Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
7. 1. 2009
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
pí Navrátilová Jana
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Omluveni:
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Redrová Lenka, sekretářka
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván p. Sedlák, p. Ing. Šnajdr, p. Kočárek
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: pan MVDr. Urban a Miloš Koželuh
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. 1
Rady města Hořovice ze dne 7. 1. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala nabídkami na novou telefonní ústřednu, jejíž potřeba nákupu vznikla v souvislosti
s rekonstrukcí 2. nadzemního podlaží budovy městského úřadu na Palackého náměstí a ze tří

uchazečů vybrala nabídku firmy ČIP Plus, s.r.o., podle které firma dodá a nainstaluje ústřednu
PANASONIC za cenu 194.811,- Kč bez DPH. Zajistit objednávku.
2.2.2009
Ing. Šnajdr
V souvislosti se změnou nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce věci mezi městem Hořovice
a Miroslavem Kočárkem - KOEKO zajistit převody smluv na odběr vody a plynu na město Hořovice.
Dále prověřit funkčnost stávajících podružných měřičů energií.
19.1.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit vypsání výběrového řízení na zpracování projektu rekonstrukce radnice včetně garáží
a dvora s následujícími zásadami pro provoz. V přízemí bude též volební místnost se zázemím pro
statistiku. Zasedací místnost rady bude využitelná i jako svatební síň. Kanceláře budou rozmístěny
dle dispozic tajemníka s tím, že principem bude převážné umístění výkonu státní správy do budovy
č. p. 640 a výkonu samosprávy na radnici. Provozovny Czech Pointu, Informačního centra
a podatelny budou situovány do přízemí radnice, aby byly občanům co nejsnáze přístupné. Úkol
trvá, termín prodloužen.
2.2.2009
JUDr. Maříková
Radní vyslechli rozsáhlou informaci pana Kočárka o aktuálním technickém stavu plaveckého
bazénu, přípravě jeho rekonstrukce a o ekonomice provozu areálu. V této souvislosti rada rozhodla
o změně smlouvy o výpůjčce věci mezi městem Hořovice a Miroslavem Kočárkem - KOEKO
uzavřené dne 17. 5. 2004 tak, aby předmětem nájmu zůstal pouze objekt sauny a ubytovny. V této
souvislosti dále nebude vyplacen příspěvek na provoz plaveckého bazénu na rok 2009. Již
vyplacená záloha ve výši 200 tis. Kč bude s panem Kočárkem zúčtována.
19.1.2009
JUDr. Maříková
Rada po zohlednění připomínek JUDr. Heřboltové souhlasí se zněním čtyř smluv o výpůjčce
popelnic na biologický odpad mezi městem Hořovice a obcemi Cerhovice, Chaloupky, Lochovice
a Komárov. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.
2.2.2009
JUDr. Maříková
"Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 22. 3. 2004 o nájmu nebytových
prostor v budově čp. 585, kde má nájemce Česká republika - Ministerstvo vnitra instalováno
telekomunikační zařízení integrovaného záchranného systému. Dodatkem se mění správce
systému, kterým je s účinností od 1. 1. 2009, organizace ""Zařízení služeb pro Ministerstvo
vnitra"". Vzhledem k administrativní náročnosti v tomto případě rada netrvá na změně celé
smlouvy. Zajistit podpisy smluvních stran."
16.2.2009

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním smluv s pojišťovnou Kooperativa, podle kterých bude prodlouženo
havarijní pojištění do konce roku 2011 pro služební automobily městského úřadu (2 x Škoda Felicia,
1 x Škoda Octavia, pořízených v roce 1999). Zajistit podpisy smluvních stran.
2.2.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem Sportovnímu klubu Slavoj Osek na tradiční sportovní akci - Běh
partyzánskou stezkou ve výši 2 tisíce Kč. 19.1.2009
Ing. Šnajdr Připravit zadání projektu na celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení města.
2.2.2009
Ing. Šnajdr
Objednat úpravu povrchu spojky mezi ul. Pražská a K Nemocnici (u nových bytovek) z recyklačního
materiálu u společnosti Ekotech.
19.1.2009
Ing. Šnajdr
Navrhnout řešení vytékající vody před viaduktem u firmy Hoffmann, zároveň navrhnout úpravu
schůdků, tak aby byly pojezdné pro dětský kočárek.
19.1.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím zálohy FK Hořovicko na příspěvek pro sportovní činnost v roce
2009 ve výši 120 tis. Kč.
19.1.2009
Mgr. Čížek
Rada souhlasí se smlouvou č. 2230-26/2009-DO o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti města Hořovice formou městské hromadné autobusové dopravy s firmou Probo Trans
Beroun, s. r. o. a pověřuje pana starostu jednáním o prodloužení linky MHD na Sklenářku.
19.1.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Froňka souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní kanalizační přípojky na
pozemkových parcelách 37 / 1 a 37 / 3. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.2.2009
MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh
Mgr.Luboš Čížek

Zápis č. 2
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
21. 1. 2009

Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní (na část schůze)
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni: p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván Ing. Pelán
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5.Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: JUDr. Dana Heřboltová a Mgr. Zdeňka Ulčová
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. 2
Rady města Hořovice ze dne 21. 1. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Město přijímá administraci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností.
2.2.2009

Ing. Kazda
Rada na základě žádosti v příloze originálu zápisu nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na pořízení
cen pro vítěze mariášového turnaje, pořádaného 14. 2. 2009
v Podluhách. Informovat žadatele o usnesení rady.
2.2.2009
Ing. Šnajdr
Do 31. 1. 2009 připravit předávací protokol na skládku Hrádek včetně podrobné fotodokumentace
současného stavu.
4.2.2009
Ing. Šnajdr
Na základě doporučení hodnotící komise rada souhlasí s výběrem ekonomicky nejvýhodnější
nabídky na stavební akci "Rekonstrukce školky v Hořovicích - 1. etapa" od dodavatele Chládek
a Tintěra, Pardubice, a. s.
2.2.2009
Ing. Šnajdr
Navrhnout způsob filtrace vody v kašně včetně finanční náročnosti. Návrh koordinovat s Národním
památkovým ústavem. Úkol řešen, vzhledem ke lhůtám NPÚ termín posunut.
2.3.2009
Ing. Šnajdr
Po dohodě se SÚK Beroun zajistit provedení důkladného průklestu náletových dřevin v ulici
Masarykova (zatáčka za benzínovou pumpou).
16.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle které zpracuje firma ELPRING PRAHA, a. s., za cenu
57.500,- Kč bez DPH, dokumentaci pro provedení stavby na rozšíření stožárové trafostanice a zřízení
kabelové přípojky k objektu krytého plaveckého bazénu. Objednat zpracování projektové
dokumentace.
30.3.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s dodatkem ke smlouvě o dílo č. 4a, podle kterého pan Otto David provede vícepráce
při rekonstrukci 2. nadzemního podlaží budovy úřadu za cenu celkem 688.273,- Kč vč. DPH. Cena
a rozsah víceprací byly radou projednány dne 10. 12. 2008 a následně schváleny i stavebním
dozorem města. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se změnou jízdního řádu městské hromadné dopravy, a to tak, aby autobus MHD
dojížděl k vlakovému nádraží před odjezdem rychlíkového spoje do Plzně ve 4:44 hod. Zároveň rada
zatím neuvažuje o posílení MHD v Hořovicích o další vozidlo, potřebné k dojezdu MHD k vlakovému
nádraží před odjezdem rychlíkových spojů do Prahy v 5:50 a 8:50. Informovat žadatele.
2.2.2009

Ing. Šnajdr
Rada trvá na úkolu připravit zadání projektu na celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení města
s tím, že nabídky na úsporné systémy budou touto prací odborně posouzeny. Pokud se prokáže, že
náklady na projekt by byly enormní, bude postačovat zadání pouhé studie s tím, že projektově
budou řešeny dílčí etapy. Zároveň rada žádá, aby přednostně bylo provedeno osvětlení přechodů
pro chodce na průjezdu městem.
2.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci, že na instalaci měřičů rychlosti v Tyršově ulici v úseku kruhový
objezd - Lidový dům nebude nutný projekt, ale stačí příslušná povolení. Zajistit instalaci.
30.3.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá odbor technický a dopravní, aby předložil radě nabídky dětských hřišť v hodnotě cca
200 tis. Kč. Úkol řešen, termín posunut.
16.2.2009
Ing. Šnajdr
Vyzvat pana architekta Velinského, aby v rámci platné smlouvy zpracoval projektovou dokumentaci
pro realizaci stavby rekonstrukce autobusového nádraží.
2.2.2009
Ing. Šnajdr
Zadat projektovou dokumentaci na rekonstrukci schodiště u firmy Hoffmann tak, aby bylo
vyhovovalo technickým normám a bylo schůdné i s dětskými kočárky. Vlastní realizaci zkoordinovat
s úpravou stoky Stareč, kterou projektuje VaK Beroun, a. s.
16.2.2009
JUDr. Maříková
Rada revokovala své usnesení ze 7. 1. 2009 a rozhodla nepřevádět smlouvy na dodávky energií
(vody a plynu) pro bazén na město. Vzhledem ke komplikovanosti a krátké lhůtě uvažovaného
převodu pověřila odbor právní ve spolupráci s odborem technickým vypracováním smlouvy, podle
které dosavadní nájemce pan Kočárek bude v souvislosti s rekonstrukcí objektu přefakturovávat
městu náklady na energie s doklady o stavech poměrových měřidel a umožní městu kontrolu.
2.2.2009
JUDr. Maříková
Rada se schválila znění smlouvy o dílo, jejíž text vzešel z obchodní soutěže, podle které provede
firma Skanska CZ, a. s. stavební dílo nazvané "Odstranění havarijního stavu - 1. etapa rekonstrukce
bazénu v Hořovicích" za cenu 30.887.069,- Kč vč. DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.2.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 1514 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře 3 x 12 m
společnosti Pekárna - cukrárna Hořovice, s. r. o., s podmínkou vstupu z pozemkové parcely 1514 /
1. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání
zastupitelstva.

2.2.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nájmem a provozováním městské skládky odpadů "Hrádek" v období 1. 2. 2009 28. 2. 2009 společností Ekotech Hořovice, s. r. o. dle předložené nájemní smlouvy. Zajistit podpisy
smluvních stran. Současně zveřejnit záměr na pronájem a provoz této skládky na období od
1. 3. 2009 do 30. 9. 2009
2.2.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upravenou nájemní smlouvou na pronájem pozemků na skládce "Hrádek", podle
které pronajímatelé pan J. Brotánek a paní V. Štěpničková pronajímají městu pozemky za účelem
ukládání TKO za nájemné ve výši 62.825,- Kč ročně s tím, že výše nájemného může být každoročně
zvýšena s ohledem na inflační růst oficiálně vyhlášený ČSÚ k 31. 12. předchozího roku, avšak pouze
za podmínky, že nájemní smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2020. Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá, řešit v souvislosti s uzavřením smlouvy na provozování skládky.
2.2.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s úpravou smlouvy o dílo pro rok 2009, podle které budou Technické služby Beroun,
s. r. o. provádět úklid městských komunikací a odvoz odpadkových košů ve městě za cenu max.
513.482,- Kč vč. DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.2.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město Hořovice pronajme panu Miroslavu
Kočárkovi - KOEKO budovu sauny a ubytovny v Hořovicích za účelem jejich provozování. Nájem se
sjednává ode dne 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 za nájemné ve výši 182.250,- Kč ročně. Zajistit podpisy
smluvních stran.
2.2.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme žadatelce (viz příloha
originálu zápisu) část pozemkové parcely 1112 / 52 v k. ú. Hořovice o výměře cca 135 m2, která
bude využívána jako zahrádka. Nájem se sjednává ode dne 1. 2. 2009 na dobu neurčitou za roční
nájemné 9,- Kč / m2. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran.
16.2.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme žadatelům část
pozemkových parcel 693 / 1, 693 / 8 a 693 / 9 v k. ú. Hořovice o výměře cca 13 m2, na kterých je
léta postavena dřevěná kůlna. Nájem se sjednává ode dne 1. 2. 2009 na dobu neurčitou za roční
nájemné 9,- Kč / m2. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.2.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě darovací, podle které se paní R. Pražáková
zavazuje darovat městu část pozemkové parcely 1033 / 6 v k. ú. Hořovice o výměře cca 15 m2 s tím,
že město na své náklady vybuduje vjezd do rodinného domu paní Pražákové čp. 499. Doplnit

technické podrobnosti v provedení vjezdu a následně zajistit podpisy smluvních stran.
2.3.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o provádění školení v rámci vzdělávacího programu eGON centra,
podle které Ing. Jiří Herrmann provede v termínu do 30. 6. 2009 školení zaměstnanců obcí
správního obvodu Hořovic za cenu 1428,- Kč za den a jednu školenou osobu a za úhradu nákladů
spojených se získáním potřebné kvalifikace a organizačním zajištěním školení v hodinové sazbě
595,- Kč a nákladů dopravních 11,90 Kč / km. (Státní dotace městu bude činit cca 1600,- Kč za den
a jednu školenou osobu, ceny jsou vč. DPH.) Zajistit podpisy smluvních stran.
16.2.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy se Společností Petra Parléře, o. p. s., podle které tato společnost
převádí na město Hořovice vlastnické právo k hmotnému substrátu studií odevzdaných autory za
manipulační poplatek 680,-Kč bez DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.2.2009
JUDr. Maříková
Radní s odkazem na své usnesení z 13. 6. 2007, kdy rada projednala žádost pana Petra Machálka
o dlouhodobý pronájem stavebních objektů a) čp. 918 a stodoly na stavební parcele 35 v k. ú. Velká
Víska, b) části stavební parcely 35 a pozemkových parcel 37 / 1 a 38 v k. ú. Velká Víska o celkové
výměře cca 630 m2 (v ulici Zámecké) za účelem přebudování na cukrárnu a kavárnu a zřízení
veřejných záchodků. Rada předběžně souhlasila s pronájmem na 20 let žadateli k výše uvedenému
účelu. Rekonstrukci by žadatel hradil ze svých finančních prostředků, které by mu byly započteny na
úhradu nájemného. Zveřejnit záměr pronájmu a po vyjádření zájemců připravit návrhy nájemních
smluv. Po posouzení architektem rada definitivně souhlasí s pronájmem panu Machálkovi, zajistit
podpisy smluv.
16.2.2009
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu jednáním s Hořovickou teplárenskou, s. r. o., o ukončení nájemního
vztahu na budovu kotelny čp. 1392.
2.2.2009
Mgr. Čížek
Radní se seznámili s nabídkou PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o., na možnost zajistit bezúplatnou
dopravu ze Sklenářky do centra využitím linkových autobusů Hořovice - Zbiroh. Požádat tuto
dopravní společnost o návrh smlouvy dle nabídky.
2.2.2009
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkové organizace
města Městské kulturní centrum a příjemců veřejné finanční podpory Školní jídelna a KOEKO plavecký bazén, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2008.
2.2.2009
pí Šumerová
Radní se seznámili se žádostmi Svazu tělesně postižených o příspěvky na činnost. Předat radě návrh

na rozdělení příspěvků společenským organizacím.
2.3.2009

JUDr. Dana Heřboltová, Mgr. Zdeňka Ulčová

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 3
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
4. 2. 2009
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Příprava jednání zastupitelstva, přizvána pí Šumerová,
vedoucí odboru finančního a školství
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Jana Šrámková a pan MVDr. Miloš Urban
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 4. 2. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada se seznámila s žádostí pí Mirgové a předává ji řediteli Městské správy bytového a nebytového
fondu k vyřízení.

