Z á p i s č. 1
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 4. března 2008
v Klubu Labe
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Jana Šrá mková , místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová
Ing. Michal Palouš
PhDr. Jiří Vlček
Ing. Jiří Auterský
Miloš Koželuh
Ing. Jindřich Lukavský
Ing. Jan Skopeček
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Ing. Jaroslav Vyhnal
MVDr. Jan Tů ma
Bohumil Taraba
MUDr. Marta Jedličková
Miroslav Veverka
Ing. Vladimír Votruba
Ing. Ladislav Ž alud
Omluveni: Ing. Vá clav Pomma, místostarosta, MVDr. Miloš Urban, MUDr. Richard
Švamberk , Ondřej Vaculík
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, ověření zá pisu
z předchozího jedná ní, kontrola ú kolů
2. Závěrečný ú čet hospodaření města Hořovice za rok 2007
3. Návrh rozpočtu města Hořovice na rok 2008
4. Majetkoprávní ú kony
5. Diskuze
6. Usnesení a závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, ověření zá pisu z předchozího jedná ní,
kontrola ú kolů
Program byl pro přítomné hosty přečten a po akceptované připomínce
(předřazení majetkoprávních ú konů ) jednomyslně přijat
Ověřovateli zá pisu byli jmenová ni: Ing. Jiří Auterský, Jana Šrá mková
Návrhová komise zvolena ve složení: PhDr. Jiří Vlček, Ing. Vladimír Votruba, Mgr. Zdeň ka
Ulčová

Pro schvá lení návrhové komise hlasová no jednomyslně.
Dá le bylo konstatová no, že zá pis z minulého jedná ní byl ověřen MUDr. Martou
Jedličkovou a Mgr. Zdeň kou Ulčovou a lze jej považovat za schvá lený.
1. Kontrola ú kolů
Pan starosta konstatoval, že na všechny ú koly bylo reagová no a odpovězeno
přímo na minulém zasedá ní.
2. Majetkoprávní ú kony
Postupová no podle písemného materiá lu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva
současně s pozvá nkou. Pro přítomné hosty pan starosta jednotlivé majetkoprávní ú kony
přečetl.
Zastupitel Ing. Votruba vznesl protinávrh k bodu l.1 a 1.2 (prodej pozemkových parcel),
a to, aby byly prodá ny za tržní ceny. Po vysvětlení bylo hlasová no. Pro protinávrh hlasovali
pouze 3 členové zastupitelstva a protinávrh nebyl přijat.
Pro pů vodní návrh majetkoprávních ú konů hlasovalo 14 členů zastupitelstva, 3 členové
zastupitelstva se hlasová ní zdrželi. viz usnesení č. 1 / 2008
3. Závěrečný ú čet hospodaření města Hořovice za rok 2007
Ú vodní slovo k písemným materiá lů m, které obdrželi členové zastupitelstva současně
s pozvá nkou a jsou přílohou originá lu zá pisu, přednesl starosta.
Pro závěrečný ú čet hospodaření města Hořovice za rok 2007 hlasová no bez dotazů
a připomínek jednomyslně viz usnesení č. 1 / 2008
4. Návrh rozpočtu města Hořovice na rok 2008
Písemný materiá l obdrželi všichni členové zastupitelstva v předstihu a je nedílnou
součá stí originá lu zá pisu. Ú vodní slovo přednesl starosta města. Dotazy a připomínky,
které byly uplatněny členy zastupitelstva v předstihu se týkaly: Občanského sdružení
Digitus, školní jídelny, investice na rekonstrukci mateřské školy. Tyto dotazy byly panem
starostou zodpovězeny.
Podrobnou informaci ohledně příspěvku stravová ní ve školní jídelně a přístavbě městské
mateřské školy (resp. podmínky krajské hygienické stanice) podal PhDr. Vlček.V diskuzi
vystoupil člena zastupitelstva a předseda finančního výboru Ing. Auterský, který se
ztotožň uje s předřečníkem ohledně přístavby školky, zatím ale nevidí ú sporu při
současném finanancová ní pečovatelské služby jiným subjektem (efekt získaných dotací)
a dá le se domnívá , že nejsme tak bohaté město, aby zde jezdila městská hromadná
doprava zdarma.
Jako protinávrh k rozpočtu předklá dá ná sledující přesuny do rezervy:
1. Rekonstrukce autobusového ná draží
2. Multifunkční hřiště
3. Rekuperace topení ve školní jídelně
Na tyto protinávrhy bylo reagová no panem starostou i ostatními členy zastupitelstva.dotační titul na rekonstrukci autobus. ná draží je v takové fá zi, že by měla být ponechá na
v rozpočtu - rekuperace a multifunkční hřiště - je z pohledu pana starosty přesun do
rezervy možný - ú sty předsedy kontrolního výboru bylo konstatová no, že má KV totožné

připomínky jako FV;
další dotazy resp. připomínky se týkaly:
rozdíly mezi poskytovateli pečovatelské služby;
platba příspěvků na obědy jenom pro děti s trvalým pobytem v Hořovicích
(doplnění do smlouvy);
promítnutí inflace do ná jemních smluv;
proč není zpracová n investiční výhled (alespoň na volební období), .
Reagoval starosta: zajišťová ní pečovatelské služby Občanským sdružením Digitus bylo
zastupitelstvem již v minulosti schvá leno; k platbě příspěvku na oběd – rozpor s výkladem
předsedy KV; místo invest. výhledu se zpracovává Strategický plá n města.
Po obsá hlé diskuzi byl klubem ODS stažen jeden z protinávrhů , a to rekonstrukce
autobusového ná draží (Klub ale trvá na přesunu fin. prostředků – rekuperace tepla
ve školní jídelně a multifunkční hřiště.
Hlasová no od protinávrhů :
Rekuperace ve školní jídelně (přesun do rezervy)
PRO tento přesun hlasovalo 16 členů zastupitelstva, l člen zastupitelstva byl proti
Multifunkcí hřiště (přesun do rezervy)
PRO tento návrh hlasovalo pouze 9 členů zastupitelstva
Vzhledem k nedostatečnému počtu hlasů , tento návrh neprošel
Pro schvá lení rozpočtu hlasovalo 8 členů zastupitelstva. Protože nebylo dosaženo
potřebného počtu hlasů , nebyl rozpočet schvá len.
Poté byla vyhlá šena přestávka na porady klubů .
5. Diskuze
Po přestávce se plynule přešlo k bodu 5. diskuze, ve které vystoupil zastupitel
a předseda finančního výboru Ing. Auterský, který konstatoval, že ho netěší neschvá lený
rozpočet.
Akceptová na byla připomínka – okamžité ukončení prací na projektu – multifunkční
hřiště, neprošel návrh na změny - participace plateb ve školní jídelně
(hlasovali pouze 3 členové zastupitelstva, 1 člen zastupitelstva byl proti a 13 zastupitelů se
hlasová no zdrželo)
Poté bylo znovu o rozpočtu hlasová no;
PRO upravený rozpočet hlasovalo 14 členů zastupitelstva, 3 členové zastupitelstva byli
proti.
obrá ží usnesení č. 1 / 2008
Dá le bylo pokračová no v diskuzi, kdy člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru
uplatnil návrh - zařazení do usnesení – zpětná vazba na plnění doporučení kontrolního
výboru z protokolů provedených na zá kladě kontrol.
Reagoval starosta a dr. Vlček – vzhledem k tomu, že každý zastupitel má protokoly
z kontrol k dipozici, je to věc každého zastupitele, jak s protokolem či zá pisem naloží. Je
možné předklá dat protokol přímo na jedná ní zastupitelstva a to mů že radu ú kolovat.
Ing. Votruba souhlasí a žá dá o zpětnou vazbu resp. vyjá dření k protokolu
č. 11.
Starosta konstatoval, že materiá ly, které měly být předloženy jsou k nahlédnutí a po

skončení jedná ní zastupitelstva budou předá ny kontronímu výboru k dalšímu zpracová ní.
Ing. Palouš přítomné upozornil, že jednat o tomto bodu by se mělo za přítomnosti pana
místostarosty – akceptová no.
Z řad občanů byl uplatněny ná sledující dotazy:
- protipovodň ové opatření v souvislosti s cenou při prodeji pozemků – objekt bývalých
jatek
- zpomalení a bezpečnost dopravy v ul. 9. května
- žá dost o ú pravu cesty pod Remízkem směrem ke kynologickému cvičišti
Reagoval starosta i další členové zastupitelstva – protipovodň ová opatření budou
vybudová na na protilehlé straně Červeného potoka, komunikace 9. května je v majetku
kraje a městem je zadá na dopravní studie, která bude řešit dopravu ve městě, ú pravou
cesty se bude zabývat rada na své schů zi dne 5. 3. 2008
- město je uklizenější a čistější, ale jsou i neudržovaná místa (parčík u víseckého kostela)
- dopravní situace v ul. Jirá skova – nedodržová ní jednosměrného provozu
- nevhodné vyú stění okapových svodů na křižovatce u Víseckého ná městí
Na tyto dotazy bylo odpovězeno: parčík u víseckého kostela je v majetku církve,
další dva dotazy budou řešeny na schů zi rady
- konstatace stavu mateřské školky (je stejný jako před cca třemi lety)
- vyběr tisku do periodika Měšťan
- pozitivní ná zor na dopravní hřiště – k výuce dětí je nutné
- doplnění mobiliá ře dětského hřiště v Anýžově ulici – nutno prová dět pod dohledem
pracovníka MěÚ
Výběr do periodika Měšťan prová dí redakční rada; další ú kol bude předmětem schů ze rady
dne 5. 3. 2008
- možnost zá kazu parková ní vzhledem k většímu provozu na komunikaci ke Klubu Labe
okolo prodejny p. Mottla
- na trojú helníku před zá mkem je třeba sestříhat nebo ú plně odstranit vzrostlý keř
I těmito dotazy se bude zabývat rada na své schů zi dne 5. 3. 2008
- dotazy na občanské sdružení Digitus je možno uplatnit u pana Křížka
- dotaz, zda je vypracová na dů vodová zpráva ohledně strategie sociá lních služeb
Zatím není, ú kol pro pana Křížka – vypracovat materiá l – strategie sociá lních služeb a nejraději e-mailem, co nejdříve rozeslat členů m zastupitelstva, v krajním případě
předložit na příštím jedná ní zastupitelstva.
Na dotaz, proč nedochá zí pan místostarosta na schů ze rady a jedná ní zastupitelstva bylo
odpovězeno.
(Buď je v pracovní neschopnosti nebo si vybírá řá dnou dovolenou).
Člen zastupitelstva pan Taraba konstatoval, že požadované materiá ly byly kontrolnímu
výboru předá ny, řešení se hledá .
Na poslední dotaz v diskuzi ohledně opravy chodníku v ul. Sadová bylo odpovězeno –
zatím se s opravou nepočítá .
6. Usnesení a závěr
Předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček přednesl návrh usnesení, pro který hlasovalo
14 členů zastupitelstva, 3 členové zastupitelstva se hlasová ní zdrželi

