DPH. Rada zároveň pověřuje odbor vnitřních věcí a právní
zveřejněním tohoto záměru prodeje pozemku na úřední desce města a přípravou příslušné kupní
smlouvy.
09.06.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice nesouhlasí s žádostí paní Lucie F. Groene Odkolek o odkoupení pozemku parc.
č. 306 o výměře 149 m2 v k.ú. Velká Víska a nedoporučuje Zastupitelstvu města Hořovice tento
prodej schválit.
09.06.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.
IE-12-6008938 Hořovice, Jungmannova, obnova NN, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy na pozemcích
p.č. 249/1, 286/3, v k.ú. a obci Hořovice v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, a to za
úplatu ve výši 16.500 Kč + DPH dle platných předpisů.
09.06.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další
zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra České republiky. K
podpisu smluv je pověřen starosta města.
09.06.2021

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně kupní
smlouvy pro veřejnou zakázku s názvem „Herní prvky – Hořovice“ zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v
platném znění, s výjimkou hodnotících kritérií, kterými bude vizuální podoba herních prvků v
kontextu jejich zasazení do daného prostoru z pohledu estetického a praktického významu při
maximální ceně plnění ve výši 550.000 Kč včetně DPH. Hodnocení bude provedeno Radou města
Hořovice.
09.06.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, pro 1. základní školu Hořovice a 2. Základní školu Hořovice, a to
ve věci výběru dodavatele pro testování PCR testy v rámci uvedených základních škol pro tento i příští
školní rok.
09.06.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje v souladu s § 28 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Městská mateřská
škola Hořovice, a to ve výši 20.000 Kč v souvislosti s refundací provozu krizové třídy školky.
09.06.2021
Bc. Trojan
Bez návrhu usnesení – pouze pro informaci o vypsaných dotacích.
09.06.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města
Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2020.
09.06.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města
Hořovice za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad.
09.06.2021
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí se žádostí, podle které bude proveden vjezd na pozemek p. č. 92/4 v k.
ú. Velká Víska z místní komunikace v ulici Lipová. Usnesení rady sdělit žadateli vč. všech podmínek
města uvedených v předkládací zprávě.
09.06.2021
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a

tělesně postiženou osobu na parkovišti u domu čp. 194 na náměstí Svobody. Informovat žadatelku.
09.06.2021
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem zastupitelky města Hořovice, popsaným v předkládací
zprávě, podle kterého bude nově soutěženo o návrh provedení každoroční vánoční výzdoby města.
Rada stanovila maximální výši každoročního pronájmu na 250.000 Kč. Rada tedy souhlasí s vypsáním
veřejné zakázky na pronájem vánočního osvětlení, vždy instalovaného od první adventní neděle do
Svátku Tří králů v příštích čtyřech letech. Podmínkou pro provedení bohatší výzdoby radnice bude
závazek vyzvaných společností, že při její instalaci nedojde k poškozování fasády a oken radnice jejich
navrtáváním apod., resp. nedojde k poškození nově instalované ochrany proti holubům.
09.06.2021
Ing. Šnajdr
Pro informaci - Lidická návrh řešení
09.06.2021
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem nové lávky přes Červený potok, umisťované na ř. km
13,198, který v podobě projektové dokumentace pro společné řízení (DUR+DSP) předložil ing. arch.
Kreisinger. Projektovou dokumentaci zpracovala firma ing. Jiří Šárka – statická a projekční kancelář.
Oznámit usnesení rady žadateli.
09.06.2021
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice pověřuje pana starostu a pana místostarostu podpisem stavebních situačních
výkresů u těch stavebních záměrů majitelů nemovitostí v Hořovicích, kdy město Hořovice vystupuje
ve stavebním řízení jako majitel sousedního pozemku a kdy stavební činnost na tomto pozemku nijak
zásadně neovlivňuje stav sousedního pozemku v majetku města.
09.06.2021
Ing. Vrbová
Rada města Hořovice souhlasí dle Vnitřního předpisu č. 3/2014 s bezplatným pronájmem zasedací
místnosti radnice Svazu neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro konání poradenské
činnosti pro sluchově postižené občany Hořovického regionu vždy první a třetí úterý v měsíci roku
2021 od 10.00 hod. do 13.00 hod. za podmínky dodržení platných hygienických předpisů.
09.06.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje financování realizace pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin z rozpočtu města Hořovice, z kapitoly sociální věci a zdravotnictví – prevence
kriminality v poměrné výši 49.333,- Kč.
09.06.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice nesouhlasí s návrhem Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství a

neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro organizaci: Zdravotní klaun, o.p.s.
09.06.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši Kč 15.000,- od společnosti SaintGobain Securit ČR, s.r.o. pro 2. ZŠ Hořovice na realizaci projektu „Vysportujme si školního Levharta“.
09.06.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti 2. ZŠ Hořovice o dataci v rámci výzvy OP VVV č.
02_20_080 Šablony III.
09.06.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv v sociálních bytech celkem u dvou
žadatelů a za podmínek daných přílohou k zápisu. V případě, že nájemci budou běžné nájemné a
služby hradit pravidelně a již vzniklé dluhy se budou snižovat, Městská správa bytového a nebytového
fondu nájemní smlouvy automaticky prodlouží. V opačném případě MSBNF nájemní smlouvy
neprodlouží a zahájí úkony vedoucí k vystěhování.
Vzhledem k tomu, že si jedna nájemnice nepožádala o prodloužení NS, ukládá MSBNF zahájit úkony
vedoucí k vystěhování. Informovat nájemce a MSBNF.
09.06.2021
Mgr. Ulčová
Rada města Hořovice schvaluje odměny ředitelům 1. a 2. ZŠ ve výši jednoho měsíčního platu za
zvýšené mimořádné úsilí v období pandemické situace.
09.06.2021
Pelikán
Rada města Hořovice ukládá odboru technickému a dopravnímu pořídit dopravní studii, která
posoudí nárůst dopravy vzhledem k existující dopravní infrastruktuře pro plánovanou výstavbu
lokality ,,Nová čtvrť"" a pro Západní sídliště.
Na základě zpracovaného dokumentu posoudit přijatelnost záměrů z hlediska dopravy, případně pro
provedení stanovit podmínky.
09.06.2021
Vaculík
Rada města Hořovice schvaluje navýšení příspěvku ve výši 198 000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Městská správa bytového a nebytového fondu na zakoupení kontejneru pro sběrný dvůr a na zvýšení
mezd zaměstnanců.
09.06.2021
Zapsala: Edita Červenková
Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová, Karel Pelikán
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