16.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada projednala aktuální rozmístění kontejnerů na separovaný odpad a žádá odbor technický
a dopravní o návrh řešení výstavby pohledově krytých stanovišť. Úkol trvá, termín prodloužen.
16.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s dopisem pí I. Košťálkové, obyvatelky ulice Svatopluka Čecha, který reagoval na
hromadnou havárii dne 20. 1. 2009 a souhlasí s odpovědí, kterou zpracoval odbor technický
a dopravní. Zajistit odeslání odpovědi.
16.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala stížností pí R. Štefaňákové z ulice Na Kopečku a souhlasí s návrhem odpovědi na
tuto stížnost, zpracovanou odborem technickým a dopravním. Zajistit informování stěžovatelky.
16.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením reklamní kampaně firmy LIDL i s použitím sloupů veřejného osvětlení,
za předpokladu, že reklamní panely firma po skončení reklamní kampaně odstraní na vlastní
náklady a uhradí cenu 50,- Kč za sloup a den. Informovat žadatele.
16.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s tím, aby za účelem rekonstrukce budovy radnice byli vybráni dva architekti pro
zpracování studií. Město bude oprávněno vybranou studii použít jako podklad pro výběrové řízení
na dodavatele ostatních stupňů projektové dokumentace. Současně rada upřesnila dispozice:
garáže na dvoře řešit variantním způsobem s podmínkou stání pro maximální počet aut, kino
nepropojovat s radnicí, zasedací místnost rady bude v místech dnešního odboru výstavby, svatební
síň variantně (např. se zasedačkou, nebo přestupkovou místností); vytápění, elektro a datové
kabely budou rekonstruovány. Další detaily včetně mobiliáře, rozmístění odborů, Czech Pointu,
podatelny atd. dle dispozic tajemníka (viz. minulé usnesení rady). Ve spolupráci s panem radním
MVDr. Urbanem oslovit architekty Velínského a Hradečného.
16.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením licence společnosti Probo Bus, a. s. (IČ 28170954) k provozování osobní
linkové vnitrostátní dopravy pro linku 210016 Beroun - Lochovice - Hostomice. Oznámit usnesení
rady žadateli.
16.2.2009

Ing. Šnajdr
Rada z celkem osmi návrhů na výstavbu dětských hřišť vybrala pro Západní sídliště návrh fy Atelier
2p a pro Sklenářku také návrh fy Atelier 2p.
16.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá o změnu dopravního značení v ul. Tyršova tak, aby bylo zabráněno parkování kamionů.
Prověřit možnosti a podat informaci s návrhem reálného termínu realizace tohoto opatření.
16.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá Ing. Šnajdra o vyčíslení vícenákladů na zasklení špaletových oken v budově 2. základní
školy sklem Ditherm včetně izolace špalet. Schéma izolace dodá pan radní MVDr. Urban.
16.2.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit objednání dodávky a instalace ukazatele okamžité rychlosti vozidel v Tyršově ulici za cenu
68.609,- Kč vč. DPH podle nabídky firmy AŽD Praha, s. r. o.
16.2.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit zahájení rekonstrukce sportovní haly podle předloženého harmonogramu nejdéle do
30. 6. 2009 s cílem zkolaudovat stavbu do konce ledna 2010. Podat další informaci o postupu prací.
2.3.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat distribuční soustavu
energetického zařízení na pozemkových parcelách 1672 / 2, 1584, 1556, 1583, 1673 / 2 a 1671 /
2 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu
80,- Kč / bm - ul. Tichá. Zajistit podpisy smluvních stran.
2.3.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti GTT, a. s., zastupující Telefónicu O2 Czech Republic, souhlasí se zněním
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemkových parcelách 462 /
1 a 462 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou cenu 80,Kč / bm výkopu - ul. Žižkova. Zajistit podpisy smluvních stran.
2.3.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Kostičových souhlasí s prodejem částí pozemkových parcel 93 /

2, 93 / 1 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 315 m2 žadatelům za účelem majetkoprávního
vypořádání a to za kupní cenu 500,- Kč / m2 a 300,- Kč / m2 dle přístupnosti terénu. Zveřejnit
záměr prodeje a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
16.2.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Revis, s. r. o., respektive investora pana Ing. Vladimíra Žaluda,
souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat podzemní plynovodní přípojku na pozemkové parcele 1380 / 1 v k.
ú. Hořovice v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 500,Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
2.3.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod pozemkových parcel 1855 / 2 a 1856 / 2 v k. ú.
Hořovice od Pozemkového fondu ČR na město Hořovice. Připravit pro jednání zastupitelstva.
16.2.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv, podle kterých bude firma Elpring Praha, a. s. provádět při
odstraňování havarijního stavu krytého plaveckého bazénu (1. etapa rekonstrukce) autorský dozor
za cenu 85.680,- Kč vč. DPH a technický dozor stavby za cenu 428.400,- Kč vč. DPH. Po odborném
prověření zajistit podpisy smluvních stran.
2.3.2009
JUDr. Maříková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o jednání s panem Burešem (Hořovická teplárenská)
ohledně nájmu budovy kotelny č.p. 1392 ve Višňovce a žádá o vypracování změny nájemní smlouvy
dle dispozic pana starosty.
16.2.2009
Mgr. Čížek
Rada bere na vědomí zápis Komise životního prostředí a žádá předsedu pana Ing. Žaluda, aby další
zápisy byly rozesílány elektronicky všem členům rady. Toto rozhodnutí platí i pro ostatní komise
rady města. Projednat s předsedy všech komisí.
16.2.2009
Mgr. Čížek
Rada projednala úpravu měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů. Předložit k rozhodnutí
zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.
3.3.2009

Mgr. Čížek
Rada schválila Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výzvy 02 eGovernment v obcích Czech POINT. Předložit ke schválení zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.
16.2.2009
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s možností použít část pozemků města č. 441 / 1 a 441 / 2 při opravě střešního pláště
na kostele nejsvětější Trojice na náměstí v Hořovicích podle žádosti Římskokatolické farnosti
Hořovice v příloze originálu zápisu.
16.2.2009
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s písemným materiálem odboru vnitřních věcí a právního. Předložit k rozhodnutí
zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.
3.3.2009
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s přijetím daru - části pozemkové parcely 1033 / 6 v k. ú. Hořovice o výměře cca 1,5
m x 13 m od pí R. Pražákové. Předložit k rozhodnutí zastupitelstvu, pokud do té doby dojde
ke vzájemnému odsouhlasení textu smlouvy o vybudování vjezdu do domu a o dalších
podmínkách.
3.3.2009
Mgr. Čížek
Radní se seznámili s nabídkou PROBO TRANS BEROUN, spol. s r. o., na možnost zajistit bezúplatnou
dopravu ze Sklenářky do centra využitím linkových autobusů Hořovice - Zbiroh. Požádat tuto
dopravní společnost o návrh smlouvy dle nabídky. Úkol trvá, termín posunut.
16.2.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem Taneční škole pí Vášové ve výši 3.000,- Kč na pořízení kostýmů pro
Mistrovství ČR v tanečních soutěžích, které se uskuteční 7. 3. 2009 v Praze.
16.2.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s rezervací částky 100 tis. Kč na opravy prostor školní jídelny. O tuto částku ponížit
rozpočet 1. základní školy. Výsledek hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi.
16.2.2009
radní
Radní podle § 102, písm. n, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích schválili „Pravidla pro vyřizování
podání městu, včetně petic a stížností“, jež ve formě předpisu (v příloze originálu zápisu)
konkretizují postup města s ohledem na zákon č. 85 / 1990 Sb., o právu petičním a zákon č. 500 /

2004, správní řád. Tato pravidla se zavázali sami dodržovat.
průběžně

Jana Šrámková, MVDr. Miloš Urban

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9. 2. 2009
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní

Omluveni:
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Jana Šrámková a Mgr. Zdeňka Ulčová
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. 4
Rady města Hořovice ze dne 9. 2. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Mgr. Čížek
Rada projednala aktuální situaci na skládce Hrádek se společností AVE CZ Hořovice, s.r.o. 9.2.209
JUDr. Maříková
Rada schvaluje smlouvy s p Kočárkem:
1) Nájemní smlouvu na pronájem sauny a ubytovny,
2) Smlouvu o fakturaci nákladů za energie.

Zajistit podpisy smluvních stran.
4.3.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá o instalaci krycí plachty na plavecký bazén 1. ZŠ. Provést a zajistit výběrové řízení na
dodavatele.
18.3.2009

Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
18. 2. 2009
Přítomni:
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni: p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1)Schůzi zahájila a řídila místostarostka paní Jana Šrámková.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová a JUDr. Dana Heřboltová
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. 5
Rady města Hořovice ze dne 18. 2. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Jakékoliv došlé žádosti o změnu územního plánu neprodleně poskytnout radě s komentářem
odboru výstavby a životního prostředí.
průběžně
Ing. Kazda
Radní se seznámili se záměrem firmy Sunlife Pro, s. r. o. na výstavbu a provozování fotovoltaické
elektrárny na pozemcích města a žádají pana Machálka o doplnění celkového vzhledu navrhované
elektrárny.

13.3.2009
Ing. Pelán
Rada projednala informace, týkající se splácení dluhů na nájemném za sociální byty a s ohledem na
provedená sociální šetření souhlasí s prodloužením nájemních smluv nájemníkům do
28. 2. 2010 podle seznamu v příloze originálu zápisu s výjimkou čtyř nájemníků, uvedených v této
příloze, kterým se prodlouží nájemní smlouva pouze do 31. 5. 2009 vzhledem ke špatné platební
morálce. Po zaplacení dluhů bude těmto čtyřem nájemníkům prodlužována nájemní smlouva
pouze krátkodobě a pouze v případě, že nebudou vznikat nové dluhy. Jestliže dluhy nebudou
uhrazeny, zajistí Městská správa bytového a nebytového fondu vyklizení bytů. Dohodnout splátkové
kalendáře a podat informaci.
5.6.2009
Ing. Šnajdr Instalovat dopravního značení v ul. Tyršova tak, aby bylo zabráněno parkování
kamionů.
10.4.2009
Ing. Šnajdr
Po dodání schémat izolace panem radním MVDr. Urbanem vyčíslit vícenáklady na zasklení
špaletových oken v budově 2. základní školy sklem Ditherm včetně izolace špalet.
27.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada děkuje za technický návrh pohledově krytých stanovišť pro kontejnery na separovaný odpad
a žádá technický odbor o postupnou instalaci na vhodných prostranstvích (sídliště, U Rybníčka
a pod.). Před tím však podat informaci o předpokládaných nákladech a termínech realizace
ve vztahu k rozpočtu letošního roku, doplnit nákres o půdorys s kontejnery a cenové nabídky
externích dodavatelů.
27.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala vyúčtováním prací za opravu severního břehu Lázeňského rybníka v celkové výši
481.844,- Kč vč. DPH, jež dodala firma Ekotech Hořovice, s. r. o. a souhlasí s proplacením faktury.
27.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením licence společnosti Probo Bus, a. s. (IČ: 28170954) k provozování osobní
linkové vnitrostátní dopravy pro linky 210031 Hořovice - Příbram, 210032 Hořovice - Žebrák Broumy, 210033 Hořovice - Všeradice - Nesvačily, 210034 Hořovice - Zbiroh, 210035 Hořovice Komárov - Strašice, 210036 Hořovice - Chaloupky - Malá Víska - Zaječov, 210037 Hořovice Hvozdec, 210040 Olešná - Praha, 210041 Hořovice Praha, 210042 Hořovice - Beroun,
210043 Hořovice - Podluhy - Křešín, 210046 Hořovice - Plzeň. Oznámit usnesení rady žadateli.