viz usnesení č. 1 / 2008
Na závěr pan starosta poděkoval všem přítomným za ú čast a jedná ní ukončil.

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 4. března 2008
č. 1 / 2008
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128 / 2000 Sb.,
o obcích, v platném znění
A
Podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
Závěrečný ú čet hospodaření města Hořovice za rok 2007 a stejně jako auditor
souhlasí s hospodařením r. 2007 bez výhrad
a zá roveň doplň uje usnesení č. 1 / 2007 ze dne 1. března, písm. C, o výrok: bez výhrad
B
Dle § 84, odst.2, písm. b)
schvaluje
1) Rozpočet města Hořovice na rok 2008 v paragrafovém znění jako vyrovnaný, při použití
výsledku hospodaření roku 2007
2) Rozšíření rozpočtového opatření č. 3 na rok 2007 o ú pravu ú čelové dotace u sociá lních
dávek
C
Dle § 85, písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních ú konech takto:
1. Prodej nemovitostí – pozemkových parcel
1.1 pozemkové parcely 1442 / 1, 1442 / 2, 1442 / 4 v k.ú . Hořovice o výměře 4141 m2
(bývalá Jatka)
Firmě AAA Media News s.r.o., zastoupené jednatelkou Jolanou Wagnerovou, bytem Malá
Víska 51, za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní za kupní cenu 400,- Kč / m2 + ú hradu
ná kladů spojených s prodejem.
1.2 čá sti pozemkové parcely 920 / 3 v k.ú . Velká Víska o výměře cca 1800 m2 (proti
nemocnici) Středočeskému kraji, Zborovská 81 / 11, Praha 5 – Smíchov, za ú čelem
majetkoprávního vypořá dá ní (vybudová ní výjezdového stanoviště Zá chranné služby
Hořovice), za kupní cenu 750,- Kč / m2 + ú hradu ná kladů spojených s prodejem.
2. Nabytí nemovitostí – pozemkových parcel
Bezú platný převod pozemků , a to pozemkových parcel 55 / 3, 65 / 4, 66 / 1, 66 / 21, 66 /
22, 66 / 23, 66 / 24 a 893 / 1 v k.ú . Velká Víska (cesty od Sluneční brá ny k Bažantnici)
z vlastnictví ČR – Ú řadu pro zastupová ní stá tu ve věcech majetkových Praha na město
Hořovice.
3. Prodej nemovitostí – bytové jednotky

3.1 Bytové jednotky č. 715 / 5 v domě čp. 715 v ul. Obrá nců míru v Hořovicích (byt 2+1
s přísl.) paní Andree Dostá lové, nar. 22. 7.1972, Hořovice, Obrá nců míru 715 (stávající
ná jemce), za ú čelem bydlení za kupní cenu dle znaleckého posudku (659.760,- Kč) +
ú hradu ná kladů spojených s prodejem (cca 27.000,- Kč) při splnění ná sledujících
podmínek:
- předchozí ú hrada případných dluhů ( na ná jemném, službá ch poskytovaných
v souvislosti s užívá ním bytu) vů či MSBNF Hořovice včetně ú roků z prodlení
- ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90-ti dnů od
podpisu smlouvy.
4. Schvá lení závazku města
Na zá kladě čá sti 2., člá nku X „Zvlá štní ustanovení“ Závazných pravidel poskytová ní
finančních prostředků v oblasti vod v r. 2008 a způ sobu kontroly jejich využití (příloha
11 k zá konu 360/2007 Sb.), souhlasí navrhovatel protipovodň ového opatření, město
Hořovice, s bezú platným převodem těch čá stí vybudovaných protipovodň ových opatření,
které nepřevezme do svého majetku správce toku
– Povodí Vltavy, stá tní podnik a zavazuje se k jejich bezplatnému převzetí do svého
majetku, a to po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavební akci. Současně
navrhovatel prohlašuje, že se o nabytý majetek bude starat s péčí řá dného hospodá ře bez
dalších ná roků na stá tní rozpočet.
D
ukládá
1.
starostovi, aby neprodleně (tj. 5. 3. 2008) ukončil prá ce na projektu multifunkčního areá lu
s dopravním hřištěm a na nejbližším jedná ní zastupitelstva předložil vyú čtová ní celé akce.
2.
radě, aby doplnila ná jemní smlouvy o dodatky s promítnutím inflačních koeficientů a dle
toho upravila ná jemné na r. 2008.
Hořovice 11. 3. 2008
Ověřovatelé:
Ing. Jiří Auterský
Jana Šrá mková
Starosta:
Mgr. Luboš Čížek

Z á p i s č. 2
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 29. dubna 2008
v Klubu Labe
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Jana Šrá mková , místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová
Ing. Michal Palouš
MVDr. Miloš Urban
PhDr. Jiří Vlček
Ing. Jiří Auterský
Miloš Koželuh
Ing. Jindřich Lukavský
Ing. Jan Skopeček
Ondřej Vaculík
Mgr. Zdeň ka Ulčová
MVDr. Jan Tů ma
Bohumil Taraba
MUDr. Marta Jedličková
Miroslav Veverka
Ing. Vladimír Votruba
Ing. Ladislav Ž alud
Omluveni: Ing. Vá clav Pomma, MUDr. Richard Švamberk, Ing. Jaroslav Vyhnal
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, ověření zá pisu z předchozího jedná ní
2. Návrh na odvolá ní místostarosty
3. Usnesení a závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, ověření zá pisu z předchozího jedná ní
Ověřovateli zá pisu byli jmenová ni: MUDr. Marta Jedličková
Ing. Ladislav Ž alud
Návrhová komise zvolena ve složení: PhDr. Jiří Vlček
Ing. Jindřich Lukavský
Ing. Vladimír Votruba
Pro schvá lení návrhové komise, která by se v případě tajné volby zhostila ú kolu sčítá ní
hlasů - přijato jednomyslně.
Dá le bylo konstatová no, že zá pis z minulého jedná ní byl ověřen pí Janou Šrá mkovou
a Ing. Jiřím Auterským a lze jej považovat za schvá lený.
Pan starosta konstatoval, že program byl jednobodový – návrh na odvolá ní místostarosty
Pommy. Ten však dne 29. 4. 2008 v odpoledních hodiná ch předal do rukou starosty města
okamžitou, písemnou rezignaci na funkci místostarosty, a to ze zdravotních dů vodů .

Veškeré finanční závazky vů či městu byly p. Pommou uhrazeny.
Dá le pan starosta požá dal o rozšíření programu o volbu nového místostarosty, eventuá lně
členů rady.Takto navržený program byl jednomyslně schvá len.
Jednomyslně byl přijat i návrh na tajné volby.
1. Kontrola ú kolů
Bylo konstatotová no, že kontrola ú kolů proběhne až na příštím zasedá ní zastupitelstva.
2. Návrh na obsazení funkce místostarosty
Starosta požá dal zastupitele, aby ze svých klubů podali návrhy na funkci místostarosty.
Návrh podá n pouze z klubu ODS – Ing. Jiří Auterský
Poté Ing. Michal Palouš a PhDr. Jiří Vlček podali ú stní rezignaci na funkci členů rady.
Zastupitelstvo vzalo rezignaci obou radních na vědomí a starosta města jim poděkoval za
prá ci, kterou pro město vykonali.
Dá le bylo pokračová no ve volbě místostarosty.
Po odevzdá ní všech hlasovaích lístků byl členem komise PhDr. Vlčkem sdělen výsledek
hlasová ní.
Z 18 platných hlasovacích lístků hlasovalo 13 členů zastupitelstva PRO
5 členů zastupitelstva PROTI
Do funkce uvolněného místostarosty města Hořovice zvolen Ing. Jiří Auterský.
Nově zvolený místostarosta poděkoval členů m zastupitelstva za dů věru a je připraven
pomoci s ú koly vytyčenými pro toto volební období.
Ná sledovala další volba, a to členů rady. Navrženi a schvá leni - Mgr. Zdeň ka Ulčová a Miloš
Koželuh. Po odevzdá ní všech hlasovacích lístků byl členem komise PhDr. Vlček sdělen
výsledek hlasová ní.
Z 18 platných hlasovacích lístků hlasová no
pro Mgr. Ulčovou takto: 15 členů zastupitelstva PRO
3 členové zastupitelstva PROTI
pro Miloše Koželuha takto: 13 členů zastupiteslstva PRO
5 členů zastupiteslstva PROTI
Starosta města pogratuloval všem zvoleným zastupitelů m do funkcí a popřá l hodně
pracovních i osobních ú spěchů .
Dá le ná sledovala diskuze, do které se přihlá sili:
Pí Weinertová , která poukazovala na výstavbu domů a bytových jednotek v lokalitě Větrná .
Konkrétně jejich dů m má spoustu nedostatků a řešení je strašně zdlouhavé. Reagoval
starosta, který konstatoval, že některé informace jsou značně zkreslené. O pomoc byl pí
Weinertovou požá dá n i místostarosta Auterský, který je ochoten pomoci, ale až si
vyslechne ná zory od všech zainteresovaných osob.
Dá le byly z řad občanů uplatněny ná sledující dotazy a připomínky:
- neuklizená posekaná tráva v sídlišti Višň ovka
- přehodnocení priorit – upřednostnit opravu střechy Společenského domu, vnitřní
zařízení
(židle, stoly) v dezolá tním stavu – ú kol pro ředitele MKC

