Zápis č. 3
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
03. 02. 2021
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Edita Červenková, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Miroslav Veverka, zastupitel
Zahájení, jmenování ověřovatelů
Přizváni:
Kontrola úkolů
Podání členů rady
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. 3
Rady města Hořovice ze dne 03. 02. 2021
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Dr. Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
17.02.2021
Bc. Hasman
Návrh na usnesení rady:
Bez usnesení – pouze pro informaci.
17.02.2021

Bc. Hasman
Rada města Hořovice bere na vědomí Nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů. Rada města Hořovice ukládá tajemníkovi připravit
nové platové výměry pro ředitele MSBNF a MSC a pověřuje starostu města Hořovice jejich
podpisem.
17.02.2021
Bc. Hasman
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku z roku 2020. Zároveň souhlasí s
podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací pro rok 2021 pro 5 zaměstnanců, kteří by byli zařazení pro výkon
práce u příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice
na úklidové práce. V případě získání příspěvku pak rada zmocňuje ředitele této
příspěvkové organizace k řízení, organizování a kontrolování práce těchto zaměstnanců.
17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 9900105869-1/BVB pro stavbu plynárenského zařízení ROZ,
Hořovice – Vísecká, Plynovod a přípojka dvoug. RD se společností GasNet, s.r.o.,
zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o. spočívající v
prodloužení STL plynovodu včetně plynovodní přípojky na pozemcích parcelní č. 333/1 a
602/1 v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 55,5 bm za
cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů, tzn. celkem tedy cca 33.578 Kč.
17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s aktualizací smlouvy č. 2019/2872/10049/02 se
společností Česká agentura pro standardizaci, IČO: 06578705, podle které je městu
Hořovice umožněn online přístup k technickým normám (ČSN) pro rok 2021, a to v
rozsahu 600 stran za cenu ve výši 6.000, - Kč.
17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovité věci s Národním
památkovým ústavem, IČO: 75032333, a to ve věci pronájmu kaple a dalších prostor v
rámci areálu Státního zámku Hořovice pro účely sňatečných obřadů. Tato smlouva
nahrazuje původní uzavřenou smlouvu o nájmu předmětných prostor a cena plnění pro
rok 2021 činí částku ve výši 17.988,90 Kč včetně DPH.
17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením smluv týkajících se dodávek zboží a služeb v
průběhu roku 2021, a to v rámci tzv. náhradního plnění s ohledem na zákona č. 435/2004
Sb. o zaměstnanosti. Dodavateli jsou společnost KODEX Hořovice, IČO: 25134108, a
společnost Filipa, s.r.o., IČO: 25282875. Hodnota poskytovaných služeb v souhrnu
nepřekročí částku ve výši 200 tis. Kč včetně DPH. K podpisu dokumentů je pověřen
tajemník úřadu.

17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost společnosti ZK INVEST HOŘOVICE s.r.o. o
odkup pozemku parcelní č. 1878, zahrada, o výměře dle listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú.
a obec Hořovice 802 m2 a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru prodeje pozemku na
úřední desce města, a to za podmínek a užívání pozemku v souladu se současným určením
druhu pozemku a zákazem zcizení a zatížení pozemku na dobu určitou v trvání 10 let.
17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se záměrem prodeje pozemku parcelní č. 2312/3, zahrada,
o výměře, dle listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. a obec Hořovice, 318 m2, a ukládá
zveřejnění tohoto záměru prodeje pozemku na úřední desce města.
17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6027434/01 pro společnost ČEZ Distribuce,
a. s., spočívající ve vybudování nové kabelové přípojky NN na pozemku parcelní č. 2053/1
v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah tohoto věcného břemene bude cca 5 bm za cenu
500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů, tj. celkem cca 3.025 Kč.
17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje záměr uplatnit vůči společnosti AVE CZ, IČO: 49356089,
náhradu škody vzniklé v souvislosti s chybnou evidencí odpadů při jejich uložení na
skládce odpadů „Skládka Hrádek Hořovice“. Dalším postupem v dané věci je pověřen
odbor vnitřních věcí a právní a rovněž je tímto udělena i plná moc k zastupování v dané
věci ze strany externí právní kanceláře.
17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností PPL Formation
s.r.o., IČO: 06447848, jejíž podstatou je poskytování služby spočívající v zajištění
skenování dokumentů odboru výstavby a životního prostředí a jejich umístění na datové
úložiště města. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností ode dne podpisu smlouvy
do konce roku 2021. Součástí smlouvy je i úprava vzájemných závazků a pohledávek z
dosavadního plnění původní smlouvy o dílo. Hodnota plnění je stanovena v max. výši 500
tis. Kč bez DPH a toto plnění je započítáváno do tzv. náhradního plnění dle zákona č.
435/2004 Sb. o zaměstnanosti. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.
17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení s názvem „Vývoz odpadkových košů“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 493 56 089, jehož
tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru
dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Společnost AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o. požaduje za jeden kalendářní rok plnění ve výši 1.198.548, - Kč bez