27.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vydáním licence společnosti Probo Bus, a. s., (IČ: 28170954) k provozování městské
hromadné dopravy v Hořovicích a zároveň souhlasí s provozováním této dopravy po místních
komunikacích, jež jsou v majetku města Hořovice, vše v období od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2014.
27.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá odbor technický a dopravní o návrh postupu, kterým bude docíleno, aby vozidla nad 3,5
t byla nucena vyhnout se centru Hořovic.
27.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá odbor technický a dopravní o rešerši dotačních titulů na výstavbu parkovacích domů na
Západním sídlišti a ve Višňovce.
27.2.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá technický odbor o podání informace o postupu prací na opravě veřejných záchodků na
náměstí Palackého (zda prostor splňuje hygienické a technické požadavky).
27.2.2009
Ing. Šnajdr
Zaurgovat vyjádření Správy a údržby silnic Středočeského kraje k požadavku města na provedení
důkladného průklestu náletových dřevin v ulici Masarykova (zatáčka za benzínovou pumpou) s tím,
že pokud nebude práce provedena do měsíce, provede ji město a náklady přeúčtuje SÚS.
27.2.2009
JUDr. Maříková
Rada se seznámila s výší nájemného za pronájem nebytových prostor města po započítání poslední
inflace ve výši 6,3 % dle přílohy originálu zápisu. Souhlasí s uzavřením nových smluv o nájmu
ve stejném znění, avšak se zvýšeným nájemným o míru inflace. Vyhotovit smlouvy a zajistit podpisy
smluvních stran.
13.3.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkových parcel 2301 / 1 a 2301 / 3 v k. ú. Hořovice panu Otto
Davidovi za účelem sjednocení pozemků ve vlastnictví žadatele a zajištění přístupu na tyto pozemky
a to za navrhovanou kupní cenu 500,- Kč / m2 s tím, že žadatel přistoupí ke smlouvě o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění uložení, vedení a oprav stavby
vodovodního zařízení na převáděných pozemcích a převezme práva a závazky města (budoucího
povinného) z této smlouvy vyplývající. Zveřejnit záměr prodeje těchto pozemkových parcel

a připravit pro jednání zastupitelstva. Rada nesouhlasí s prodejem pozemkových parcel 2288 /
7 a 2288 / 8 v k. ú. Hořovice. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
27.2.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které pan Josef Hrdina - Evord zajistí za cenu
48.000,- Kč přípravu a průběh veřejné zakázky "Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích"
v otevřeném zadávacím řízení. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.3.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
Hořovické teplárenské, s. r. o. nebytové prostory - kotelny v domech čp. 585, 617, 732, 819, 640,
1197, 1245, 1385 a 1392 za účelem výroby a dodávky tepla a teplé užitkové vody. Smlouva se
uzavírá ode dne 1. 3. 2009 na dobu neurčitou za roční nájemné 120.000,- Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
13.3.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme pí
Magdaleně Hánové nebytové prostory v objektu čp. 808 pro prodejnu potravin se sklady a to od
1. 3. 2009 do 30. 4. 2009 za nájemné 3.738,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.3.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
společnosti Probo Bus, a. s., nebytové prostory v objektu čp. 808 pro kancelář nájemce a to od
1. 3. 2009 do 30. 4. 2009 za nájemné 1.462,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.3.2009
JUDr. Maříková
Rada vyslechla požadavek Ing. Kobylky a žádá odbor vnitřních věcí a právní o doložení indentifikace
parcel včetně nabývacích titulů.
27.2.2009
JUDr. Maříková
Rada žádá odbor vnitřních věcí a právní o posouzení smlouvy s vlastníky pozemků pod skládkou
ve vztahu k návrhu smlouvy mezi městem a provozovatelem skládky.
27.2.2009
Mgr. Čížek
Rada bere na vědomí zápis Komise životního prostředí a žádá předsedu pana Ing. Žaluda, aby další
zápisy byly rozesílány elektronicky všem členům rady. Toto rozhodnutí platí i pro ostatní komise

rady města. Projednat s předsedy všech komisí. Úkol trvá, termín prodloužen.
27.2.2009
Mgr. Čížek
Rada vzala na vědomí žádost o příspěvek společnosti Digitus a žádá o doplnění informací o stavu
přípravy komunitního plánu města Hořovice.
27.2.2009
Mgr. Čížek
Radní se seznámili s nabídkou PROBO TRANS BEROUN, spol. s r. o., na možnost zajistit bezúplatnou
dopravu ze Sklenářky do centra využitím linkových autobusů Hořovice - Zbiroh. Požádat tuto
dopravní společnost o návrh smlouvy dle nabídky. Úkol trvá, termín posunut.
27.2.2009
Mgr. Čížek
Svolat zasedání zastupitelstva na den 10. 3. 2009 a organizačně je zajistit.
27.2.2009
MVDr. Urban
Oslovit pana architekta Hradečného ve věci zpracování studie rekonstrukce radnice.
9.3.2009
MVDr. Urban
Rada se seznámila s návrhem nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Petru
Machálkovi objekt čp. 918 a objekt stodoly se stavební parcelou 35 / 1 a pozemkovou parcelou 37 /
3 v k. ú. Velká Víska za účelem přebudování objektů na cukrárnu a kavárnu a vybudování veřejných
WC. Projednat návrh smlouvy a stavebního řešení s panem Machálkem a se stavební komisí.
13.3.2009
MVDr. Urban
Zajistit poptávku města na optimalizaci parkování a dopravy na sídlišti Višňovka.
13.3.2009
p. Šalena
Rada projednala možnosti využití budov v majetku města a ukládá panu řediteli Šalenovi připravit
návrh zadání pro architektonickou soutěž na rekonstrukci Lidového domu a Městského kina tak,
aby bylo možno po rekonstrukci provést redukci budov v majetku Městského kulturního centra.
Úkol trvá, termín prodloužen.
27.2.2009
pí Hrachová
Rada podle § 108, odst. 2 zákona 128 /2000 Sb., o obcích, jmenovala radní JUDr. D. Heřboltovou
obřadníkem s účinností od 1. 3. 2009. Zajistit vyhotovení a předání jmenovací listiny.

27.2.2009
pí Hrachová
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro
uchazeče o zaměstnání s termínem obsazení tohoto pracovního místa od 1. 3. 2009 do
28. 2. 2010.
27.2.2009
pí Šumerová
Rada předběžně souhlasí se zvýšením odměn ředitelům školských právnických osob zřizovaných
městem. Předložit řádné zdůvodnění druhu a výše odměn v souladu s rozvojovým programem
„Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ a v souladu s platnými předpisy pro
odměňování zejména v případě návrhu na změnu zatřídění.
27.2.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2009. Připravit pro jednání zastupitelstva.
27.2.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením rozpočtu pro 1. základní školu na topení a řídící jednotku pro bazén
podle žádosti v příloze originálu zápisu.
27.2.2009
pí Šumerová
Rada žádá finanční odbor, aby ve spolupráci s panem Kočárkem vypracovala splátkový kalendář
jeho dluhů vůči městu s konečným termínem splatnosti březen 2010.
27.2.2009
pí Šumerová
Ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním přizpůsobit zřizovací listiny příspěvkových
organizací (a případně svazků obcí) zákonu č. 477 / 2008 Sb., účinnému od 1. 4. 2009, kterým se
mění zákon č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrhy předložit radě
a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
24.4.2009
vedoucí odborů MěÚ
Podklady pro schůze rady předávat průběžně nejpozději v pátek dopoledne před konáním každé
schůze s tím, že zápis z předchozí rady bude podepsán a předán ve čtvrtek.
průběžně
JUDr. Dana Heřboltová, Mgr. Zdeňka Ulčová

Jana Šrámková

Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
4. 3. 2009
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván p. Luboš Bureš
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: pan MVDr. Urban a pan Miloš Koželuh.
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. 6
Rady města Hořovice ze dne 4. 3. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada souhlasí s vyplácením pravidelných čtvrtletních odměn v roce 2009 ředitelům škol a školských
zařízení dle přílohy, která je součástí originálu zápisu. Informovat ředitele.

13.3.2009
Ing. Pelán
Rada na základě žádosti souhlasí s přidělením malometrážního bytu v ulici 1. Máje 699, dle přílohy,
která je součástí originálu zápisu.
13.3.2009
Ing. Šnajdr
Navrhnout způsob filtrace vody v kašně včetně finanční náročnosti. Návrh koordinovat s Národním
památkovým ústavem. Úkol řešen, náklady vyjdou po odevzdání projektu.
22.5.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s žádostí Krajského úřadu Středočeského kraje o zaslání požadavků do návrhu
nového jízdního řádu Českých drah pro období 2009 - 2010 a konstatuje, že MěÚ Hořovice
neeviduje žádné požadavky od škol, organizací, firem ani občanů na jakoukoliv změnu v jízdních
řádech vlaků. Oznámit žadateli.
13.3.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 2. 3. 2009 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
13.3.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s postupnou realizací pohledově krytých stanovišť kontejnerů na odpad dle návrhu
Ing. Šnajdra.
13.3.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením licencí společnosti Probo Bus, a. s. (IČ: 281 70 954) k provozování osobní
linkové vnitrostátní dopravy pro linky 210044 Hořovice - Praskolesy, 210045 Hořovice - Zadní
Třebáň, 210049 Hořovice - Lochovice a 2100995 Hořovice - Mubea. Oznámit usnesení rady
žadateli.
13.3.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá o cenovou kalkulaci opravy podlahy ve školní jídelně formou lité bezspárové podlahy.
27.3.2009
Ing. Šnajdr
Vyčíslit vícenáklady na zasklení špaletových oken v budově 2. základní školy sklem Ditherm včetně
izolace špalet. Úkol řešen, náklady vyjdou z práce projektanta - rozpočtáře.

27.3.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit důkladný průklest náletových dřevin v ulici Masarykova (zatáčka za benzínovou pumpou)
a náklady přeúčtovat Správě a údržbě silnic.
27.3.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit zahájení rekonstrukce sportovní haly podle předloženého harmonogramu nejdéle do
30. 6. 2009 s cílem zkolaudovat stavbu do konce ledna 2010. Podat další informaci o postupu prací.
10.4.2009
JUDr. Maříková
1. Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které pan Josef Vaňura pronajme městu
pozemkovou parcelu 2388 / 8 v k. ú. Hořovice za účelem ukládání komunálního odpadu
a provedení rekultivace skládky. Smlouva se uzavírá ode dne 1. 3. 2009 na dobu určitou do
31. 12. 2020 za roční nájemné 30.250,- Kč ročně.
2. Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které pan Jiří Vaňura pronajme městu
pozemkové parcely 2388 / 2 a 2387 / 8 v k. ú. Hořovice za účelem ukládání komunálního odpadu
a provedení rekultivace skládky. Smlouva se uzavírá ode dne 1. 3. 2009 na dobu určitou do
31. 12. 2020 za roční nájemné 30.250,- Kč ročně.
3. Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které paní Anna Dondová a pan Miroslav
Plecitý pronajmou městu pozemkové parcely 817 / 1 a 817 / 9 v k. ú. Hořovice za účelem ukládání
komunálního odpadu a provedení rekultivace skládky. Smlouva se uzavírá ode dne 1. 3. 2009 na
dobu určitou do 31. 12. 2020 za roční nájemné 1.200,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.3.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti GTT, a. s., zastupující Telefónicu O2 Czech Republic, souhlasí se zněním
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemkových parcelách 462 /
1 a 462 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou cenu 80,Kč / bm výkopu - ul. Žižkova. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
13.3.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy o nájmu lesních pozemků, podle které město pronajme
společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o. lesní pozemky o celkové výměře 146,2933 ha za účelem jejich
užívání a braní užitků (vytěženého dřeva) za nájemné ve výši 60,- Kč / 1 ha čtvrtletně. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.3.2009

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě darovací, podle které se paní R. Pražáková
zavazuje darovat městu část pozemkové parcely 1033 / 6 v k. ú. Hořovice o výměře cca 15 m2 s tím,
že město na své náklady vybuduje vjezd do rodinného domu paní Pražákové čp. 499. Doplnit
technické podrobnosti v provedení vjezdu a následně zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá,
termín prodloužen.
13.3.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o daňovém poradenství, podle které daňový poradce paní Olga
Holubová posoudí povinnosti resp. možnosti registrace města Hořovice k dani z přidané hodnoty
a navrhne změny ve věcech organizace a smluv města s cílem optimalizovat jeho daňové povinnosti
a to za cenu 2.000,- Kč / hod. při rozsahu práce cca 7 hodin. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.3.2009
JUDr. Maříková
Rada vyslechla požadavek Ing. Kobylky a žádá odbor vnitřních věcí a právní o doložení indentifikace
parcel včetně nabývacích titulů. Úkol trvá, termín prodloužen.
13.3.2009
JUDr. Maříková
Ve věci záměru Okresního stavebního bytového družstva Beroun pronajmout či odkoupit část
pozemkové parcely 942 / 1 rada žádá o projekt nebo alespoň nákres uvažované přístupové rampy
k bytovému domu čp. 1231.
27.3.2009
Mgr. Čížek
Rada se seznámila s aktuální verzí komunitního plánování a podrobným vyúčtováním sociálních
služeb, poskytovaných společností Digitus. Oba materiály budou neprodleně zaslány všem
zastupitelům. Rada zároveň žádá pana Křížka o veřejnou prezentaci těchto dokumentů.
6.3.2009
Mgr. Čížek
Rada zve pana P. Machálka na svou příští schůzi, která se bude konat až 1. 4. 2009.
25.3.2009
pí Hrachová
Zajistit vyvěšení vlajky Tibetu.
10.3.2009
pí Šumerová
Předat radě návrh na rozdělení příspěvků společenským organizacím.

27.3.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s výsledky hospodaření příspěvkových organizací a bere na vědomí jejich rozdělení
do příslušných fondů.
13.3.2009
pí Šumerová
Rada žádá finanční výbor města zastupitelstva o variantní návrhy možných způsobů provozování
rekonstruovaného plaveckého bazénu. Současně žádá o spolupráci s odborem finančním
a školství.
27.3.2009
radní
Rada vzala na vědomí zprávu komise životního prostředí, finančního výboru a kontrolního
výboru.
13.3.2009

MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9. 3. 2009
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Miloš Koželuh, radní

Omluveni:
pí Lenka Redrová, sekretářka
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Podání členů rady
3. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Jana Šrámková a Mgr. Zdeňka Ulčová
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. 7
Rady města Hořovice ze dne 9. 3. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
JUDr. Maříková
Rada schválila znění smlouvy o nájmu skládky odpadů se společností AVE CZ Hořovice, s.r.o., podle
které město pronajme této společnosti skládku tuhého komunálního odpadu Hrádek do
31. 12. 2017. Zajistit podpisy smluvních stran. Výsledek hlasování: 6 pro návrh, 0 proti, 1 se zdržel.

13.3.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním pilířku s měřením dodávky zemního plynu na pozemku města p.č. 427 /
2 v k. ú. Velká Víska před domem čp. 987. Informovat žadatele.
13.3.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením revizí elektroinstalace na krytém bazénu z městského rozpočtu.
Ve spolupráci s p. Kočárkem zajistit objednání u firmy ELPIS.
27.3.2009
pí Hrachová
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací od 1. června 2009 na dobu 12 měsíců pro 5 pracovníků, kteří byli zařazeni do
příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu. Do MSBNF bude zařazen
i pracovník v rámci společensky účelného pracovního místa vyhrazeného pro uchazeče
o zaměstnání.
27.3.2009

Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala
dne 23. 3. 2009
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Miloš Koželuh, radní
Omluveni:
pí Lenka Redrová, sekretářka
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Podání členů rady
3. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Jana Šrámková, JUDr. Dana Heřboltová.
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. 8
Rady města Hořovice ze dne 23. 3. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., podle které tato
společnost provede ""Rekonstrukci školky v Hořovicích - 1. etapu"" v termínu od 14. 4. 2009 do
13. 10. 2009 za celkovou cenu díla včetně DPH 19.997.124,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran."
23.3.2009

Jana Šrámková, JUDr. Dana Heřboltová

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
1. 4. 2009
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní (na část jednání)
p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní JUDr. Dana Heřboltová a pan Miloš Koželuh.
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. 9
Rady města Hořovice ze dne 1. 4. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada souhlasí s uspořádáním Krajské výstavy německých ovčáků Kynologickou organizací Hořovice
na fotbalovém stadionu dne 13. 4. 2009 o Velikonočním pondělí. Informovat žadatele.