- prů jezd ná kladních aut Cihlá řskou ulicí a ořezá ní větví
- ú klid a čištění města – reagoval starosta – v současné době prová dí ú klid firma AVE CZ
a od 1. 7. 2008 budou ú klid prová dět Technické služby Beroun
3. Usnesení a závěr
Na závěr přenesl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček návrh usnesení, pro
který hlasovalo 17 členů zastupitelstva, 1 člen zastupitelstva byl proti
viz usnesení č. 2 / 2008
Na závěr pan starosta poděkoval všem přítomným za ú čast a jedná ní ukončil.

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 29. dubna 2008
č. 2 / 2008
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128 / 2000 Sb.,
o obcích, v platném znění
A
bere na vědomí
písemnou rezignaci Ing. Vá clava Pommy na funkci místostarosty města
ú stní rezignaci Ing. Michala Palouše na funkci člena rady
ú stní rezignaci PhDr. Jiřího Vlčka na funkci člena rady
B
Podle § 84, odst. 2, písm. m), výše uvedené zákona
volí
z řad členů zastupitelstva za uvolněného místostarostu města
Ing. Jiřího Auterského
za členy rady
Mgr. Zdeň ku Ulčovou
Miloše Koželuha
Hořovice 5. 5. 2008
Ověřovatelé:
MUDr. Marta Jedličková
Ing. Ladislav Ž alud
Starosta:
Mgr. Luboš Čížek

Z á p i s č. 3
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 24. června 2008
v Klubu Labe

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Jana Šrá mková , místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová
Ing. Michal Palouš
MVDr. Miloš Urban
PhDr. Jiří Vlček
Ing. Jiří Auterský
Miloš Koželuh
Ing. Jindřich Lukavský
Ing. Jan Skopeček
Ondřej Vaculík
Mgr. Zdeň ka Ulčová
MVDr. Jan Tů ma
Bohumil Taraba
MUDr. Marta Jedličková
Miroslav Veverka
Ing. Ladislav Ž alud

Omluveni: Ing. Vladimír Votruba
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, ověření zá pisu
z předchozího jedná ní
2. Návrh 1. rozpočtového opatření na rok 2008
3. Změna č. 4 ú zemního plá nu města Hořovice
4. Majetkoprávní ú kony
5. Volba předsedy finančního výboru
6. Organizační zá ležitosti
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, ověření zá pisu z předchozího jedná ní.
Program byl pro přítomné hosty přečten a schvá len 14 bylo pro a 3 se zdrželi.
Ověřovateli zá pisu byli jmenová ni: Ing. Jindřich Lukavský
pí Jana Š rá mková
Návrhová komise zvolena ve složení: PhDr. Jiří Vlček
p. Bohumil Taraba
p. Miroslav Veverka

Pro schvá lení návrhové komise, která by se v případě tajné volby zhostila ú kolu sčítá ní
hlasů
- přijato jednomyslně.
Dá le bylo konstatová no, že zá pis z minulého jedná ní byl ověřen MUDr. Martou Jedličkovou
a Ing. Ladislavem Ž aludem a lze jej považovat za schvá lený.
1. Kontrola ú kolů
Pan starosta informoval o ú kolu ze zasedá ní zastupitelstva ze dne 4. 3. 2008 ve věci
vyú čtová ní projektu multifunkčního areá lu s dopravním hřištěm. Ná klady na studii
proveditelnosti nepřesá hly 100 000,- Kč a realizace bude možná po získá ní dotace.
Dá le pan starosta konstatoval, že na všechny ostatní ú koly bylo reagová no a odpovězeno.
2. Finanční výbor doporučuje jednomyslně schvá lit
1. rozpočtové opatření, které obdrželi všichni členové zastupitelstva předem a je nedílnou
součá stí zá pisu.
Hlasová no 17 členů zastupitelsva pro a 1 proti.
3. Změna č. 4 ú zemního plá nu města Hořovice
Postupová no podle písemného materiá lu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva
současně s pozvá nkou a je nedílnou součá stí zá pisu. Hlasová no 5 členů pro, 10 proti a 3 se
zdrželi hlasová ní.
Zastupitel MVDr. Miloš Urban navrhl doplnění zadá ní zadá ní změny č. 4 ú zemního plá nu
bude v bodech „k“ a „l“ upraveno ná sledovně:
k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů ….
Požaduje se ú zemní studie, která bude schvá lena zastupitelstvem.
l) Požadavky……..
Nepožadují se.
Pro takto upravené zadá ní hlasová no: 13 pro a 5 se zdrželo hlasová ní.
4. Majetkoprávní ú kony
Postupová no podle písemného materiá lu, který je nedílnou součá stí zá pisu. Pro přítomné
hosty pan starosta jednotlivé majetkoprávní ú kony přečetl.
Zastupitel MVDr. Miloš Urban požá dal přítomné, o vyjmutí pozemkových parcel
104 a 105 v k.ú . Hořovice ze souboru prodávaných pozemků z dů vodu případné realizace
cesty na těchto pozemcích.
Pro tento návrh hlasová no: 5 pro, 1 proti a 12 se zdrželo hlasová ní.
Na návrh zastupitele Ing. Vá clava Pommy bylo hlasová no o změně prodejní ceny
u pozemkových parcel 104 a 105 na 300,- Kč/m2 s výsledkem: 7 pro, 4 proti a 7 se zdrželo
hlasová ní.
Na návrh zastupitele Ing. Vá clava Pommy, bylo hlasová no o vyjmutí st. parcely
1121 o výměře 599 m2, (pozemek pod budovou obytného domu čp. 699) ze souboru
prodávaných nemovitostí – s výsledkem:
2 členové zastupitelstva pro, 4 proti a 12 se zdrželo hlasová ní.
Poté bylo hlasová no o prodeji nemovitostí – pozemkových parcel, v cená ch a rozsahu dle

příloh:
15 členů zastupitelstva bylo pro, nikdo proti a 3 se zdrželi hlasová ní.
5. Volba předsedy finančního výboru
Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Michal Palouš. Pro hlasovalo 16 členů
zastupitelstva a 2 se zdrželi hlasová ní.
6. Vyhlá ška č. 1/2008 – O stanovení systému shromažďová ní, sběru, přepravy, třídění,
využívá ní a odstraň ová ní komuná lních odpadů a naklá dá ní se stavebním odpadem – návrh
vyhlá šky č. 1 je v příloze.
Zastupitel p. Bohumil Taraba navrhl zveřejnit omluvu firmy AVE občanů m v Měšťanu nebo
na internetu.
Návrh byl jednomyslně schvá len.
7. Vyhlá ška č. 2/2008 - Požá rní řá d města Hořovice – návrh vyhlá šky kč. 2 je v příloze.
8. Projedná ní aktualizovaných zřizovacích listin příspěvkových organizací
1. zá kladní školy, 2. zá kladní školy, Střediska volného času – Domeček, Domova Na Výsluní,
Městského kulturního centra, Městské mateřské školy, Městské správy bytového
a nebytového fondu.
Členové zastupitelstva jednomyslně odhlasovali.
Poté se dostavil zastupitel Ing. Jaroslav Vyhnal. Pan starosta konstatoval, že je přítomno
celkem 19 zastupitelů .
9. Zastupová ní starosty místostarostou
Členové zastupitelstva odsouhlasili zastupová ní starosty Mgr. Luboše Čížka, po dobu jeho
nepřítomnosti, místostarostou Ing. Jiřím Auterským. Pro návrh hlasovalo 18 členů , 1 se
zdržel hlasová ní.
10. Diskuse
První si vzal slovo pan starosta a omluvil se občanů m, za způ sob ú držby zeleně na sídlišti
Višň ovka.
Jako kompenzaci za tento stav slíbil zakoupit na své ná klady 50 kusů stromů a keřů , na
doplnění výsadby v této lokalitě.
Dá le se přihlá sil zastupitel MVDr. Jan Tů ma s návrhem zrušit funkci neuvolněný
místostarosta z dů vodu ú spory finančních prostředků města.
K tomu se vyjá dřil zastupitel PhDr. Jiří Vlček, že o takovém návrhu by se mělo hlasovat po
volbá ch. Zastupitel Ing. Ladislav Ž alud se přihlá sil s ná zorem, že posouzení, zda je tato
funkce potřebná či je dů vod ke změně, je na panu starostovi. Reagoval starosta Mgr. Luboš
Čížek a prohlá sil, že paní místostarostka Jana Šrá mková vykonává svou funkci velmi dobře
a pokud by byl dů vod ke změně, sá m by ji navrhl. Místostarosta Ing. Jiří Auterský se
vyjá dřil, že takto nastolený návrh by se neměl řešit teď, ale projednat v koalici a jednat
o něm na příštím zasedá ní zastupitelstva.
Zastupitel Bohumil Taraba se přihlá sil s návrhem, že by se nemělo hlasovat o zrušení
funkce neuvolněného místostarosty. Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva,