DPH. Z finančních důvodů Rada města nesouhlasí s uzavřením smlouvy s vybraným
uchazečem.
17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití vedené v evidenci
poskytovatele pod č. S–4544/KUL/2019/1, a to ve věci prodloužení ukončení realizace
akce do 28. 2. 2021. K podpisu předmětného dodatku se pověřuje starostu města.
17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy k
podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora obcí s 3 001 –
10 000 obyvateli (číslo výzvy 2/2021/117D8220), kdy poskytovatelem této dotace je
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, a to na realizaci akce Rekonstrukce
budovy MěÚ Hořovice č. p. 640.
17.02.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice uděluje Městskému kulturnímu centru Hořovice souhlas s prodejem
nepotřebného automobilu Volkswagen Transporter, a to z důvodu jeho stáří, technickému
stavu a aktuální nepotřebnosti a nevyužití pro činnost organizace.
17.02.2021
Dr. Ing. Peřina
Rada města Hořovice bere na vědomí podnět zastupitelky paní Veverkové a zastupitele
pana Ing. Karbana týkající se vymáhání škody vzniklé z neplacení poplatků za uložení
odpadů, dále bere na vědomí návrh na projednání problematiky parkování u školky pro
dopravní komisi. Starosta města je pověřen odpovědí v zákonné lhůtě.
17.02.2021
Ing. Šnajdr
Rada si se zájmem prohlédla stavební a architektonickou studii rekonstrukce domu č. p.
250 ve Smetanově ulici s tím, že k návrhu má pouze dvě připomínky, které požaduje
vyjasnit před případným stavebním řízením. Jedná se o (1) konkretizaci řešení parkování
osobních automobilů budoucích uživatelů bytů a nebytových prostor a o (2) konkretizaci
řešení úpravy okolí rekonstruované budovy, tj. o komunikace v ulicích Smetanova a
Zámecká, včetně finančního hlediska.
17.02.2021
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a tedy s nabídkou, podle které společnost
ELTODO-Osvětlení s.r.o. vybuduje, za cenu 273.249,22 Kč vč. 21 % DPH veřejné osvětlení
v ulici Na Kopečku a v ulici Hvozdecká. Objednat provedení prací.
17.02.2021
Ing. Šnajdr

Rada města Hořovice souhlasí s žádostí, podle které žadatel provede výstavbu balkonu o
rozměrech 4,95 m x 2,5 m na jižní straně bytového domu č. p. 724/2, tj. fasádě domu při
pohledu z Komenského ulice. Rada pověřuje pana místostarostu podpisem souhlasu.
17.02.2021
MDDr. Spal
Rada města Hořovice souhlasí s užitím znaku města pro potřeby projektu Na kole dětem.
17.02.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje návrh smlouvy mezi Městem Hořovice a Charitou Beroun
na zajištění projektu „Teplá židle“ pro rok 2021 a podmínky pro realizaci tohoto projektu.
17.02.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice povoluje 1. ZŠ Hořovice, výjimku z vnitřního předpisu č. 3/2016
Zásad pro zadávání veřejných zakázek na akci „Rekonstrukce obložení vnitřních prostor
vestibulu ve 2. pavilonu 1. základní školy Hořovice“.
17.02.2021
Mgr. Ulčová
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci ředitelky MMŠ Hořovice o zápisu pro
školní rok, který se koná dne 05. 05. 2021 a dále o přerušení provozu o letních
prázdninách v období od 19. 07. - 06. 08.2021.
17.02.2021
Ondřej Vaculík
Rada města Hořovice souhlasí s účastí města v rámci mezinárodní kampaně "Vlajka pro
Tibet" a s vyvěšením vlajky dne 10. 03. 2021 na budově radnice.
17.02.2021
Ondřej Vaculík
Rada města Hořovice schvaluje MSBNF výjimku z vnitřního předpisu č. 3/2016 Zásad pro
zadávání veřejných zakázek a na základě podání MSBNF rozhodla o příspěvku ve výši 195
000 Kč na pokrytí nákladů na akontaci finančního pronájmu malého nákladního vozidla.
17.02.2021
Zapsala: Edita Červenková 03.02.2021
Ověřovatelé: Jana Šrámková Ondřej Vaculík

04.02.2021

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

04.02.2021