10.4.2009
Ing. Blecha
Zjistit na Povodí Vltavy, státní podnik, aktuální stav údržby koryta Červeného potoka včetně
pobřežních porostů a podat informaci.
10.4.2009
Ing. Kazda
Rada rozhodla o zřízení nové pracovní pozice v odboru technickém a dopravním za účelem posílení
výkonu samostatné působnosti při přípravě a realizaci investic a zajišťování údržby svěřeného
majetku města. V tomto smyslu upravit organizační řád včetně stanovení celkového počtu
zaměstnanců města v městském úřadu.
10.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá o instalaci krycí plachty na plavecký bazén 1. ZŠ. Provést a zajistit výběrové řízení na
dodavatele.
24.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s odstraněním vrátek ze vstupu do Panské zahrady směrem od zámku. Výsledek
hlasování: 5 pro, 1 proti návrhu.
10.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada na základě žádosti Základní kynologické organizace Hořovice souhlasí s navrženými úpravami
příjezdové komunikace od ulice Sv. Ján ke kynologickému cvičišti a s navrženou úpravou části
pozemku p. č. 927 / 14 v k. ú. Hořovice. Členové kynologické organizace zajistí provedení povrchové
úpravy komunikace štěrkem, který dodá město a kynologové dále zajistí zorání, uvláčení, vyrovnání
nerovností terénu a osetí travou na části pozemku p. č. 927 / 14 v k. ú. Velká Víska. Informovat
žadatele.
10.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkami na regulaci veřejného osvětlení ve městě a k provedení prací
vybrala nabídku firmy AKTÉ, s. r. o., podle které firma technicky upraví rozvaděče veřejného
osvětlení tak, aby docházelo k úsporám při jeho provozu. Informovat uchazeče.
10.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s žádostí firmy POLYGAS, s. r. o., jež v Hořovicích začala provádět rekonstrukce
plynovodů, o pronájem pozemku na deponii výkopku a souhlasí s pronájmem pozemků podle její
žádosti na 3 měsíce za 5.000,- Kč/měsíc. Oznámit žadateli.

10.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se stížností a zároveň žádostí pana Ing. Lukáše Devery ohledně provedení
zpevněného povrchu komunikace v Kamenné ulici v Hořovicích. Projednat se stěžovatelem
možnost zpevnění komunikace navezením štěrku na náklady města.
10.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se stížností a zároveň žádostí pana Tomáše Machače ohledně provedení
zpevněného povrchu komunikace v ulici k bytovému domu pro sociálně nepřizpůsobivé občany.
Rada konstatuje, že před provedením nového povrchu komunikace je v ulici potřeba vybudovat
řádnou kanalizaci a uložila objednat dokumentaci pro stavební povolení, týkající se stavby
kanalizace v této ulici a informovat žadatele.
10.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí firmy provádějící 1. etapu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu
o schválení ceny víceprací na nosném systému rekonstruovaného objektu, týkajících se
nepředpokládané výměny fasádních keramických panelů jižní a části západní strany objektu
a výměny ztužidel na jižní straně objektu, v celkové výši 529.439,66 Kč vč. DPH. Zároveň se
seznámila se stanoviskem smluvního technického dozoru stavby, jež označil uvedené vícepráce za
potřebné a nezbytné pro další pokračování rekonstrukce. Rada po prostudování všech podkladů vč.
fotodokumentace souhlasí s jejich proplacením. Oznámit stanovisko rady firmě Skanska,
technickému dozoru stavby a finančnímu odboru (zařadit do 1. změny rozpočtu).
10.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 30. 3. 2009 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
10.4.2009
Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s dr. Maříkovou připravit návrh úpravy smlouvy s externím dodavatelem služeb
správy informačního systému v souvislosti s očekávanými nároky při elektronizací veřejné správy.
Zvážit změnu paušální platby na hodinovou tak, aby město platilo za konkrétní kontrolovatelné
činnosti.
10.4.2009
Ing. Šnajdr
V zájmu operativního využití dotačních příležitostí rada uložila technickému odboru, aby všechny
investiční záměry radních neodkladně připravoval včetně stavebního povolení. Radní uznali, že
odbor v této situaci by měl být personálně posílen, současně však očekávají, že se radikálně změní

pružnost při realizaci jak investic, tak údržbových prací.
průběžně
Ing. Šnajdr
Rada žádá ve spolupráci s FK Hořovicko o přípravu žádosti o dotaci na vybudování víceúčelové
sportovní plochy v areálu fotbalového stadionu. Podat informaci.
10.4.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit opravu zábradlí u Lázeňského rybníka a zábradlí kolem Červeného potoka a podat informaci
o termínu dokončení.
24.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí na základě stanoviska KHS Beroun s opravou podlahy v prostorách varny školní
kuchyně a žádá o předložení cenové kalkulace.
24.4.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které paní Anna Dondová a pan Miroslav Plecitý
pronajmou městu pozemkové parcely 817 / 1 a 817 / 9 v k. ú. Hořovice za účelem ukládání
komunálního odpadu a provedení rekultivace skládky. Smlouva se uzavírá ode dne 1. 3. 2009 na
dobu určitou do 31. 12. 2020 za roční nájemné 1.200,- Kč ročně. Úkol zajistit podpisy smluvních
stran trvá.
10.4.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
Hořovické teplárenské, s. r. o. nebytové prostory - kotelny v domech čp. 585, 617, 732, 819, 640,
1197, 1245, 1385 a 1392 za účelem výroby a dodávky tepla a teplé užitkové vody. Smlouva se
uzavírá ode dne 1. 3. 2009 na dobu neurčitou za roční nájemné 120.000,- Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
10.4.2009
JUDr. Maříková
1. Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme manželům Hudcovým
část pozemkové parcely 1716 / 1 v k.ú. Hořovice o výměře cca 70 m2 na zahrádku a to od
1. 5. 2009 na dobu neurčitou za nájemné 9,- Kč/m2/rok.
2. Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Libuši Bernatové
část pozemkové parcely 1716 / 1 v k.ú. Hořovice o výměře cca 100 m2 na zahrádku a to od
1. 5. 2009 na dobu neurčitou za nájemné 9,- Kč/m2/rok. Zveřejnit záměr pronájmu a následně
zajistit podpisy smluvních stran.

24.4.2009
JUDr. Maříková
Připravit návrh městské vyhlášky, která změní rejstřík razítek města tak, aby razítka pro výkon
samosprávy obsahovala městský znak.
10.4.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace STZ, s. r. o, Králův Dvůr, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat kabelové vedení a kabelové
skříně na pozemkové parcele 1663 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 500,- Kč (cca 5 m délky - ul. Fügnerova). Zajistit
podpisy smluvních stran.
24.4.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Okresního stavebního bytového družstva Beroun souhlasí se zněním
nájemní smlouvy, podle které město pronajme OSBD Beroun část pozemkové parcely 942 /
1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Velká Víska, za účelem výstavby přístupové rampy k bytovému domu
čp. 1231 za nájemné 100,- Kč měsíčně. Po vybudování rampy a konečném zaměření pozemku
souhlasí s prodejem zastavěného pozemku do vlastnictví vlastníků bytových jednotek v domě čp.
1231. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran. Vyhotovit smlouvu
o smlouvě budoucí kupní a informovat žadatele.
24.4.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o poskytnutí IT služeb podle dodatku č. 1 navrženého
Ministerstvem dopravy, podle kterého lze poskytnutou výpočetní techniku využívat i pro jiné
legální softwarové aplikace než je software pro zabezpečení dopravně správních agend ("eTESTY"
pro zkoušení adeptů o řidičské oprávnění a "Centrální registr řidičů Eliška"). Zajistit podpisy
smluvnách stran.
24.4.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které Národní institut dětí a mládeže Ministerstva
školství a tělovýchovy Praha daruje městu Hořovice pozemkové parcely 2282 / 16, 2282 / 20,
2282 / 21, 2282 / 96, 2282/ 97, 2282 / 163 s objekty občanské vybavenosti č. p. 869 a garáže v k. ú.
Hořovice (areál mateřské školy v ulici Větrná). Připravit pro jednání zastupitelstva.
10.4.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci uzavřenou dne 29. 9. 2003 se

společností Autoklub Bohemia Assistance, a. s. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.4.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním kupní smlouvy, podle které město Hořovice prodá panu Josefu Vítovi
dokumentaci – Zastavovací plán pro II. etapu výstavby rodinných domků v lokalitě RD2 „Nad
nemocnicí“ za kupní cenu 30.000,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.4.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce podle návrhu dodatku č. 2, uzavřené mezi městem
Hořovice a Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
řešící souhlas majitele objektu se stavbou 2. etapy rekonstrukce mateřské školy ve Větrné ulici.
Zajistit podpisy smluvních stran
24.4.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem pozemkových parcel 2208/8, 2208/9 a 2209/1 v k.ú. Hořovice. Zveřejnit
záměr pronájmu. Výsledek hlasování: 5 pro a 1 proti.
15.4.2009
Mgr. Čížek
Rada konstatuje, že je dlouhodobě nespokojena s činností Správy a údržby silnic Kladno a žádá
pana starostu, aby o této věci informoval pana hejtmana MUDr. Davida Ratha.
15.4.2009
Mgr. Čížek
Rada se seznámila s nabídkou Marty Šestákové - Vaculíkové na zhotovení a distribuci městského
zpravodaje a rozhodla se jí neakceptovat. Informovat navrhovatelku.
15.4.2009
Mgr. Čížek Rada souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Kompakt na reklamu pro sociální
automobil pro Domov důchodců Na Výsluní.
15.4.2009
Mgr. Čížek
Rada se seznámila s vyčíslením škody v souvislosti s nenaplněním smlouvy mezi městem a firmou
Ekotech a pověřuje pana starostu dalším jednáním v této věci.
24.4.2009
MVDr. Urban
Oslovit pana architekta Hradečného ve věci zpracování studie rekonstrukce radnice. Úkol trvá,
termín prodloužen.

10.4.2009
MVDr. Urban
Rada se seznámila s návrhem nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Petru
Machálkovi objekt čp. 918 a objekt stodoly se stavební parcelou 35 / 1 a pozemkovou parcelou 37 /
3 v k. ú. Velká Víska za účelem přebudování objektů na cukrárnu a kavárnu a vybudování veřejných
WC. Projednat návrh smlouvy a stavebního řešení s panem Machálkem a se stavební komisí. Úkol
trvá, termín prodloužen.
10.4.2009
MVDr. Urban
Zajistit poptávku města na optimalizaci parkování a dopravy na sídlišti Višňovka. Úkol trvá, termín
prodloužen.
10.4.2009
pí Hrachová
Rada po odborném posouzení stanovila podle nařízení vlády č. 564 /2006 Sb., plat ředitelce
příspěvkové organizace Střediska volného času Domeček Hořovice s účinností od 1. května
2009 podle přílohy originálu zápisu. Zajistit zpracování a předání příslušné listiny.
10.4.2009
pí Hrachová
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, rozhodla o platech ředitelů
příspěvkových organizací zřízených městem podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu
zápisu, s účinností od 1. dubna 2009 a to tak, že upravila tarify určené novelou nařízení vlády č.
564 / 2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, přičemž výši
ostatních složek platu ponechala beze změny. Zajistit předání změny platových výměrů.
10.4.2009
pí Šumerová
Rada s dílčími změnami rozhodla o rozdělení příspěvků společenským organizacím podle přílohy
originálu zápisu. Zajistit distribuci příspěvků.
24.4.2009
pí Šumerová
Rada se seznámila se stanoviskem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ohledně provedení nové
elektropřípojky pro rekonstruovaný krytý plavecký bazén a souhlasí s proplacením 160.000,- Kč
jako podíl města na nákladech ČEZu spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu
pro krytý plavecký bazén.
10.4.2009
pí Šumerová
Rada schválila příspěvek ve výši 4.500,- Kč na úhradu nákladů spojených s organizací přehlídky

mysliveckých trofejí, která se bude konat ve dnech 2. - 5. června 2009. Zajistit vyplacení příspěvku
Českomoravské myslivecké jednotě, Okresnímu mysliveckému spolku Beroun.
10.4.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s úhradou 20.500,- Kč vč. DPH na opravu ústředního vytápění v ubytovně
u plaveckého bazénu. Zároveň rada souhlasí s proplacením částky 76.396,- Kč vč. DPH na revizi
a opravu tlakových nádob. Vyplacení částky je podmíněno plněním splátkového kalendáře pana
Kočárka. V případě, že splátkový kalendář není dodržován, provést zápočet této částky.
15.4.2009

JUDr. Dana Heřboltová, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15. 4. 2009
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván pan Machálek
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: pan MVDr. Miloš Urban a pan Miloš Koželuh.
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. 10
Rady města Hořovice ze dne 15. 4. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
Hořovické teplárenské, s. r. o. nebytové prostory - kotelny v domech čp. 585, 617, 732, 819, 640,
1197, 1245, 1385 a 1392 za účelem výroby a dodávky tepla a teplé užitkové vody. Smlouva se
uzavírá ode dne 1. 3. 2009 na dobu neurčitou za roční nájemné 120.000,- Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
29.4.2009
Ing. Kazda
Rada schválila aktualizované znění organizačního řádu městského úřadu s účinností od
1. 6. 2009. Současně tím podle § 102 odst. 2 písm. j, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, stanovila
celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 75.