2 byli proti a 1 se zdržel hlasová ní.
Zastupitel Miroslav Veverka se přihlá sil s připomínkou k formulaci ve Vyhlá šce č. 2 –
Požá rním řá du města a dá le měl výhrady k rychlosti prací v gará žové ulici .
Zastupitel Ing. Vá clav Pomma žá dá , aby firma, která čistí ulice město, včas označovala
místa, která hodlá uklízet.
Dá le byly z řad občanů uplatněny ná sledující dotazy a připomínky:
Pan Rissel vznesl stížnost na firmu AVE.CZ. Není spokojen s prací této firmy, z dů vodu
vynechá ní jednoho svozu ve městě a kvů li celkovému nepořá dku v ulicích. Také si stěžoval
na chybějící zá chodky u supermarketů .
Místostarostka Jana Šrá mková reagovala s tím, že u supermarketu Penny bylo v minulosti
umístěno mobilní WC, ale skončilo vinou vandalů v korytě Červeného potoka.
Zastupitel Ondřej Vaculík konstatoval, že ve věci čištění města by měly platit smlouvy
s firmou AVE.CZ ve stejném rozsahu jako smlouvy s firmou paní Tinkové.
Dá le se přihlá sila paní Flídrová s návrhem, že by město mělo uplatnit sankce proti firmě
AVE.CZ
Do diskuse se přihlá sil pan Weinert. Stěžoval si na kvalitu svého domu, není spokojen
s prací stavební firmy a označil svů j rodinný dů m jako „dílo zká zy“. V ulici Větrné je po
dešti vždy vymletý štěrk a špatně se zde projíždí autem. Také si myslí, že městský ú řad
nefunguje, jak by měl. P. Weinert řekl, že se doslechl o ú dajném
prohlá šení pana starosty ve věci možné spoluprá ci pana Weinerta se Stá tní bezpečností.
Reagoval uká zkou svého lustračního osvědčení.
Do diskuse se připojila paní Weinertová s tím, že by měl manžel podat na pana starostu
soudní žalobu.
Reagoval pan starosta s tím, že souhlasí, aby pan Weinert podal žalobu na jeho osobu.
Zastupitel Ing. Vá clav Pomma se chce připojit v této věci k paní Weinertové.
Zastupitel Bohumil Taraba žá dá Ing. Pommu, aby jeho jméno nespojoval s případnou
soudní kauzou v této věci.
Místostarosta Ing. Auterský reagoval na stížnost pana Weinerta ohledně jejich domku.
Prohlá sil, že při návštěvě manželů Weinertových neshledal nic hrozného. Konstatoval, že
nedodělky a reklamace by měli manželé Weinertovi uplatň ovat u dodavatele pana Otto
Srpa.
Dá le konstatoval, že cesta Větrná je ve svahu a tudíž je logické, že je deštěm vymílá na.
Bude zatím pokryta jen jemným štěrkem z dů vodu probíhajících stavebních činností v této
lokalitě. Příští rok by měl být vybudová n kvalitní povrch komunikace.
11. Usnesení a závěr
Předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček přednesl návrh usnesení, pro který hlasovali
jednomyslně všichni členové zastupitelstva.
Viz usnesení č. 3/2008
Na závěr pan starosta poděkoval všem přítomným za ú čast a jedná ní ukončil.

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 24. června 2008
č. 3 / 2008
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128 / 2000 Sb.,
o obcích, v platném znění
A
Podle § 84 odst. 2, písm. b
s ch v a l u j e
1. rozpočtové opatření na rok 2008.
B
Podle § 6, odst. 5, písm. b) stavebního zákona
s ch v a l u j e
Změnu č. 4 ú zemního plá nu města Hořovice,
s doplněním, že Zadá ní změny č. 4 ú zemního plá nu bude v bodech „k“ a „l“ upraveno
ná sledovně:
k) Pro plochu č. 5 se požaduje ú zemní studie, která bude schvá lena zastupitelstvem.
l) Požadavky….
Nepožadují se.
C
Podle § 85, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb.
rozhoduje
O majetkoprávních ú konech takto:
1) Prodej nemovitostí – pozemkových parcel
a) stavební parcely 1646 v k.ú . Hořovice o výměře 19 m2 (pozemek pod gará ží v ul.
Potoční)
Zá jemce: Ing. Jiří Srp, bytem Hořovice, Pražská 1000
Ú čel: Majetkoprávní vypořá dá ní. Ž adatel vlastní nemovitost – stavbu gará že v tomto
pozemku.
Návrh: Prodej stavební parcely 1646 za kupní cenu 300,- Kč/m2 + ú hradu ná kladů
spojených s prodejem.
b) čá st pozemkové parcely 602/1 v k.ú . Velká Víska o výměře cca 28 m2
(U Rybníčku) – přesná výměra bude zná ma po vyhotovení oddělovacího
geometrického plá nu.
Zá jemci: Manželé Jan Křemen a Jana Křemenová , bytem Hořovice, Modřínová 1296
Ú čel: Opravy vodovodních přípojek a ú pravy přístupu k pozemku žadatelů .
Návrh: Prodej čá sti pozemkové parcely 602/1 v k.ú . Velká Víska za kupní cenu 300,Kč/m2 + ú hradu ná kladů spojených s prodejem.
c) pozemkové parcely 104 v k.ú . Hořovice o výměře 45 m2
(na čá sti pozemku je postavena gará ž – nad Společenským domem)
Zá jemce: Ludmila Zachová , Benešov u Prahy, Jiřího Franka 1763

Ú čel: Majetkoprávní vypořá dá ní. Ž adatelka po dokončeném dědictví vlastní přilehlou
nemovitost st.p. 106 s rodinným domkem čp. 471. Pozemek 104 slouží k příchodu do
domu a příjezdu do gará že.
Návrh: Prodej stavební parcely104 za kupní cenu 500,- Kč/m2 + ú hradu ná kladů
spojených s prodejem.
d) pozemkové parcely 105 v k.ú . Hořovice o výměře 56 m2
(nad Společenským domem)
Zá jemce: Manželé Marko Kostič a Aleksandra Kostič, Ná dražní 225
Ú čel: Majetkoprávní vypořá dá ní. Ž adatelé vlastní přilehlé nemovitosti st.p.108
s rodinným domkem čp. 225 a zahradu p.č.109. Pozemek č. 105 je k této zahradě přičleněn
a pro město je nepřístupný.
Návrh: Prodej pozemkové parcely 105 za kupní cenu 500,- Kč/m2 + ú hradu ná kladů
spojených s prodejem.
e) pozemkové parcely 75/2 v k.ú . Velká Víska o výměře 281 m2
(zastavěná plocha pod bytovým domem „D“ v ul. Na Okraji v Hořovicích)
Zá jemci: Budoucí kupující bytové jednotky v obytném domě „D“:
Patrik Salinger, Netlucká 632, Praha 10
Kateřina Salingerová , Netlucká 632, Praha 10 – podíl 81/1009
za kupní cenu 47.680,- Kč.
Ú čel: Prodej podílu pozemku pod obytným domem „D“ v návaznosti na souběžně
probíhající prodej bytové jednotky v tomto domě.
Návrh: Prodej za kupní cenu –viz shora.
f) pozemková parcela 73/3 v k.ú . Velká Víska o výměře 283 m2
(zastavěná plocha pod bytovým domem „E“ v ul. Na Okraji v Hořovicích)
Zá jemci: Budoucí kupující bytových jednotek v obytném domě „E“:
- Roman Janeček, Lochovice – Obora 23, 50 %
- Pavel Roztočil, Lochovice – Obora 23, 50 % - podíl 51/1009
za kupní cenu 30.396,- Kč
- Markéta Vorlová , Mlečice 106, Zbiroh, 50 %
- Jiří Eliá šek, Rpety 53, Hořovice, 50 % - podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Josef Burian, Za Litavou 1025, Zdice
- Lucie Burianová , Za Litavou 1025, Zdice – podíl 51/1009
za kupní cenu 30.396,- Kč
- Silvie Maybey, Home Farm, Cottage 1, Stroude Road, Verginia Water,
Surrey, GU25, 4BU, England
- Richard William Maybey, č. pasu 107705135 – podíl 51/1009
za kupní cenu 30.396,- Kč
- Zbyněk Homola, Nerudova 732, Přelouč – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Petr Kořínek, 17. listopadu 1380, Mladá Boleslav – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Antonín Ná jemník, Lochovice – Obora 27, 50 %
- Martin Ná jemník, Lochovice – Obora 27, 50 % - podíl 51/1009
za kupní cenu 30.396,- Kč

- Marie Hušnerová , K nemocnici 1199, Hořovice – podíl 51/1009
za kupní cenu 30.396,- Kč
- Jitka Štíbrová , Dukelských hrdinů 1773, Rakovník – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Aleš Macourek, Wolkerova 619, Zdice – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Zdeněk Formá nek, Sídl. K. Sezimy 1117, Hořovice – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780.- Kč
- Zdeněk Elgr, Praskolesy 133 – podíl 76/1009
za kupní cenu 45.296,- Kč
- Tomá š Š ubrt, Modřínová 1298, Hořovice – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Martin Voříšek, Z. Nejedlého 524, Zbiroh – podíl 55/1009
za kupní cenu 32.780,- Kč
- Jana Cajthamlová , Bzová 80 – podíl 51/1009
za kupní cenu 30.396,- Kč.
Ú čel: Prodej ideá lních podílů pozemku pod obytným domem „E“ v návaznosti
na souběžně probíhající prodej bytových jednotek v tomto domě.
Návrh: Prodej za kupní ceny – viz shora.
2) Nabytí nemovitostí – pozemkových parcel
A) Návrh na bezú platný převod pozemků z vlastnictví ČR – Ú řadu pro zastupová ní
stá tu ve věcech majetkových Praha na Město Hořovice.
Jedná se o bezú platný převod stá tních pozemků a to pozemkových parcel 122/46, 1856/5,
1856/7 a 1856/9 v k.ú . Hořovice (u sport. haly a Lá zeň ského rybníka – viz snímky
z kat.mapy v příloze).
Pozemky jsou čá sti místních komunikací.
Tyto pozemky lze převést bez souhlasu Ministerstva financí – místní komunikace.
Návrh: Souhlas s bezú platným převodem pozemkových parcel 122/46, 1856/5, 1856/7
a 1856/9 v k.ú . Hořovice od Ú ZSVM Praha na Město Hořovice.
B) Návrh na ú platný převod pozemku z vlastnictví ČR – Ú řadu pro zastupová ní
stá tu ve věcech majetkových Praha na Město Hořovice.
Jedná se o ú platný převod stá tního pozemku a to stavební parcely 1121 o výměře 599 m2
v k.ú . Hořovice a to za cenu v místě a čase obvyklou (tržní – cca 800 – 1000 Kč/m2),
stanovenou na zá kladě znaleckého posudku, který by byl vyhotoven v případě souhlasu
s odkoupením pozemku.
(Zá padní sídliště – viz snímek z kat. mapy v příloze).
Pozemek je pod budovou obytného domu čp. 699. Město nyní za něj platí ná jem.
Návrh: Souhlas s ú platným převodem pozemkové parcely 1121 v k.ú . Hořovice
Od Ú ZSVM Praha na Město Hořovice dle aktuá lního znaleckého posudku.
D
Podle § 84, odst. 2, písm. h)
schvaluje

Vyhlá šku č. 1/2008 – O stanovení systému shromažďová ní, sběru, přepravy, třídění
využívá ní a odstraň ová ní komuná lních odpadů a naklá dá ní se
stavebním odpadem – návrh vyhlá šky č. 1 je v příloze.
Vyhlá šku č. 2/2008 - Požá rní řá d města Hořovice – návrh vyhlá šky č. 2 je v příloze.
E
Podle § 84, odst. 2, písm d)
schvaluje
Aktualizované zřizovací listiny příspěvkových organizací:
- 1. zá kladní škola Hořovice
- 2. zá kladní škola, Jirá skova 617, Hořovice
- Středisko volného času – DOMEČEK HOŘ OVICE
- Domov Na Výsluní, Hořovice
- Městské kulturní centrum Hořovice
- Městská mateřská škola Hořovice
- Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice
Návrhy změn zřizovacích listin příspěvkových organizací města Hořovice
jsou v příloze.
F
Podle § 84, odst. 2, písm. l
volí
Předsedou finančního výboru Ing. Michala Palouše.
G
Podle nařízení vlády č. 79/2008 Sb., ze dne 25. února 2008,
kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění nařízení vlády
č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb.,
nařízení vlády, č. 614/2006 Sb. a § 84, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích
stanovuje
výši odměn neuvolněným členů m zastupitelstva obce od 1. 7. 2008 dle přílohy, která je
nedílnou součá stí orginá lu zá pisu.
H
Podle § 104, odst. 1
pověřuje
místostarostu Ing. Jiřího Auterského zastupová ním starosty v době jeho nepřítomnosti.

CH
ukládá
radě, aby připravila jednací řá d zastupitelstva, který by respektoval závěry kontrolního
výboru.

Hořovice 24. 6. 2008

Ověřovatelé: Jana Šrá mková
Ing. Jindřich Lukavský
Starosta:
Mgr. Luboš Čížek

Z á p i s č. 4
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 23. září 2008
v Klubu Labe
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Jana Šrá mková , místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová
MVDr. Miloš Urban
Miloš Koželuh
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Ing. Jaroslav Vyhnal
Ing. Vá clav Pomma
MUDr. Richard Švamberk
Ing. Jan Skopeček
Ondřej Vaculík
MVDr. Jan Tů ma
Bohumil Taraba
MUDr. Marta Jedličková
Miroslav Veverka
Ing. Ladislav Ž alud
Ing. Vladimír Votruba
Ing. Michal Palouš
PhDr. Jiří Vlček
Omluveni:
Ing. Jiří Auterský
Ing. Jindřich Lukavský
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, ověření zá pisu
z předchozího jedná ní
2. Návrh druhého rozpočtového opatření na rok 2008
3. Majetkoprávní ú kony
4. Strategický plá n
5. Organizační zá ležitosti
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, ověření zá pisu z předchozího jedná ní
Program byl pro přítomné hosty přečten a schvá len, pro hlasovalo všech 17 přítomných
zastupitelů .

Ověřovateli zá pisu byli jmenová ní: Ing. Vá clav Pomma a Ing. Vladimír Votruba.
Hlasová no jednomyslně pro (17)
Návrhová komise byla zvolena ve složení:
PhDr. Jiří Vlček, MVDr. Jan Tů ma a Miloš Koželuh
Hlasová no: 14 pro, 3 proti
Poté přišli zastupitelé – JUDr. Dana Heřboltová a Ing. Michal Palouš – celkem
19 zastupitelů .
Bylo konstatová no, že zá pis z minulého jedná ní byl ověřen Ing. Jindřichem Lukavským
a Janou Š rá mkovou a lze jej považovat za schvá lený.
2. Kontrola ú kolů
Pan starosta požá dal o prodloužení termínu ( z dů vodu dovolených a dlouhodobé absence
JUDr. Maříkové) pro splnění ú kolu z minulého jedná ní zastupitelstva – ú kol radě, aby
připravila jednací řá d zastupitelstva, který by respektoval závěry kontrolního výboru. Dá le
pan starosta konstatoval, že všechny ostatní ú koly
byly splněny.
3. Druhé rozpočtové opatření na rok 2008
Ing. Votruba namítá , že vzhledem ke krá tkému období, na něž je uzavřena smlouva na
ú držbu veřejné zeleně s p. Machá lkem (která je v pořá dku), je čá stka pro tento ú čel –
navýšená pro MSBNF – příliš velká (v měsíci listopadu a prosinci už se nerealizují žá dné
prá ce). Proto finanční výbor žá dá snížit tuto čá stku o 300 tisíc Kč a přesunout ji do
rezervy.
Na toto reagoval pan starosta s tím, že ú držba zeleně byla financová na z prostředků
MSBNF již před převodem prostředků vyčleněných z rozpočtu města a schvá lených radou
a tento rozdíl odpovídá zhruba výše uvedené čá stce.
Dá le finanční výbor navrhuje v příštím roce nerozdělovat příspěvky na činnost rů zných
organizacích hned v celé výši, ale ponechat čá st na požadavky v prů běhu roku a více
zvažovat zvlá ště vyšší čá stky.
Jinak kontrolní výbor podporuje schvá lení druhého rozpočtového opatření.
Pro schvá lení 2. rozpočtového opatření hlasová no: 18 pro, 0 proti a 1 se zdržel hlasová ní
4. Kontokorentní ú věr
Bylo projedná no přijetí kontokorentního ú věru do výše 5 mil. Kč od České spořitelny, a.s.
a pro tento
ú čel zastavení budovy II. zá kladní školy.
Hlasová no: 18 pro, 0 proti a 1 se zdržel hlasová ní.
5. Schvá lení ú věru ve výši do 50 mil. Kč na investice do oprav městského majetku.
Výběrové řízení na banku vypisuje společnost Raven Advisory.
Ú věr zastupitelé schvá lili poměrem: 18 pro, 1 proti.
6. Majetkoprávní ú kony
Postupová no podle písemného materiá lu, který je nedílnou součá stí zá pisu. Pro přítomné
hosty pan starosta jednotlivé majetkoprávní ú kony přečetl. Informoval také o vyjmutí