24.4.2009
Ing. Pelán
Rada vzala na vědomí návrh Městské správy bytového a nebytového fondu na převedení
nemovitostí města do správy této příspěvkové organizace a rozhodla se ho nevyužít.
24.4.2009
Ing. Pelán
Využít posíleného příspěvku Městské správy bytového a nebytového fondu na pořízení
kompletního oplocení hřiště a opravy oplocení areálu 1. základní školy včetně instalace
elektronického zabezpečovacího zařízení do 31. 7. 2009. Rada žádá o vyhodnocení tří nabídek
a o informaci, jakým způsobem budou opatření realizována.
7.5.2009
Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s dr. Maříkovou připravit návrh úpravy smlouvy s externím dodavatelem služeb
správy informačního systému v souvislosti s očekávanými nároky při elektronizací veřejné správy.
Zvážit změnu paušální platby na hodinovou tak, aby město platilo za konkrétní kontrolovatelné
činnosti. Úkol trvá, termín prodloužen.
24.4.2009
Ing. Šnajdr
Objednat studii pro optimalizaci parkování v sídlišti Višňovka u Ing. Vondřicha za 49.000,- Kč včetně
DPH.
24.4.2009
Ing. Šnajdr
Radní nesouhlasí s vybudováním schodiště z ulice Dolní do rodinného domu čp. 411 s tím, že
nájezd byl nedávno vybudován, občané měli možnost se ke stavbě včas vyjádřit a chodník pro pěší
je z domu snadno přístupný. Přesto rada rekonstrukci povolí, pokud žadatelka zajistí provedení
stavby na své náklady. Informovat o usnesení rady.
24.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada po posouzení nabídek rozhodla o objednání energetického auditu 2. základní školy (Víska)
u Ing. Jaroslava Smolíka - energetické auditorství, za cenu 44.500,- Kč + 19% DPH.
24.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkami na zakrytí bazénu v 1. základní škole solární plachtou a k dalšímu
jednání vybrala nabídku firmy EKOCIS, s. r. o. Zajistit objednání a provedení prací.
24.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s novým jízdním řádem pro linku 210009 MHD Hořovice, podle kterého bude
společnost PROBO BUS, a. s. provozovat městskou hromadnou dopravu v Hořovicích. Informovat
žadatele o usnesení rady.
24.4.2009

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pronájmem pozemku pro deponii plynovodních trubek firmě Kosogass - inženýring,
s. r. o., která provádí rekonstrukce plynovodů v ulici U Rybníčku, na Nám. Boženy Němcové, Husovo
náměstí a ve Strmé ulici, a to na části parkoviště autobusů na Náměstí Boženy Němcové
v Hořovicích. Poplatek za pronájem prostoru bude vyměřen dle městské vyhlášky. Informovat
žadatele.
24.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vybudováním technologického centra v rámci probíhající elektronizace služeb
veřejné správy. Prozkoumat možnosti využití vyhlášeného dotačního titulu a navrhnout termíny
dílčích etap přípravy až do konečné realizace včetně nákladů.
24.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada projednala žádost Správy státního zámku Hořovice o vodorovné dopravní značení a rozhodla,
že značení město provede ihned po zprůchodnění Sluneční brány. Informovat žadatele.
24.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada uložila technickému odboru, aby ve spolupráci s MVDr. Urbanem.objednal u pana arch.
Velinského projekt na rekonstrukci veřejných záchodků
24.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada uložila technickému odboru, aby informoval o termínu dokončení spojky ulic Pražská
a U Nemocnice, východů z Panské zahrady k zámku a do Pražské ulice a o zateplení střechy
pavilonů 1. základní školy. Dále aby podal informaci o Podlužské ulici a reklamoval práce.
16.4.2009
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla o instalaci kamerového systému provozovaného ve spolupráci s Policií ČR. Provést
výběrové řízení na dodavatele této techniky.
7.5.2009
JUDr. Maříková
Připravit návrh městské vyhlášky, případně jiného postupu, který změní rejstřík razítek města tak,
aby razítka pro výkon samosprávy obsahovala městský znak.
7.5.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. souhlasí s prodejem
odpovídajícího podílu - 52 / 1000 pozemkové parcely 72 / 9 v k. ú. Velká Víska (zastavěná plocha
pod bytovým domem ""A"" v ul. Na Okraji) budoucí kupující bytové jednotky v uvedeném domě
paní Ing. Markétě Vrbové za kupní cenu 30.396,- Kč v návaznosti na souběžně probíhající prodej
bytové jednotky v tomto domě. Připravit pro jednání zastupitelstva.
24.4.2009

JUDr. Maříková
Rada předběžně souhlasí s opravou pobořené kapličky umístěné poblíž silnice III/1147 Hořovice Hvozdec na náklady města a pověřila technický a dopravní odbor zajištěním nabídky na provedení
její opravy. Současně však uložila zjistit majitele této stavby ve spolupráci s odborem výstavby
a životního prostředí, případně prohlásit vlastnictví města.
7.5.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které Jan Ungr - projektové a stavební práce, bude
provádět technický dozor investora do 13. 10. 2009, případně do termínu kolaudace stavby
""Stavební úpravy mateřské školky Hořovice"" za maximální celkovou cenu 36.000,- Kč. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
24.4.2009
JUDr. Maříková
Rada schválila Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku mezi městem Hořovice a Policií ČR. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.4.2009
Mgr. Čížek
Rada rozhodla, že veškeré články v časopisu Měšťan budou podepisovány.
průběžně
MVDr. Urban
Oslovit pana architekta Hradečného ve věci zpracování studie rekonstrukce radnice. Úkol trvá,
termín opět prodloužen.
29.4.2009
MVDr. Urban
Rada se seznámila s návrhem nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Petru
Machálkovi objekt čp. 918 a objekt stodoly se stavební parcelou 35 / 1 a pozemkovou parcelou 37 /
3 v k. ú. Velká Víska za účelem přebudování objektů na cukrárnu a kavárnu a vybudování veřejných
WC. Projednat návrh smlouvy a stavebního řešení s panem Machálkem a se stavební komisí. Úkol
trvá, termín opět prodloužen.
29.4.2009
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb do Evropského
parlamentu, které se konají ve dnech 5. a 6. června 2009.
24.4.2009
pí Šumerová
Navrhnout termíny jednotlivých etap přechodu na nový účetní software (mj. zaškolování, zkušební
provoz) včetně eventuální změny v účtování DPH městem.
24.4.2009
pí Šumerová
V rámci schválené kapitoly rozpočtu převést částku 750 tisíc Kč do příspěvku Městské správy
bytového a nebytového fondu.

29.4..2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s prominutím poplatku ze vstupného na akci Zámecké slavnosti, pořádané
dne 14. 6. 2009 Fondem ohrožených dětí. Informovat žadatele.
24.4.2009
radní
Rada vyslechla informaci pana Machálka o možné výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemcích
č. 2208/9 a 2209/1 v k.ú. Hořovice. Rada principielně souhlasí s pronájmem pozemků za tímto
účelem s tím, že do příští rady bude ukončeno jednání o nájemní ceně a konečném textu nájemní
smlouvy.
29.4.2009

MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29. 4. 2009
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Podání členů rady
3. Organizační záležitosti
Přizváni: paní Mračková, Ing. Šnajdr a pan Šalena
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Jana Šrámková a paní Mgr. Zdeňka Ulčová
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 29. 4. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p. prověřit aktuální zdravotní stav břežních porostů Červeného
potoka v celém intravilánu města Hořovice.

7.5.2009
Ing. Kazda
Rada zplnomocnila tajemníka k podepisováním smluv města Hořovice souvisejících s provozem
městského úřadu do výše 100 tis. Kč.
průběžně
Ing. Šnajdr
Posoudit možnost podání žádosti o dotaci na vzdělávání v EGON centru podle výzvy platné od
6. 4. a v každém případě navrhnout postup zřízení počítačové učebny.
22.5.2009
Ing. Šnajdr
Rada města přijímá dotaci z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na restaurování Sloupu
odsouzenců ve výši 80.000,- Kč.
7.5.2009
Ing. Šnajdr
Rada revokovala své usnesení ze dne 1. 4. 2009 o instalaci krycí plachty na plaveckém bazénu
v 1. základní školy Hořovice. Důvodem jsou skutečnosti, které instalaci solární plachty velmi ztěžují
a které rada při svém rozhodování dne 1. 4. 2009 neznala.
7.5.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí na základě stanoviska KHS Beroun s opravou podlahy v prostorách varny školní
kuchyně a žádá o předložení cenové kalkulace. Úkol trvá, termín prodloužen.
7.5.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vybudováním technologického centra v rámci probíhající elektronizace služeb
veřejné správy. Prozkoumat možnosti využití vyhlášeného dotačního titulu a navrhnout termíny
dílčích etap přípravy až do konečné realizace včetně nákladů. Úkol trvá, termín prodloužen.
22.5.2009
JUDr. Maříková
1. Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme pí
Magdaleně Hánové nebytové prostory v objektu čp. 808 v Hořovicích pro prodejnu potravin se
sklady a to od 1. 5. 2009 do 31. 7. 2009 za nájemné 5.607,- Kč.
2. Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
společnosti PROBO BUS a.s. nebytové prostory v objektu čp. 808 v Hořovicích pro kancelář
nájemce a to od 1. 5. 2009 do 31. 7. 2009 za nájemné 2.192,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.5.2009

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní V. Toušové souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní přípojku na
pozemkové parcele 2296 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým
plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.
7.5.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti žadatele uvedeného v příloze originálu zápisu souhlasí se zněním smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a a provozovat
podzemní kanalizační přípojku na pozemkové parcele 402 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu pozdějšího
zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm. Doplnit doložky a zajistit
podpisy smluvních stran.
7.5.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádostí o bezúplatný převod pozemkových parcel 876 / 4, 818 / 2, 894 / 2,
893 / 2 a 893 / 3 v k. ú. Velká Víska od Pozemkového fondu ČR, Praha na město Hořovice. Připravit
pro jednání zastupitelstva.
7.5.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s vybudováním chodníku na severní straně domu čp. 194 na náměstí Svobody podle
žádosti pana Kačerovského o maximální šířce 0,75 m za předpokladu, že se majitel zaváže k úhradě
na své náklady.
7.5.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se změnou zřizovacích listin příspěvkových organizací podle přílohy originálu zápisu.
Připravit pro nejbližší jednání zastupitelstva.
7.5.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme žadatelům uvedeným
v příloze originálu zápisu část pozemkové parcely 1716 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 50 m2 na
zahrádku. Nájem se sjednává ode dne 1. 6. 2009 na dobu neurčitou za nájemné 9,- Kč/m2 / rok.
Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran.
22.5.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podle které město prodá společenství
vlastníků bytových jednotek domu čp. 1231 část pozemkové parcely 942 / 1 v k. ú. Velká Víska
o výměře cca 100 m2, na které bude vybudována přístupová rampa k bytovému domu čp. 1231, za

kupní cenu 500,- Kč / m2. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.5.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zajištění odvozu a uložení živnostenského odpadu od objektů
MěÚ, podle které společnost AVE CZ HOŘOVICE, s. r. o. bude zajišťovat odvoz a uložení
živnostenského odpadu od objektů městského úřadu čp. 2 a čp. 640. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.5.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
města Hořovice formou městské hromadné dopravy ve znění dodatku č. 1 navrženého společností
PROBO BUS a.s. Rada dále souhlasí se zněním smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti města Hořovice formou autobusové dopravy ve znění dodatku č.
1. navrženého společností PROBO BUS, a. s. Obě smlouvy jsou uzavřeny mezi Městem Hořovice
a společností PROBO BUS, a. s. a řeší přechod práv a povinností ze zanikající společnosti PROBO
TRANS BEROUN, s. r. o. na novou společnost PROBO BUS, a. s. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.5.2009
JUDr. Maříková
V souvislosti s blížícím se ukončením rekonstrukce prostor pro Pedagogicko-psychologickou
poradnu připravit návrh nové nájemní smlouvy s adekvátním nájemném.
22.5.2009
JUDr. Maříková
Zajistit vyhotovení znaleckých posudků na odhad ceny budov kina, knihovny, klubu Labe
a Společenského domu.
7.5.2009
Mgr. Čížek
Rada pověřila pana starostu jednáním s Policií ČR a Českou poštou o změně vyhrazených parkovišť
před jejich budovou v Pražské ulici.
7.5.2009
Mgr. Čížek
Rada žádá společnost AVE CZ Hořovice, s. r. o., aby v nejbližším vydání časopisu Měšťan
informovala občany o všech svozech, včetně popisu, co je bioodpad patřící do ""hnědé popelnice"".
7.5.2009
MVDr. Urban
Oslovit pana architekta Hradečného ve věci zpracování studie rekonstrukce radnice. Úkol trvá,
termín opět prodloužen.

11.5.2009
MVDr. Urban
Rada se seznámila s návrhem nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Petru
Machálkovi objekt čp. 918 a objekt stodoly se stavební parcelou 35 / 1 a pozemkovou parcelou 37 /
3 v k. ú. Velká Víska za účelem přebudování objektů na cukrárnu a kavárnu a vybudování veřejných
WC. Projednat návrh smlouvy a stavebního řešení s panem Machálkem a se stavební komisí. Úkol
trvá, termín opět prodloužen.
11.5.2009
pí Mračková
Radní vyslechli informaci paní ředitelky Městské mateřské školy o zápisu dětí na školní rok 2009 /
2010. Rada souhlasí s přesunem speciální třídy do objektu v Jiráskově ulici na tento školní rok.
7.5.2009
pí Šumerová
Rada v souvislosti s nenaplněním smlouvy mezi městem a firmou Ekotech souhlasí s finančním
vyrovnáním dle přílohy zápisu.
7.5.2009
pí Šumerová
Zajistit pořízení nového účetního programu podle navrženého časového harmonogramu v příloze
originálu zápisu. Během května a června připravit účtárnu na účtování daně z přidané
hodnoty. Přihlásit město jako plátce DPH od 1. 7. 2009.
19.7.2009
radní
Rada vyslechla informaci pana Machálka o možné výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemcích
č. 2208/9 a 2209/1 v k. ú. Hořovice. Rada principielně souhlasí s pronájmem pozemků za tímto
účelem s tím, že do příští rady bude ukončeno jednání o nájemní ceně a konečném textu nájemní
smlouvy.
29.4.2009

Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13. 5. 2009
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Podání členů rady
3. Organizační záležitosti
Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní JUDr. Dana Heřboltová a pan Miloš Koželuh
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. 12
Rady města Hořovice ze dne 13. 5. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p. prověřit aktuální zdravotní stav břežních porostů Červeného
potoka v celém intravilánu města Hořovice. Úkol trvá, termín prodloužen.
Využít posíleného příspěvku Městské správy bytového a nebytového fondu na pořízení
kompletního oplocení hřiště a opravy oplocení areálu 1. základní školy včetně instalace
elektronického zabezpečovacího zařízení do 31. 7. 2009. Rada žádá o vyhodnocení tří nabídek
a o informaci, jakým způsobem budou opatření realizována.
Úkol trvá, termín prodloužen.
Rada souhlasí s provedením podlahového systému UCRETE UD 200 v kuchyni 1. ZŠ Hořovice dle
nabídky firmy Chládek a Tintěra Pardubice, a. s. za cenu 953.045,26 Kč bez DPH. Ve spolupráci
s technickým odborem připravit návrh smlouvy o dílo.
Rada rozhodla o instalaci kamerového systému provozovaného ve spolupráci s Policií ČR. Provést
výběrové řízení na dodavatele této techniky.
Úkol trvá termín prodloužen.