parcely č. 1872 v k. ú . Hořovice ze souboru prodávaných parcel, protože je více zá jemců
o tentýž pozemek a tento bude prodá n nejvyšší nabídce.
V návrhu 1a) se mění formulace:… Prodej pozemkové parcely 2347/1…
a 2a) … mimo ú roků z prodlení. (čá stka 127.437,- Kč se vypouští).
Kontrolní výbor konstatoval, že při prodeji pozemků neexistují žá dná pravidla pro
stanovení ceny. Jsou určová ny nahodile. Do budoucna by měly být ceny pozemků určová ny
objektivně. Také by měl být zdů vodněn rů zný přístup k ú hradě ú roků z prodlení při
prodeji bytových jednotek. Jinak kontrolní výbor nemá ná mitek k prodeji nemovitostí
předklá dané tomuto zastupitelstvu.
O prodeji nemovitostí bylo hlasová no: pro bylo všech 19 přítomných zastupitelů
O nabytí nemovitostí a darová ní pozemkových parcel bylo opět hlasová no jednomyslně
pro.
7. Strategický plá n
Pan starosta vysvětlil význam strategického plá nu pro budoucnost města. V případě jeho
schvá lení bude mít město lepší pozici při žá dostech o dotace.
Kontrolní výbor konstatoval, že tento plá n odrá ží stav a budoucí potřeby města a jeho
další rozvoj. V tomto ohledu jej lze podporovat, ale nenahrazuje funci zastupitelstva a rady
ve stanovová ní priorit a postupných cílů .
Ing. Ž alud souhlasí, že schvá lení strategického plá nu je věc potřebná pro budoucí rozvoj
města.
Pro schvá lení strategického plá nu hlasovalo 17 zastupitelů , 1 byl proti a 1 se zdržel
hlasová ní.
8. „Petice za zachová ní klidné obytné zó ny“
Pan starosta oslovil přítomné občany, kteří podepsali „Petici za zachová ní klidné obytné
zó ny“ – obyvatelé ulic Vrchlického, Milinovského a Holého. Vysvětlil jim, že projedná ní této
zá ležitosti je plá nová no na 6. 10. t.r. na „veřejném projednává ní Dopravní studie“, kde se
bude diskutovat o všech podrobnostech a souvislostech ve studii obsažených. Zá roveň pan
MVDr. Urban pozval všechny přítomné na tuto akci a řekl, že je rá d, že občané reagují na
zveřejnění dopravní studie
a zapojují se do diskuse o řešení dopravní problematiky ve městě
.
Mgr. Wachtlová , mluvčí obyvatel výše zmíněných ulic, předala panu starostovi další archy
petice a řekla, že dotčení občané nesouhlasí s tím, aby kdykoliv v budoucnosti jezdila
tranzitní doprava přes tuto lokalitu.
Na stranu stěžujících si obyvatel se postavil pan zastupitel Vaculík s ná zorem, že by bylo
dobré zcela vyjmout výše zmíněné ulice z dopravní studie. Načež reagoval pan starosta
s tím, že po tomto kroku by ná sledovaly petice obyvatel dalších ulic města. Nicméně
dopravní situaci ve městě je třeba řešit. Zastupitelstvo by mělo v tuto chvíli tří možnosti
řešení:
1. přiložit petici k zá pisu ze zastupitelstva s tím, že bude projedná na 6. 10. 2008,
2. zastupitelstvo souhlasí s dopravní studií s výjimkou lokality petice,
3. zastaví prá ce na dopravní studi an blok.
Kontrolní výbor konstatoval, že navrhované řešení v dopravní studii není řešením

tranzitní dopravy v Hořovicích a situace v některých lokalitá ch se skutečně zhorší.
Doporučuje soustředit se na definitivní řešení s omezením prů jezdu městem.
JUDr. Heřboltová navrhla zapsat do zá pisu, že se zastupitelstvo věnovalo dopravní studii,
sezná milo se s peticí a projedná tuto na veřejném projednává ní a schvá lí závěry na příštím
zastupitelstvu.
Pan starosta slíbil, že projedná připomínky nespokojených občanů dne 6. října t.r.
Pan Vaculík žá dá do zá pisu formulaci: Realizace dopravní studie se pozastavuje – dokud
nebude realizová n východní obchvat Hořovic a zrekonstruová na silnice Ž ebrá k – Hořovice.
Zastupitelstvo města Hořovice bere na vědomí petici za zachová ní klidné obytné zó ny
s tím, že uklá dá radě a starostovi její projedná ní na veřejném projednává ní Dopravní
studie města Hořovic a závěry zapracuje do návrhu usnesení zastupitelstva v prosinci
tohoto roku.
Hlasová no: 18 pro, nikdo proti a 1 se zdržel hlasová ní.
9. DISKUSE
Ing. Pomma – nesouhlasí se Strategickým plá nem. Nesouhlasí s tím, aby se realizovala
rekonstrukce autobusového ná draží za 50 mil. Kč, když dle ú zemního plá nu má být
autobusové ná draží jinde než na Ná městí Boženy Němcové.
Pan starosta reagoval, že rekonstrukce je v souladu s ú zemním plá nem.
Ing. Ž alud se pozastavil nad tím, že ankety o spokojenosti občanů v Hořovicích se
zú častnilo z 6.000 obyvatel pouhých 128 respondentů . Konstatoval, že je to žalostně má lo.
PhDr. Vlček – konstatoval, že dopravní situace ve městě je neudržitelná , východní obchvat
je nutností!
Je třeba, aby byla odkloněna ná kladní doprava a TIR. „Jen hlupec by se brá nil!“
Pan Vaculík přišel s ná zorem, že lidé v Hořovicích si nepřejí tolik aut.
Paní Š tochlová řekla, že lidé, kteří podepsali petici, vidí spíš technické problémy.
Pan Albl řekl, že pro větší bezpečnost ve městě je třeba zřídit městskou policii a dotá zal se
na kamerový systém ve městě.
Pan starosta reagoval, že na bezpečnost města by měla dohlížet Policie ČR. Městská policie
by stá la cca 12 mil. Kč ročně, aby byla funkční musela by mít 3 hlídky po 12 hodiná ch +
rezervy, tzn. nejméně 8 lidí. Pokud má Policie ČR má lo lidí, bude mít personá lní problémy
i městská policie.
Kamerový systém schvá lený zastupitelstvem by byl zřejmě smysluplnější. Problémem je,
že 1. garantem bezpečnosti je Policie ČR a ta má 1 auto na celý obvod.
Občan z Cihlá řské ulice oznamuje, že řidiči v jejich ulici nerespektují dopravní značky.
Pan Weinert si myslí, že velké pů jčky jsou pro město časovaná bomba. Také si stěžuje na
stavební ú řad a jeho prá ci. Na minulém zastupitelstvu se pan Weinert zastal pana Pommy.
Ptá se, proč bývalý místostarosta odešel z ú řadu. Bylo to z dů vodu nemoci? Také oznamuje,
že si požá dal o druhý výpis lustračního osvědčení (což dokladoval mává ním obá lky
s červeným pruhem), aby to věděl pan starosta a klidně se mohou spolu soudit. Také si
stěžuje na pana Srpa a nečinnost města v této kauze.
Pan starosta informoval, že město, poté co zjistilo pochybení, pana Srpa vyzvalo k ná pravě
a poté regulérně zažalovalo u soudu. Také řekl panu Weinertovi: „Pokud jsem vá m nějak
ublížil, obraťte se na soud“.

Poté pan starosta ukončil diskusi a dal hlasovat o usnesení zastupitelstva č.4/2008:
Všech 19 zastupitelů hlasovalo jednomyslně pro.

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 23. září 2008
č. 4 / 2008
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128 / 2000 Sb.,
o obcích, v platném znění
A
Podle § 84 odst. 2, písm. b
s ch v a l u j e
druhé rozpočtové opatření na rok 2008.
B
Podle § 85, písm. j) a k)
rozhoduje
o uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního ú věru do výše 5 mil. Kč od České spořitelny,
a.s. a pro tento ú čel o zastavení budovy II. zá kladní školy
C
Podle § 85, písm. j)
rozhoduje
o schvá lení ú věru ve výši do 50 mil. Kč na investice do oprav městského majetku. Výběrové
řízení na banku vypisuje společnost Raven Advisory.
D
Podle § 85, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb.
rozhoduje
O majetkoprávních ú konech takto:
1) Prodej nemovitostí – pozemkových parcel
a) pozemkové parcely 2347/1 v k. ú . Hořovice o výměře 48 m2
(v ul. Podlužské za stávající zá stavbou, za lesoparkem Dražovka).
Vladimíru Stolzovi, bytem Husovo ná m. 507, Hořovice, za ú čelem majetkoprávního
vypořá dá ní za kupní cenu 200,- Kč / m2 + ú hradu ná kladů spojených s prodejem.
b) čá sti pozemkových parcel 1928/1, 1928/2 a 1927/2 o celkové výměře cca 150 m2
s věcným břemenem zachová ní příjezdové cesty (v ul. Tyršově u Autoshopu) – přesná
výměra bude zná ma po vyhotovení oddělovacího geometrického plá nu.
Manželů m Milanu a Ivaně Vrbovým, bytem Hořovice, Tyršova 563
Za ú čelem zachová ní možnosti otá čení automobilů a jejich krá tkodobého parková ní
za kupní cenu 500,- Kč / m2 + ú hradu za lesní porosty ve výši 10.000,- Kč, včetně ú hrady
ná kladů spojených s prodejem.
c) pozemkové parcely 75/2 v k.ú . Velká Víska o výměře 281 m2

(zastavěná plocha pod bytovým domem „D“ v ul. Na Okraji v Hořovicích)
Kupujícím bytových jednotek v obytném domě „D“
- Michalu Šilhavému, Na Horá ch 257, Komá rov
- podíl 51/1009 za kupní cenu 30.396,- Kč
- Jaromíru Uhrinovi, Jelšovská 167, Velká nad Iplom
a Marianně Ková čikové, Školská 1009/71, Čierny Balog
-podíl 76/1009 za kupní cenu 45.296,- Kč
Za ú čelem prodeje ideá lních podílů pozemku pod obytným domem „D“ v návaznosti
na souběžně probíhající prodej bytových jednotek v tomto domě.
.
d) pozemková parcela 73/3 v k.ú . Velká Víska o výměře 283 m2
(zastavěná plocha pod obytným domem „E“ v ul. Na Okraji v Hořovicích)
Budoucím kupujícím bytové jednotky v obytném domě „E“.
Liboru Ků tovi, Masarykova 857, Hořovice – podíl 55/1009 za kupní cenu 32.780,- Kč
Za ú čelem prodeje ideá lního podílu pozemku pod obytným domem „E“ v návaznosti
na souběžně probíhající prodej bytové jednotky v tomto domě.
.
2) Prodej nemovitostí – bytových jednotek
a) Bytová jednotka č. 669/3 v domě čp. 669 na Sklená řce v Hořovicích
(byt 1+1 s přísl. 4. kategorie)
Petře Soukupové, nar. 4. 11. 1976, Hořovice, Sklená řka (stávající ná jemce)
Za ú čelem bydlení (jedná se o poslední neprodaný byt v jinak již „prodaném domě“)
Prodej za kupní cenu dle znaleckého posudku (367.170,- Kč) + ú hradu ná kladů spojených
s prodejem (cca 20.000,- Kč) při splnění ná sledujících podmínek:
- předchozí ú hrada případných dluhů (na ná jemném, službá ch poskytovaných v souvislosti
s užívá ním bytu) předchozích ná jemců manželů Petrikovičových vů či MSBNF Hořovice
mimo ú roků z prodlení.
- ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90ti dnů od
podpisu kupní smlouvy.
b) Bytová jednotka č. 751/3 v domě čp. 751 v ul. 1. má je v Hořovicích
(byt 2+1 s přísl., 2. kategorie)
Zuzaně Rokové, nar. 7. 11. 1982, Hořovice, Palackého ná m. 640
Za ú čelem bydlení (jedná se o poslední neprodaný byt v jinak již „prodaném domě“)
Prodej za kupní cenu dle znaleckého posudku (607.550,- Kč) + ú hradu ná kladů spojených
s prodejem (cca 15.000,- Kč) při splnění ná sledujících podmínek:
- předchozí ú hrada případných dluhů (na ná jemném, službá ch poskytovaných v souvislosti
s užívá ním bytu v domě č.p. 640) vů či MSBNF Hořovice včetně ú roků z prodlení.
- ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90-ti dnů od
podpisu smlouvy.
3) Nabytí nemovitostí – pozemkových parcel
a) Ú platný převod pozemků z vlastnictví ČR – Ú ZSVM Praha na Město Hořovice
Jedná se o ú platný převod pozemků a to pozemkových parcel 1829/41, 1829/49, 1831/2,

1831/3, 1831/4, 1857/26, 1857/27, 1857/28, 1857/29 a 1857/30 v k.ú . Hořovice.
Pozemky jsou čá sti Lá zeň ského rybníka. Celková výměra navrhovaných pozemků je 2.637
m2, tudíž kupní cena by činila cca 35,- Kč / m2.
Zastupitelstvo souhlasí s ú platným převodem pozemkových parcel 1829/41, 1829/49,
1831/2, 1831/3, 1831/4, 1857/26, 1857/27, 1857/28, 1857/29 a 1857/30 v k.ú .
Hořovice od Ú ZVSM na Město Hořovice za kupní cenu cca 90.000,- Kč dle znaleckého
posudku, který bude vyhotoven až po schvá lení tohoto odkoupení (zajistí Ú ZSVM).
b) Bezú platný převod pozemků z vlastnictví ČR – SÚ S Kladno na Město Hořovice
Jedná se o bezú platný převod pozemků a to pozemkových parcel v k.ú . Hořovice:
7/1,7/3, 21/1, 30, 32, 33, 45/1, 58/2, 219/4, 219/19, 417/1, 417/3, 876/28, 888/8,
1506/7, 1541/3, 1543/2, 1543/3, 1613/1, 1671/3, 1672/1, 1673/1, 1950/2, 2061/4,
2061/9, 2129/1, 2320/1 + pozemky po zaměření GP 1671/6, 1670/1, 1670/2, 1670/3,
1670/4, a v k.ú . Velká Víska: 47/7, 79/1, 80, 249, 284, 307/1, 316, 867/44.
Tyto pozemky jsou vesměs chodníky nebo čá sti místních komunikací, o které se město
stejně již léta stará a udržuje je.
Zastupitelstvo souhlasí s nabytím majetku – darová ním ná sledujících pozemků
z vlastnictví odkoupení SÚ S Kladno na Město Hořovice.
. v k.ú . Hořovice: 7/1, 7/3, 21/1, 30, 32, 33, 45/1, 58/2, 219/4, 219/19, 417/1, 417/3,
876/28, 888/8, 1506/7, 1541/3, 1543/2, 1543/3, 1613/1, 1671/3, 1672/1, 1673/1,
1950/2, 2061/4, 2061/9, 2129/1, 2320/1 + pozemky po zaměření GP 1671/6, 1670/1,
1670/2, 1670/3, 1670/4 a v k.ú . Velká Víska – 47/7, 79/1, 80, 249, 284, 307/1, 316,
867/44.
Jedná se vesměs o chodníky nebo čá sti místních komunikací, které jsou již v péči města.
4) Darová ní nemovitostí – pozemkových parcel
Bezplatně převést – darovat – pozemky dosud ve vlastnictví města, které jsou součá stí
hlavních komunikací, patřících SÚ S Kladno.
Jedná se o pozemkové parcely v k.ú . Hořovice 31/18, 31/21, 31/22, 799/14 a 799/7.
(Převody budou uskutečněny formou darovacích smluv z dů vodu osvobození od daně
z převodu nemovitostí).
Zastupitelstvo souhlasí s převodem – darová ním pozemků 31/18, 31/21, 31/22, 799/14
a 799/7 v k.ú . Hořovice z vlastnictví Města Hořovice na SÚ S Kladno. Jedná se o čá sti
hlavních komunikací vedoucích přes město.

E
Podle § 84, odst. 2, písm. a)
s ch v a l u j e
Strategický plá n města Hořovice 2008 – 2025.

F
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí petici za zachování klidné obytné zóny
v ulicích Vrchlického, dr. Holého a Milinovského a ukládá starostovi:
a) předložit zmíněnou petici na veřejném projednává ní dopravní studie města Hořovice

dne 6. 10. 2008,
b) ještě na letošním jedná ní zastupitelstva zabezpečit přijetí stanoviska k jejímu obsahu.
Hořovice, dne 2. října 2008
Ověřovatelé:
Ing. Vá clav Pomma a Ing. Vladimír Votruba
Starosta:
Mgr. Luboš Čížek

Z á p i s č. 5
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 16. prosince 2008
v klubu Labe
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Jana Šrá mková , místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová
MVDr. Miloš Urban
Miloš Koželuh
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Ing. Jaroslav Vyhnal
Ing. Vá clav Pomma
Ing. Jindřich Lukavský
Ing. Jan Skopeček
Ondřej Vaculík
MVDr. Jan Tů ma
Bohumil Taraba
MUDr. Marta Jedličková
Miroslav Veverka
Ing. Ladislav Ž alud
Ing. Vladimír Votruba
Ing. Michal Palouš
PhDr. Jiří Vlček
Omluveni: Ing. Jiří Auterský, MUDr. Richard Švamberk
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, ověření
2. zá pisu z předchozího jedná ní
3. Třetí rozpočtové opatření na rok 2008
4. Majetkoprávní ú kony
5. Organizační zá ležitosti
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr

Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, ověření zá pisu z předchozího jedná ní
Pan starosta informoval přítomné o stažení vyhlá šky o výherních automatech z programu
jedná ní zastupitelstva.Program byl pro přítomné hosty přečten a schvá len, pro hlasovalo
všech 18 přítomných zastupitelů .
Návrhová komise byla zvolena jednomyslně ve složení:

PhDr. Jiří Vlček, Ing. Jaroslav Vyhnal a Ondřej Vaculík – též jednomyslně.
Ověřovateli byli zvoleni: MUDr. Marta Jedličková a MVDr. Jan Tů ma – jednomyslně.
Bylo konstatová no, že zá pis z minulého jedná ní byl ověřen.
2. Projedná ní třetí změny rozpočtového opatření na rok 2008
Ing. Votruba dotazoval na financová ní bazénu po dobu jeho rekonstrukce, na dů vody
navýšení čá stky na svoz separovaného odpadu. Pan starosta reagoval s tím, že byl rozšířen
počet míst na separovaný odpad a zvýšen počet svozů .
Dá le byl řešen ukazatel rychlosti v Pražské ulici. Dů vodem častých výpadků je dobíjení
baterií vybudová ní přívodu elektrické energie. Ing. Votruba upozornil na čá sté změny
ú zemního plá nu. Reagoval MVDr. Urban s tím, že je třeba schvá lený strategický plá n města
promítnout do ú zemního plá nu. Také je nutné aktualizovat Ú P z dů vodu nového
stavebního zá kona.
Pro třetí změnu rozpočtového opatření hlasovalo 17, proti nikdo a 1 se zdržel hlasová ní.
3. Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo schvá lilo s tím, že zmocň uje radu, aby v případě nepředvídaných okolností
na ú seku kapitá lových výdajů aktuá lně rozhodla o čerpá ní finančních prostředků tak, aby
nebyl narušen řá dný chod ú řadu. Hlasová no: pro 17, proti 0, zdržel se 1
4. Rozpočtový výhled na r. 2009 až 2011
Hlasová no pro 17, proti 0, zdržel se 1
5. Jednací řá d zastupitelstva byl schvá len jednomyslně.
6. Majetkoprávní ú kony –
a) majetkoprávní vypořá dá ní pozemkových parcel
I.) Bezú platný převod čá sti pozemkové parcely 1871 v k.ú .
Hořovice o výměře cca 150 m2 z vlastnictví TTJ, s.r.o.,
Pražská 590, Hořovice, zastoupené MVDr. Tomá šem Tinkem,
na Město Hořovice.I.)
II.) Bezú platný převod čá sti pozemkových parcel
1836 /1 a 1834 v k.ú . Hořovice o výměře cca 150 m2
z vlastnictví CYMEDICA, s.r.o., Pod ná dražím 853, Hořovice,
zastoupená MVDr. Tomá šem Tinkem, na Město Hořovice.
III.) Prodej čá sti pozemkové parcely 1872 v k.ú . Hořovice
o výměře cca 622 m2 z vlastnictví Města Hořovice do vlastnictví TTJ, s.r.o. za symbolickou
kupní cenu 100,- Kč/m2 (prodej bude uskutečněn až po vybudová ní cesty pro pěší
a cyklisty na pozemkových parcelá ch 1871, 1872, 1836 / 1 a 1834 v k.ú . Hořovice).
Výměry všech výše uvedených pozemkových parcel budou upřesněny po vyhotovení
oddělovacího geometrického plá nu.Hlasová no: pro 14, proti zdrželi se 4.
b) revokace usnesení zastupitelstva 4/2008 – pozemkové parcely 1928/1, 1928/2
a 1927/2 v k. ú . Hořovice – a prodej těchto pozemků za cenu 200,- Kč / m 2 vč. Ú hrady

ná kladů spojených s prodejem + 10.000,- Kč za lesní porosty.
c) Obecně závazné vyhlá šky
Vyhlá ška č. 3/2008, kterou se mění a doplň uje Obecně závazná vyhlá ška města Hořovice č2/2008 Požá rní řá d města Hořovice (viz příloha)
Vyhlá ška č. 4/2008 o požá rní ochraně při kulturních a jiných akcích (viz příloha)
P. Taraba vznesl dotaz, jak se budou kontrolovat a vymá hat povinnosti určené touto
vyhlá škou. Odpověděl p. tajemník – při případném požá ru by situaci řešil vždy velitel
Hasičské zá chranné služby.
V 19.00 hodin přišel zastupitel Ing. Jan Skopeček – celkem bylo 19 zastupitelů .
Pro znění vyhlá šek hlasovali všichni jednomyslně.
Diskuse
MVDr. Urban vystoupil s tím, že by byl rá d, kdyby zastupitelstvo v budoucnu schvá lilo
uvolnění finančních prostředků pro vytvoření cenové mapy města.
Ing. Pomma se dotazoval, k čemu slouží „ú vazníky“ před radnicí. Zda slouží na případné
uvá zá ní poníků ? Odpověděl dr. Urban:
„Ve většině měst vychá zejí vstříc cyklistů m a zřizují stojany na kola. Není vhodné, aby byla
kola opírá na o fasá du radnice a takto je možno je i zamknout ke stojanů m. Samozřejmě je
možno přivá zat i poníka, ale není možné nechávat po něm znečištěný chodník.
Ing. Ž alud chvá lí fungová ní finančního výboru pod vedením Ing. Palouše.
Ing. Votruba kritizuje soustavné ničení oplocení kolem knihovny vandaly.
P. Veverka komentuje stav „gará žové ulice“. Má za to, že je třeba investovat zde do kvalitní
silnice (než např. do projektu Knížecí cesta).
Pan starosta namítá , že jsou potřebnější ulice, které potřebují opravu. A on sá m osobně
dává přednost ulici, kde bydlí lidé, než do cesty pouze ke gará žím.
P. Vaculík dodává , že tzv. knížecí cesta je hojně využívá na k prochá zká m a bylo by dobré
také zpevnit cestu z Višň ovky k bazénu.
Ing. Pomma konstatuje, že kontejnery na separovaný odpad ve městě často nejsou na
zpevněných plochá ch.
Pan starosta reaguje s tím, že Ing. Šnajdr dává zhotovit tzv. „hnízda“, tzn. nejen zpevněné
plochy, ale i zastínění kontejnerů samotných. Pan Taraba k tomu dodává , že v některých
případech kontejnery překá ží v parková ní a bylo by dobře přehodnotit některá stanoviště.
Pan Machá lek vystoupil s informací, že bioodpad je zavá žen na sklá dku komuná lního
odpadu.
Poté pan starosta ukončil diskusi a dal hlasovat o usnesení zastupitelstva č. 5/2008:
pro hlasovalo všech 19 zastupitelů jednomyslně.

Usnesení
Zastupitelstva Města Hořovice
ze dne 16. prosince 2008
č. 5/2008
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění
A
podle § 84 odst. 2, písm. b
schvaluje
třetí rozpočtové opatření na rok 2008
dle písemného návrhu s doplněním o ú pravy ad hoc ú stně prezentovné
B
podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
schvaluje
rozpočtové provizorium
s dodatkem, že zastupitelstvo zmocň uje radu, aby v případě nepředvídaných okolností na
ú seku kapitá lových výdajů aktuá lně rozhodla o čerpá ní finančních prostředků tak, aby
nebyl narušen řá dný chod ú řadu.

C
podle § 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
rozpočtový výhled na r. 2009 až 2011
D
podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
vydává
Jednací řá d Zastupitelstva města Hořovice
dle písemného návrhu s doplněním o ú pravy prezentovanými ú stně dle návrhu
kontrolního výboru.
E
podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhoduje
o majetkoprávních ú konech takto:
1) Majetkoprávní vypořá dá ní pozemkových parcel
a) Bezú platný převod čá sti pozemkové parcely 1871 v k.ú . Hořovice o výměře cca 150 m2
z vlastnictví TTJ, s.r.o. , Pražská 590, Hořovice, zastoupené MVDr. Tomá šem Tinkem, na

Město Hořovice.
b) Bezú platný převod čá sti pozemkových parcel 1836 / 1 a 1834 v k.ú . Hořovice o výměře
cca 150 m2 z vlastnictví CYMEDICA, s.r.o., Pod ná dražím 853, Hořovice, zastoupená MVDr.
Tomá šem Tinkem, na Město Hořovice.
c) Prodej čá sti pozemkové parcely 1872 v k.ú . Hořovice o výměře cca 622 m2 z vlastnictví
Města Hořovice do vlastnictví TTJ, s.r.o. za symbolickou kupní cenu 100,- Kč/m2 (prodej
bude uskutečněn až po vybudová ní cesty pro pěší a cyklisty na pozemkových parcelá ch
1871, 1872, 1836 / 1 a 1834 v k.ú . Hořovice).
Výměry všech výše uvedených pozemkových parcel budou upřesněny po vyhotovení
oddělovacího geometrického plá nu.
2) Revokace usnesení zastupitelstva č. 4 / 2008 ze dne 23. 9. 2008
Výše uvedeným usnesením byl odsouhlasen prodej čá stí pozemkových parcel 1928 / 1,
1928 / 2 a 1927 / 2 v k.ú . Hořovice o celkové výměře cca 150 m2 (v ul. Tyršové
u Autoshopu) s věcným břemenem zachová ní příjezdové cesty a s tím, že přesná výměra
bude zná ma po vyhotovení oddělovacího geometrického plá nu.
Prodej byl odsouhlasen zá jemců m Milanu a Ivaně Vrbovým, bytem Hořovice, Tyršova
563 a to za kupní cenu 500,- Kč / m2 + ú hradu za lesní porosty ve výši 10.000,- Kč,včetně
ú hrady ná kladů spojených s prodejem.
Kupující požá dali o přezkoumá ní kupní ceny a o možnost snížení z čá stky 500,- Kč/m2 na
čá stku 200,- Kč/ m2.
Prodej čá stí pozemkových parcel 1928 / 1, 1928 / 2 a 1927 / 2 v k.ú . Hořovice o celkové
výměře cca 150 m2 s věcným břemenem zachová ní příjezdové cesty, manželů m Milanu
a Ivaně Vrbovým, bytem Hořovice 563, za kupní cenu 200,- Kč/m2 + ú hradu za lesní
porosty ve výši 10.000,- Kč, včetně ú hrady ná kladů spojených s prodejem.
F
podle § 84, odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schvaluje
obecně závazné vyhlá šky města Hořovice
Vyhlá ška č. 3 / 2008
vyhlá ška, kterou se mění a doplň uje Obecně závazná vyhlá ška Města Hořovice
č. 2/ 2008 ;Požá rní řá d města Hořovice (viz: příloha)
Vyhlá ška č. 4 / 2008 – vyhlá ška o požá rní ochraně při kulturních a jiných akcích (viz
příloha)
G
podle § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhoduje
o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobá m, které nejsou členy zastupitelstva
obce, za výkon funkce členů výborů (dle přílohy, která je nedílnou součá stí originá lu
zá pisu)

H
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
informaci pana starosty o projedná ní „Petice za zachová ní klidně obytné zó ny“ na
veřejném projednává ní Dopravní studie města Hořovic. Podněty z petice byly zapracová ny
do druhé verze studie.
V Hořovicích dne 23. prosince 2008
Ověřovatelé:
MUDr.Marta Jedličková , MVDr. Jan Tů ma
Starosta:
Mgr. Luboš Čížek