Rada předběžně souhlasí s opravou pobořené kapličky umístěné poblíž silnice III/1147 Hořovice Hvozdec na náklady města a pověřila technický a dopravní odbor zajištěním nabídky na provedení
její opravy. Současně však uložila zjistit majitele této stavby ve spolupráci s odborem výstavby
a životního prostředí, případně prohlásit vlastnictví města.
Úkol trvá, termín prodloužen.
Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2009, kterou se zrušuje vyhláška o užívání
městských symbolů ze dne 3. 5. 2000 s tím, že stávající symboly města a jejich užívání zůstávají
v platnosti. Připravit pro jednání zastupitelstva města.
Zajistit objednání razítek města pro účely samosprávy s tím, že nová razítka budou obdobná
současným, pouze státní znak bude nahrazen znakem města Hořovice.
Rada pověřila pana starostu jednáním s Policií ČR a Českou poštou o změně vyhrazených parkovišť
před jejich budovou v Pražské ulici.
Úkol trvá, termín prodloužen.
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na opravu střechy kostela Nejsvětější Trojice ve výši 50 000,Kč. Zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření.
Předložit zastupitelstvu spolufinancování projektu "Modernizace Gymnázia Václava Hraběte
v Hořovicích" (reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/25.00525), jehož celkové náklady činí 7.015.549,17 Kč,
z rozpočtu města, včetně vyčlenění částky 1.744.962.25,- Kč, odpovídající 25% celkových
způsobilých výdajů projektu z rozpočtu na předfinancování projektu.
Rada po vyhodnocení nabídky firmy Ekotech Hořovice, s. r. o. na provedení povrchu komunikace
v Polní ulici (mezi garážemi) rozhodla odstoupit od tohoto záměru.
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. souhlasí s prodejem
pozemkových parcel 2282/125, 2282/126, 2282/136, 2282/137, 2282/140, 2282/297, 2282/298,
2282/245, 2282/249, 2282/252, 2282/253 a 2282/262 v k. ú. Hořovice Městské akciové společnosti
Hořovice za účelem výstavby rodinných domků. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání
zastupitelstva.
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice a. s. souhlasí s prodejem
odpovídajícího podílu – 51/1009 pozemkové parcely 73 / 3 v k. ú. Velká Víska (zastavěná plocha pod
bytovým domem „E“ v ul. Na Okraji) budoucímu kupujícímu bytové jednotky v uvedeném domě
panu Jaroslavu Veigentovi za kupní cenu 30.396,- Kč v návaznosti na souběžně probíhající prodej
bytové jednotky v tomto domě. Připravit pro jednání zastupitelstva.
Rada na základě žádosti pana Jiřího Froňka souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní kanalizační přípojku na pozemkových
parcelách 35 / 1, 37 / 1 a 37 / 3 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem za
jednorázovou úhradu 3.200,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme Sportovnímu klubu
Škorpion Hořovice část pozemkové parcely 2112 / 1 o výměře cca 2 450 m2 v k.ú. Hořovice za
účelem provozování hřiště na malou kopanou a to od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2014 za nájemné 3.550,Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.

Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme Miroslavu KOČÁRKOVI KOEKO část pozemkové parcely 2112 / 1 o výměře cca 3 750 m2 v k.ú. Hořovice za účelem
využívání pro venkovní provozování restaurace na koupališti a to od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 za
nájemné 2.725,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
Rada souhlasí s zněním smlouvy o dílo, podle které bude firma PROJEKT Plus, s.r.o. provádět
autorský dozor na stavbě 1. etapy rekonstrukce mateřské školy v ul. Větrná. Firma bude placena za
hodinu vykonané práce na stavbě. Celkové náklady se budou pohybovat kolem 50.000,- Kč bez DPH
za dobu výstavby 1. etapy rekonstrukce mateřské školy ve Větrné ulici. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
Rada po posouzení nabídek vybrala pro zajištění dotačního managementu na projekt Modernizace
Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích firmu PNO Consultants, s.r.o. za cenu 55.000,-Kč. Připravit
návrh smlouvy.
Rada po posouzení nabídek vybrala pro dodávku technologie na dovybavení pracoviště Czech
POINT v městském úřadu firmu BaKa, s. r. o. za cenu 55.795,-Kč. Ve spolupráci s technickým
odborem připravit návrh smlouvy.
Rada souhlasí s proplacením poloviny nákladů na již dokončenou opravu chodníku u domu čp.
754/5 v ulici 1. máje v Hořovicích. Zajistit proplacení daňového dokladu vydaného příspěvkovou
organizací Městská správa bytového a nebytového fondu ve výši 28.580,- Kč.
Rada souhlasí se zřízením kuchyňky v místnosti č. 210 v rekonstruovaných prostorách určených pro
Pedagogicko psychologickou poradnu, v budově čp. 640 za podmínky, že veškeré vícepráce
potřebné k řádnému provozu této kuchyňky uhradí Pedagogicko psychologická poradna, popř. její
zřizovatel. Informovat žadatele.
V souvislosti s rekonstrukcí prostor určených pro Pedagogicko psychologickou poradnu, v budově
čp. 640 připravit návrh nové nájemní smlouvy s cenou obvyklou v této budově.
Rada souhlasí s proplacením víceprací panu Radku Škvárovi ve výši 18.700,- Kč bez DPH. Vícepráce
se týkají likvidace, odklizení a odvozu odpadu, který se nacházel v nejbližším okolí opravované
Knížecí cesty.
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které postaví společnost Atelier 2p, s. r. o. dětské
hřiště na Západním sídlišti (ulice Kosmonautů) a sídlišti Sklenářka za cenu 399.507,- Kč vč. DPH. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
Rada děkuje čtyřem studentům Gymnázia Václava Hraběte za provedení průzkumu četnosti chodců
na vlakovém nádraží. S ohledem na § 85, písm. b a § 102, odst. 3 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích,
rada rozhodla o poskytnutí peněžního daru ve výši 700,- Kč pro každého. Zajistit vyplacení daru
studentům podle seznamu v příloze originálu zápisu a jejich informování o daňové povinnosti.
Rada žádá ing. Valečkovou o zpracování podkladů pro výběrové řízení města Hořovice na
zpracovatele územního plánu (s tím, že po zpracovateli bude požadováno zpracování doplňujících
průzkumů a rozborů a zajištění technické pomoci při návrhu zadání ÚP).
Zajistit smlouvu o dílo na obchodní soutěž na zpracovatele územního plánu tak, aby splňovaly

podmínky MMR pro poskytnutí dotace na zpracování územního plánu s firmou Josef Hrdina EVORD, pro jejíž zadání poskytne podklady úřad územního plánování MěÚ Hořovice.
Ve spolupráci s FK Hořovicko objednat projektovou dokumentaci pro stavební povolení na
rekonstrukci víceúčelového sportoviště na místě zadního fotbalového hřiště a škvárové plochy
s umělým povrchem a umělým osvětlením v areálu Městského stadionu Hořovice u firem Tenis Zlín,
a. s. a Akté, s. r. o. (viz příloha originálu zápisu). Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
Organizačně zajistit jednání zastupitelstva na středu 20. 5. 2009 od 16 hodin do Klubu Labe.
JUDr. Heřboltová, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 5. 2009
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Miloš Koželuh, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni: JUDr. Dana Heřboltová, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: Ing. Vondřich, pí Mračková, Ing. Šnajdr, arch. Dušek, p. Kupsa
a Ing. Horák
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Jana Šrámková a MVDr. Miloš Urban.
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. 13
Rady města Hořovice ze dne 27. 5. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Město Hořovice, jako orgán státní správy ve věcech veterinární péče dle § 43 písm. c) zákona č.
166/1999 Sb., o veterinární péči, povoluje po určení podmínek krajskou veterinární správou
v souladu s § 46 písm. a) tohoto veterinárního zákona kynologickou akci, konanou dne
13. 6. 2009 v areálu kynologického cvičiště v Hořovicích. Vydat žadateli povolení s podpisem pana
starosty.
5.6.2009

Ing. Blecha
Rada souhlasí s konáním akce Pohádkový les dne 30. 5. 2009 a předpokládá, že následující den
bude po akci uklizeno. Informovat žadatele příspěvkovou organizaci Domeček Hořovice o tomto
rozhodnutí vlastníka lesa, případně o stanovisku státní správy.
5.6.2009
Ing. Kazda
Rada vzala na vědomí informaci tajemníka o benchmarkingu a rozhodla o nepokračování
ve výběrovém řízení na obsazení pracoviště v odboru technickém a dopravním s tím, že budou
využívány externí služby. Upravit organizační řád na aktuální stav.
5.6.2009
Ing. Šnajdr
Navrhnout způsob filtrace vody v kašně včetně finanční náročnosti. Návrh koordinovat s Národním
památkovým ústavem. Úkol řešen, náklady vyjdou po odevzdání projektu. Úkol trvá, termín
prodloužen.
5.6.2009
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s provedením oprav po revizi v objektu ubytovny a sauny v Městských lázních za
cenu 23.722,- Kč bez DPH, dle nabídky zpracované firmou ELPIS elektro s.r.o. Informovat žadatele.
5.6.2009
Ing. Šnajdr
Rada po posouzení nabídek vybrala na zpracování oznámení koncepce ke Strategickému plánu
města Hořovice firmu Integra Consulting Services, s. r. o., za cenu 71.400,- Kč včetně DPH.
5.6.2009
Ing. Šnajdr
Rada po posouzení nabídek vybrala pro restaurování Sloupu odsouzených BcA. Petra Glásera.
Zajistit objednání prací.
5.6.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkami Městské akciové společnosti na rekonstrukci zábradlí v Lázeňské
a Tyršově ulici a s nabídkou na rekonstrukci chodníku v Tyršově ulici v úseku od mostu
ke Společenskému domu k bývalému pivovaru a souhlasí s provedením rekonstrukce zábradlí podél
Lázeňského rybníku v Lázeňské ulici a s provedením rekonstrukce zábradlí a chodníku v Tyršově ulici
podél Červeného potoka, avšak požaduje ještě konkurenční nabídku k navržené ceně 816.083,- Kč
vč. DPH. Rada zároveň rozhodla o odstranění zábradlí v Lázeňské ulici v úseku od mostu
u Společenského domu směrem k vlakovému nádraží ukončeného u schůdků k bývalému pivovaru
(kraj Lázeňského rybníku). Podat informaci o termínu provedení.

19.6.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 25. 5. 2009 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
10.6.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním zprovoznění chemického hospodářství pro letní koupaliště v Hořovicích
u firmy Aquatechnik CZ, s. r. o. v částce do 30.000,- Kč vč. DPH. Ve spolupráci s panem Kočárkem
zajistit objednání prací.
5.6.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vybudováním technologického centra v rámci probíhající elektronizace služeb
veřejné správy podle navrženého harmonogramu v příloze originálu zápisu. Zajistit podání žádostí
o dotace včetně školícího centra a ve spolupráci s finančním odborem navrhnout náklady do
rozpočtu města. Podat další informaci o postupu prací.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada v reakci na odpověď Národního památkového ústavu nesouhlasí se zřízením vodorovného
dopravního značení v ulici Vrbnovské. Informovat žadatele.
5.6.2009
Ing. Šnajdr
Radní projednali žádost firmy PROBO BUS, a. s., týkající se změny jízdního řádu linky 210009 MHD
Hořovice, kterou vyvolala změna vlakových jízdních řádů způsobená zahájením výstavby nového
železničního koridoru. K navrženým změnám nemá rada žádné připomínky. Oznámit usnesení rady
žadateli.
5.6.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti MUDr. J. Ševíta a Ing. K. Ševítové souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a udržovat kanalizační
přípojku přes pozemkové parcely 678/1, 832 a 831/25 v k. ú. Velká Víska v rozsahu pozdějšího
zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč/bm. Zajistit podpisy smluvních
stran.
19.6.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti STP Net, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení a v oprávnění

ke vstupování a vjíždění přes pozemkové parcely 888/1, 888/5, 888/7, 905, 906/1, 906/2, 906/4, 919,
978, 1007, 1016/2, 1033/7, 1034/1, 1110/1, 1110/2, 1110/3, 1110/5, 1110/6, 1110/7, 1111/1, 1111/2,
1111/3, 1111/4, 1111/5, 1112/33, 1112/42, 1112/45, 1112/51 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření
geometrickým plánem (ul. Horní, Dolní, Větrná, U Cihelny, Na Radosti za jednorázovou úhradu
81.366,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
19.6.2009
JUDr. Maříková
Rada po posouzení nabídek na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí na úsek
cyklostezky Červený potok vedený po k. ú. Hořovice a k. ú. Velká Víska vybrala Ing. Josefa Filipa,
PDP - projekce dopravní, za cenu 386.750,- Kč. Ve spolupráci s technickým odborem zajistit
zpracování příslušné smlouvy.
5.6.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou firmy Sipadan, a. s. na výkon pořádkové služby. Připravit návrh smlouvy
na zkušební dobu 4 měsíce.
5.6.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které provede firma Chládek a Tintěra Pardubice, a.
s. rekonstrukci podlahy v kuchyni 1. základní školy Hořovice za cenu 1.134.123,- Kč včetně DPH. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
19.6.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s provedením oprav místních komunikací dle nabídky firmy STRABAG, a. s., podle
které firma za cenu 5,610.818,- Kč vč. DPH (s tím, že konečná cena bude korigována podle
skutečného rozsahu stavby) provede opravu povrchů komunikací v ulicích Sv. Čecha, Dr. Holého
(horní část), K Labi (žul. dlažba) a výstavbu chodníčků z Panské zahrady směrem k zámku.
Ve spolupráci s technickým odborem připravit návrhy smluv.
19.6.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SKANSKA CZ, a. s., týkajícího se
navýšení ceny díla na 1. etapě rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Vícepráce vč. navýšení
ceny rada odsouhlasila 1. 4. 2009. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
19.6.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které firma EVORD - Josef Hrdina zajistí zadávací
řízení veřejné zakázky na Modernizaci Gymnázia Václava Hraběte a 2. základní školy v Hořovicích za
cenu 74.000,- Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.

19.6.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje nebytové prostory ve 2. podlaží objektu
čp. 640 o výměře 209,40 m2 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích a to cca od
1. 9. 2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok za nájemné 228.874,- Kč ročně.
Projednat znění smlouvy s nájemcem.
5.6.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o poskytování poradenství při realizační fázi projektu
Modernizace Gymnázia Václava Hraběte, dle které firma PNO Consultants, s. r. o. poskytne městu
Hořovice poradenství při realizační fázi projektu za cenu 55.000,- Kč. Doplnit doložky a zajistit
podpisy smluvních stran.
19.6.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podle které město prodá společenství
vlastníků bytových jednotek domu čp. 1231 část pozemkové parcely 942 / 1 v k. ú. Velká Víska
o výměře cca 100 m2, na které bude vybudována přístupová rampa k bytovému domu čp. 1231, za
kupní cenu 500,- Kč / m2. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín vzhledem k termínu
členské schůze prodloužen.
17.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o smlouvách budoucích s paní Andreou Vaňurovou a pány Josefem
Chlustinou st. a Josefem Chlustinou ml., řešícím položení kabelů a umístění rozvaděče pro napájení
informativního radaru (ukazatele okamžité rychlosti) v Pražské ulici před UNI Marketem. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
19.6.2009
Mgr. Čížek
Organizačně zajistit jednání zastupitelstva na úterý 16. 6. 2006 a 15. 7. 2009.
5.6.2009
Mgr. Čížek
Rada bere na vědomí Návrh 1. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2009 a souhlasí s jeho
předložením zastupitelstvu města ke schválení.
19.6.2009
Mgr. Čížek
Rada pověřila pana starostu jednáním s Policií ČR a Českou poštou o změně vyhrazených parkovišť

před jejich budovou v Pražské ulici. Úkol trvá, termín prodloužen.
5.6.2009
Mgr. Čížek
Rada schválila materiál odboru vnitřních věcí a právního v příloze originálu zápisu (prodej
nemovitostí, nabytí nemovitostí, dvě obecně závazné vyhlášky, novelizace zřizovacích listin
příspěvkových organizací) a uložila panu starostovi předložit jej ke schválení na jednání
zastupitelstva dne 16. 6. 2009
16.6.2009
Mgr. Čížek
Rada vydala pro Středočeský kraj stanovisko města ke zřízení sběrného dvora ve Valdecké ulici
firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., ve kterém se ztotožňuje s vyjádřením odboru
výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice. Informovat krajský úřad.
28.5.2009
Mgr. Čížek
Rada vyhověla žádosti ČSSD o bezplatný pronájem dětského hřiště na sídlišti Višňovka dne
2. 6. 2009 za účelem pořádání dětského dne bez politické agitace. Informovat žadatele.
28.5.2009
Mgr. Čížek
Rada za přítomnosti pozvaných hostů projednala provozní záležitosti Městské mateřské školy
a průběh rekonstrukce plaveckého bazénu. Po osobní prohlídce staveniště rozhodla neakceptovat
návrh na výrazné zdražení stavby a o dalším jednání v této věci.
5.6.2009
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem přísálí radnice Městskému kulturnímu centru v rámci
Cibulového jarmarku dne 3. 10. 2009 pro výprodej knižních titulů vyřazených z fondu Městské
knihovny.
5.6.2009
pí Šumerová
Rada rozhodla o zvýšení příspěvku 2. základní škole o částku 30.000,- Kč za účelem zhotovení
projektové dokumentace na rekonstrukci ústředního vytápění budovy na Vísce. Čerpání tohoto
příspěvku je podmíněno kladným stanoviskem energetického auditu.
5.6.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvků ve výši: 25 tis. Kč Spolku loutkářů NA HOLOU, 15 tis. Kč
Autosport klubu a 30 tis. Kč Klubíčku za podmínky předložení vyúčtování za minulý rok. Zařadit do
nejbližšího rozpočtového opatření.

19.6.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí se zvýšením koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na výši 3. Ve spolupráci
s odborem vnitřních věcí a právním připravit obecně závaznou vyhlášku a předložit nejbližšímu
jednání zastupitelstva ke schválení. 1
9.6.2009
Jana Šrámková, MVDr. Miloš Urban

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dn
10. 6. 2009
Přítomni:
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Miloš Koželuh, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: JUDr. Maříková, p. Marek a p. Horák
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájila a řídila místostarostka města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban a Miloš Koželuh.
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. 14
Rady města Hořovice ze dne 10. 6. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada schválila aktualizované znění organizačního řádu městského úřadu s účinností od
1. 7. 2009. Současně tím podle § 102 odst. 2 písm. j, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, stanovila
celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 74.
19.6.2009
Ing. Pelán
Rada pověřila Městskou správu bytového a nebytového fondu trvalou péčí o kašnu před zámkem.

Ve spolupráci s technickým odborem připravit změnu údržby po instalaci filtračního zařízení
a ve spolupráci s právním odborem připravit doplnění zřizovací listiny MSBNF všetně jejího
schválení zastupitelstvem.
19.6.2009
Ing. Pelán
Rada souhlasí s nákupem nového užitkového vozu Dacia Logan pro potřeby Městské správy
bytového a nebytového fondu.
3.7.2009
Ing. Pelán
Rada souhlasí s ošetřením Knížecí cesty Roundapem a žádá o předložení finanční náročnosti.
19.6.2009
Ing. Pelán
Rada žádá Ing. Pelána o prořezání a pokácení stromů dle zápisu Komise životního prostředí.
3.7.2009
Ing. Pelán
Zajistit vymalování sportovní haly, instalaci chráničů rohů a řádnou údržbu včetně osvětlení. Podat
informaci o finanční náročnosti a termínu provedení.
19.6.2009
Ing. Šnajdr
Podat informaci o dokončení kanalizace v Podlužské a Vilové ulici (včetně průsaku v příkopu Lesní,
Vilová) a o reklamacích oprav povrchu vozovek.
19.6.2009
Ing. Šnajdr
Posoudit finanční náročnost vybudování dřevěného mostku přes potok v Bažantnici.
19.6.2009
Ing. Šnajdr
Projednat s firmou AVE CZ jinou organizaci svozu nebezpečného a objemového odpadu v příštím
roce tak, aby svoz byl zajištěn vždy ve dvou dnech z jednoho místa, nejlépe pátek - sobota, a to
i v podvečerních hodinách.
19.6.2009
Ing. Šnajdr
Rada požaduje vybudovat plot za účelem oddělení tržiště od chodníku v Pražské ulici. Podat
informaci o předpokládaných nákladech a reálném termínu zahájení a dokončení díla.
19.6.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkami firem na dodávku výpočetní techniky pro vybavení učebny eGON
centra MěÚ Hořovice a jako vítěznou vybrala nabídku firmy BaKa, s. r. o. za cenu 187.329,- Kč vč.
DPH. O vítězi rozhodla nejnižší cena z těch, které splnily zadání poptávky. Zajistit objednání.
19.6.2009

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma JV servis preventivní ošetření tesařských
konstrukcí střechy radnice proti napadení dřevokaznou houbou za cenu 56.800,- Kč vč. DPH. Zajistit
objednání prací.
19.6.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem technického řešení filtrace vody v kašně podle nabídky firmy pana
Tomáše Jansy, spočívající v osazení kašny čistící jednotkou KIT 300 (na hrubé nečistoty) a UV filtrem
VAMPA (likvidace biologických organismů) za cenu 42.000,- Kč bez DPH. Zajistit objednání prací.
19.6.2009
Ing. Šnajdr
Radní vyslechli informace o výkupu pozemků, nutných pro vybudování prodloužené navigace
Červeného potoka a nevyloučili možnost redukce díla v případě, že nutné pozemky se nepodaří
vykoupit. Rada souhlasí s průběžným vykupováním pozemků, pokud dojde k dohodě majitele
s městem. Prověřit možnost získání dotace i při redukované variantě projektu.
3.7.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit finanční nabídku posekání příkopu cest do Rpet a na Tíhavu
19.6.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace Evy Zápotočné, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění provozovat kabelové vedení nízkého napětí přes pozemkové
parcely 249 / 1 a 348 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za
jednorázovou úplatu cca 2.240,- Kč (cca 28 m délky x 80,- Kč - ul. Na Schůdkách). Zajistit podpisy
smluvních stran.
3.7.2009
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem pozemkových parcel 869 / 5, 869 / 12 a části pozemkové parcely 869 /
1 v k. ú. Velká Víska manželům Horským z důvodu zachování přístupu k dalším soukromým
pozemkům. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
19.6.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle které provede firma SKANSKA CZ, a. s. za celkovou cenu
2.174.536,- Kč vč. DPH výstavbu nové trafostanice a elektrické přípojky pro objekty městských lázní.
Ve spolupráci s technickým odborem předložit návrh smlouvy o dílo.
19.6.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma STRABAG, a. s. v době od
1. 9. 2009 do 30. 11. 2009 rekonstrukci povrchů komunikací (silnic a chodníků) v ulici Sv. Čecha, na
náměstí U Rybníčku, v horní části ulice Dr. Holého, v ulici K Labi (povrch ze žulové dlažby)
a výstavbu přístupových chodníků směrem od zámku do Panské zahrady za cenu 5.506.815,90 Kč

vč. DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
3.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje Atelier MV s. r. o. za 171.000,- Kč
dokumentaci pro stavební povolení týkající se rekonstrukce komunikace v ulici Vrchlického
a navazující části ulice Dr. Holého po křižovatku s ulicí Komenského. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran.
3.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dodávce díla, podle které Ing. Josef Filip zpracuje pro město
Hořovice dokumentaci k územnímu rozhodnutí na úsek cyklostezky Červený potok vedený po k. ú.
Hořovice a k. ú. Velká Víska za cenu 386.750,- Kč v termínu do 31. 12. 2009. Doplnit doložky
a zajistit podpisy smluvních stran.
3.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje nebytové prostory ve 2. podlaží objektu
čp. 640 o výměře 209,40 m2 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích a to cca od
1. 9. 2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok za nájemné 228.874,- Kč ročně.
Projednat znění smlouvy s nájemcem. Úkol splněn, podat informaci o podpisu smlouvy.
28.8.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o ostraze, podle které firma Sipadan, a. s. zabezpečí pořádkovou
službu ve městě po zkušební dobu čtyř měsíců za cenu 125,- Kč za 1 hod. provádění hlídkové služby
jedním bezpečnostním pracovníkem a za 10,- Kč za 1 km při použití vozidla. Ze smlouvy však bude
vypuštěn odstavec o bezplatném poskytnutí místnosti. Upravit smlouvu, aby byla bez příloh,
doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.
3.7.2009
Mgr. Čížek
Rada pověřila pana starostu jednáním s Policií ČR a Českou poštou o změně vyhrazených parkovišť
před jejich budovou v Pražské ulici. Úkol trvá, termín opět prodloužen.
5.6.2009
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu účastí na setkání FK Hořovicko a města Hořovice se sponzory.
19.6.2009
Mgr. Čížek
Rada rozhodla neakceptovat návrh na výrazné zdražení rekonstrukce plaveckého bazénu. Oznámit
stanovisko rady dodavateli.
19.6.2009
Mgr. Čížek
Rada se seznámila se stížností obyvatel ulice Větrná a žádá pana starostu, aby projednal možnosti

nápravy s Ing. Marešem.
19.6.2009
Mgr. Čížek
Rada žádá pana starostu, aby zajistil odborné návrhy na organizačně právní formy vztahu města
a provozovatele plaveckého bazénu.
19.6.2009
Mgr. Krištufová
Rada vzala na vědomí informaci ředitelky 1. základní školy o ředitelském volnu 29. a 30. 6. 2009.
19.6.2009
Mgr. Vavřička
Rada prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma pana Jiřího Čápa
opravu a zateplení střechy pavilonu č. 1 v 1. základní škole Hořovice za cenu 941.400,- Kč vč. DPH.
Zajistit provedení posudku podle návrhu pana Čápa od firmy Dektrade.
3.7.2009
Mgr. Vavřička
Rada se seznámila s cenovými nabídkami na opravu havarijního stavu plotu kolem Gymnázia.
Objednat opravu u firmy Ladislav Štorkán v celkové výši 111.860,- Kč vč. DPH.
19.6.2009
Mgr. Vavřička
Rada žádá pana ředitele Vavřičku, aby projekt zateplení budovy splňoval parametry minimálně
nízkoenergetického domu (lépe pasivního), ve třídách aby byla zajištěna dostatečná výměna
vzduchu s využitím rekuperace tepla tak, aby byly zajištěny hygienické normy. Okenní otvory
v přístavbě školy zachovat v původní velikosti, s tím, že členění oken bude respektovat okna
v historické budově. Fasáda bude provedena bez plastických historizujících prvků. Rada dále
souhlasí s posouzením budovy 2. základní školy na Vísce firmou Ekowatt. Podat informaci.
3.7.2009
p. Kočárek
Rada souhlasí s provedením oprav po revizi v objektu ubytovny a sauny v Městských lázních na
náklady provozovatele.
5.6.2009
p. Šalena
Rada souhlasí s nákupem 5000 kusů trhacích map města v ceně 13.500,- Kč pro účely informačního
centra.
19.6.2009
pí Šumerová
Rada se zabývala možností rekonstrukce sportovní haly a došla k závěru, že vzhledem k finanční
náročnosti se zatím nebude realizovat. Provede se pouze nový vodovodní řad včetně přípojky
a ušetřené finanční prostředky budou použity na rekonstrukce komunikací a rozšíření trafostanice.
Dále souhlasí s tím, aby se realizovala rekonstrukce rozvodů vody v 1. základní škole. Na tuto
rekonstrukci navrhuje uvolnit prostředky, které zbývají z celkové částky, původně určené na
oplocení školního hřiště. Připravit pro jednání zastupitelstva.

19.6.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvků ve výši: 10 tis. Kč Aeroklubu, 2 tis. Kč Klubu filatelistů, 2 tis.
Kč Nadačnímu fondu Gaudeamus, 2 tis. Kč FK Komárov a 25 tis. Kč Vojenskému historickému
sdružení Brdy. Zajistit výplatu.
19.6.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2009 provedl Krajský
úřad Středočeského kraje. Podat informaci o organizačním zajištění.
19.6.2009
radní
Rada po konzultaci s panem Ing. Horákem prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle
které firma Czechvision O.M.T., s. r. o. zřídí v Hořovicích kamerový systém za cenu 281.781,50 Kč
bez DPH.
24.6.2009

MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
24. 6. 2009
Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Podání členů rady
3. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Jana Šrámková a Mgr. Zdeňka Ulčová.
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. 15
Rady města Hořovice ze dne 24. 6. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada na základě návrhu firmy Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. souhlasí se zněním kupní
smlouvy, podle které město prodá společnosti VaK Beroun vodohospodářský infrastrukturní
majetek - dvě kanalizační stoky v ul. Podlužské a jednu kanalizační stoku v ul. Vilové za kupní cenu
40.000,- Kč s tím, že VaK Beroun, a. s. provede ve lhůtě do 8. 10. 2009 homogenizaci obrusných
vrstev v celé délce a v celé šíři vozovky v ul. Podlužské dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene ze dne 13. 9. 2006. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání
zastupitelstva.
3.7.2009
Ing. Blecha
Ve spolupráci s Lesospolem předložit informaci o kácení stromů v poslední době v městských

lesích.
3.7.2009
Ing. Blecha
Prověřit napojení okolních nemovitostí na kanalizační stoku v Podlužské a Vilové ulici a podat
informaci.
3.7.2009
Ing. Pelán
Rada důrazně žádá o zavezení všech nefunkčních septiků.
17.7.2009
Ing. Pelán
Rada pověřila Městskou správu bytového a nebytového fondu trvalou péčí o kašnu před zámkem.
Ve spolupráci s technickým odborem připravit změnu údržby po instalaci filtračního zařízení
a ve spolupráci s právním odborem připravit doplnění zřizovací listiny MSBNF včetně jejího
schválení zastupitelstvem. Objednat u pana Jansy s tím, že se tato firma vyjádří ke stanovisku pana
Kočárka. Úkol trvá, termín vzhledem k dovolené prodloužen.
3.7.2009
Ing. Pelán
Rada se seznámila s nabídkou, podle které pan Machálek za cenu 6.505,50 Kč poseká trávu krajnic
a příkopů kolem silnic do Rpet a na Tíhavu. Zajistit objednání těchto prací s ohledem na uzavřenou
smlouvu.
3.7.2009
Ing. Pelán
Zajistit vymalování sportovní haly, instalaci chráničů rohů a řádnou údržbu včetně osvětlení. Podat
informaci o finanční náročnosti a termínu provedení. Úkol trvá, termín vzhledem k dovolené
prodloužen.
3.7.2009
Ing. Pelán
Zkontrolovat, zda osvětlovací tělesa veřejného osvětlení nejsou zastíněna stromy a zjištěné závady
průklestem odstranit.
17.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada posuzovala nabídky na vybudování pohledově krytých stanovišť pro kontejnery na separovaný
odpad. Realizaci přesunout na příští rok.
3.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada požaduje vybudovat plot za účelem oddělení tržiště od chodníku v Pražské ulici. Zajistit
výstavbu podle kriterií schválených vlastníkem tržnice a podat informaci.
17.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s návrhem technického řešení filtrace vody v kašně podle nabídky firmy

pana Tomáše Jansy, spočívající v osazení kašny čistící jednotkou KIT 300 (na hrubé nečistoty) a UV
filtrem VAMPA (likvidace biologických organismů) za cenu 42.000,- Kč bez DPH. Zajistit konkurenční
nabídky.
17.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s realizací nabídky, podle které zřídí firma AIRCLIMA s. r. o. za cenu
76.220,- Kč vč. DPH klimatizaci v místnosti, ve které jsou umístěny servery městského úřadu
a požaduje vždy předkládat konkurenční nabídky.
17.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu o dotacích. Úkol čtvrtletně informovat je plněn a trvá.
25.8.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá o návrh opravy mostu v Bažantnici pouze pro pěší a cyklisty. Předložit radě cenové
nabídky na rekonstrukci.
31.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá technický odbor, aby ve spolupráci s panem Kočárkem vyčíslil náklady na vhodné opravy
zázemí plaveckého bazénu před jeho zprovozněním.
3.7.2009
Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s finančním a právním odborem připravit podklady pro odbornou firmu, která zajistí
výběrové řízení na budoucího provozovatele plaveckého bazénu.
31.7.2009
Ing. Šnajdr
Z důvodu finanční náročnosti opravy zábradlí u Lázeňského rybníku a u Červeného potoka zařadit
tyto akce do plánu údržby na příští rok. Požádat o instalaci bezpečnostních svodidel Správu
a údržbu silnic.
3.7.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit smlouvu o dílo na obchodní soutěž na zpracovatele územního plánu tak, aby byly splněny
podmínky Ministerstva pro místní rozvoj pro poskytnutí dotace na zpracování územního plánu
s firmou Josef Hrdina - EVORD. Úkol trvá, termín je závislý na zpracování konceptu zadání firmou
Aurs, s. r. o.
průběžně
JUDr. Maříková
Rada na základě jednání zastupitelstva žádá JUDr. Maříkovou, aby ve spolupráci s radní JUDr.
Heřboltovou vypracovaly postup co nejtvrdšího vymáhání dluhů vůči městu Hořovice a to včetně
exekuce sociálních dávek.
17.7.2009

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., respektive dodavatele projektové dokumentace
ELROM, v. o. s. souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí přes pozemkové
parcely 299, 307 a 286 / 3 v k. ú. Hořovice - ul. Cvočkařská v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 80,- Kč / bm. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.7.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Okresního stavebního bytového družstva Beroun souhlasí s provedením
úprav terénu přiléhajícího k domu čp. 1232 na sídlišti Višňovka zpevněním pomocí betonových
dlaždic. Upozorňuje však na podzemní vedení kabelů veřejného osvětlení v těchto místech, které
bude nutné před zahájením prací vytyčit. Vytyčení je možné si objednat u odboru technického
a dopravního MěÚ Hořovice (pan Roman Jetel). Informovat žadatele.
3.7.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Jiřího Hrabáka souhlasí s prodejem pozemkové parcely 2279 / 3 v k.
ú. Hořovice za kupní cenu 700,- Kč / m2. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr
prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
3.7.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Milana Bartoše souhlasí se změnou účelu pronájmu cca 8 m2 již
pronajaté části pozemkové parcely 1716 / 1 v k. ú. Hořovice ze zahrádky na zřízení zastřešeného
posezení. Tento souhlas však nenahrazuje rozhodnutí státní správy. Informovat žadatele a po
vyjádření odboru výstavby a životního prostředí předložit návrh nové nájemní smlouvy.
31.6.2009
JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy, podle které firma Integra Consulting Services, s. r. o.
zpracuje oznámení Strategického plánu rozvoje města Hořovice 2008 - 2025 dle zákona č. 100 /
2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za cenu 71.400,- Kč
včetně DPH s termínem dokončení prací do 28. 8. 2009. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran. Předložit znovu radě do konce října.
17.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením pozemku - st.p. 2336 / 19 o výměře 2 m2 pod kapličkou u Hvozdecké
silnice v k. ú. Hořovice od paní Anny Lisé za symbolickou 1,- Kč s tím, že město uhradí veškeré
náklady spojené s převodem pozemku. Připravit pro jednání zastupitelstva.
17.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke kupní smlouvě o převodu spoluvlastnického podílu
k pozemkové parcele 73 / 3 v k. ú. Velká Víska, podle kterého se prodlužuje panu Zdeňku Elgrovi
lhůta k úhradě kupní ceny za uvedený podíl na pozemku do 30. 9. 2009. Zajistit podpisy smluvních
stran.

17.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme manželům Šrámkovým
část pozemkové parcely 1716 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 80 m2 na zahrádku a venkovní
posezení a to od 15. 7. 2009 na dobu neurčitou za nájemné 9,- Kč /m2 / rok. Zveřejnit záměr
pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran.
17.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, dle které BcA. Petr Gláser zajistí restaurování Sloupu odsouzenců
na náměstí Boženy Němcové v Hořovicích za cenu 133.307,-Kč včetně DPH s termínem dokončení
prací do 31. 10. 2009. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
17.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo ""Uplatňování daně z přidané hodnoty"", podle které
společnost AJM - Accounting Jogging Management, s.r.o. poskytne městu služby v souvislosti
s uplatňováním daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235 / 2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, za cenu 850,- Kč / hod., maximálně do výše 25.000,- Kč. Smlouva je uzavřena na dobu
určitou do 31. 10. 2009. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zhotoví společnost SKANSKA CZ, a. s.
kabelovou přípojku 0,4 kV a rozšíří trafostanici 22/0,4 kV, potřebnou pro připojení krytého
plaveckého bazénu na zdroj el. energie, za cenu 1.827.340,-Kč bez DPH. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran. Výsledek hlasování: 6 pro, 0 pro a 1 se zdržel hlasování.
17.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o smlouvách budoucích s paní Andreou Vaňurovou a pány Josefem
Chlustinou st. a Josefem Chlustinou ml., řešících položení kabelů a umístění rozvaděče pro napájení
informativního radaru (ukazatele okamžité rychlosti) v Pražské ulici před UNI Marketem. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, vzhledem k nemoci termín
prodloužen.
17.7.2009
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu projednat s panem npor. Hrabákem kontrolu vjezdu nákladních aut do
města a jejich parkování v katastru města.
25.6.2009
Mgr. Čížek
Rada souhlasí se zadáním nového územního plánu města Hořovice. Zařadit na program
zastupitelstva dne 15. 7. 2009
3.7.2009

Mgr. Čížek
Rada žádá kontrolní výbor o hloubkovou kontrolu využití příspěvku města pro FK Hořovicko.
3.7.2009
Mgr. Vavřička
Rada vzala na vědomí informaci ředitele 2. základní školy o ředitelském volnu 29. a 30. 6. 2009.
3.7.2009
MVDr. Urban
Dojednat smlouvu s firmou Aurs, s. r. o. o zpracování konceptu pro zadání obchodní soutěže na
zpracovatele územního plánu tak, aby byly splněny podmínky Ministerstva pro místní rozvoj pro
poskytnutí dotace na zpracování územního plánu.
3.7.2009
pí Hrachová
Zaslat žadatelce o byt v čp. 699 ul. 1. Máje dotazník k bytovým účelům a po jeho vrácení ji zařadit
do seznamu žadatelů o přidělení malometrážního bytu.
3.7.2009
pí Šumerová
Rada schvaluje vyčlenění částky 30.000 Kč na nákup propagačních předmětů města.
3.7.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 15 tis. Kč společnosti Gladius Hořovice s tím, že
společnost zajistí jedno vystoupení pro město zdarma.
3.7.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením nákladů za provedení oprav venkovních bazénů v městských lázních
ve výši 128.014,- Kč vč. DPH na účet firmy pana Hrabáka, jež opravy provedla. Výsledek hlasování:
6 pro, 0 proti a 1 se zdržel hlasování.
3.7.2009
radní
Rada po konzultaci s panem Ing. Horákem prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle
které firma Czechvision O.M.T., s. r. o. zřídí v Hořovicích kamerový systém za cenu 281.781,50 Kč
bez DPH.
3.7.2008
radní
Rada rozhodla, že dopravní studie města Hořovice bude výchozím podkladem pro budoucí
rekonstrukce ulic v tom případě, kdy by tím nebyla zhoršena dopravní situace ve městě.
průběžně
radní
Rada rozhodla, že příští schůze rady bude v pondělí 29. 6. 2009 v Klubu Labe.
29.6.2009

ředitelé příspěvkových organizací města
Rada v roli zřizovatele příspěvkových organizací města poskytuje předchozí souhlas pro více
právních úkonů, a to konkrétně pro přijímání peněžitých darů účelově neurčených do výše 40.000,Kč.
průběžně
Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29. 6. 2009
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Hosté:
Ing. Michal Palouš, zastupitel
Jiří Šalena, ředitel Městského kulturního centra
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Projednání záměru odkoupení starého zámku v Hořovicích
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. J. Auterský, JUDr. D. Heřboltová
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. 16
Rady města Hořovice ze dne 29. 06. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Mgr. Čížek
Radní a hosté projednali ekonomické a společenské aspekty záměru odkoupit starý zámek od
Vojenských lesů a statků ČR. Přitom vzali v úvahu návrh na umístění subjektů a činností
předložených panem Šalenou (viz příloha originálu zápisu). Jednat s odpovědnými zástupci
Vojenských lesů a statků ČR a se zástupci Ministerstva obrany o co nejdelší splatnosti kupní ceny.
8.7.2009
Ing. J. Auterský, JUDr. D. Heřboltová

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
8. 7. 2009
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Miloš Koželuh, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban, Mgr. Zdeňka Ulčová.
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. 17
Rady města Hořovice ze dne 8. 7. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Kebrlová
Rada souhlasí se zařazením žadatele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Na Výsluní
na přednostní místo na seznamu žadatelů (dle přílohy originálu zápisu).
17.7.2009

Ing. Blecha
Prověřit napojení okolních nemovitostí na kanalizační stoku v Podlužské a Vilové ulici a podat
informaci. Úkol řešen, termín prodloužen.
17.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá technický odbor, aby ve spolupráci s panem Kočárkem vyčíslil náklady na vhodné opravy
zázemí plaveckého bazénu před jeho zprovozněním.
17.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada nerevokovala svá předchozí usnesení (naposledy z 24. 6. 2009) ve věcech žádostí Okresního
stavebního bytového družstva Beroun na řešení situace v okolí domu čp. 1232. Oznámit stanovisko
žadateli.
17.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma pana Jiřího Čápa
opravu a zateplení střechy pavilonu č. 1 v 1. základní škole Hořovice za cenu 941.400,- Kč vč. DPH.
Zajistit provedení posudku podle návrhu pana Čápa od firmy Dektrade. Úkol trvá, termín
prodloužen.
17.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zhotovením vodorovného dopravního značení V 12a "Žlutá klikatá čára" v ulici
Anýžova před výjezdem z garáží čp. 515 (paní Chlustinová) a čp.516 (pan Štych) s tím, že dopravní
značení bude provedeno na vlastní náklady, jak uvádějí žadatelé. Podat informaci o termínu
realizace.
17.7.2009
Ing. Šnajdr
Zadat projekt zateplení Základní školy Svatopluka Čecha pro čerpání dotace ze SFŽP, zajistit
zaměření stávajícího stavu budovy.
28.8.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje Atelier MV, s. r. o. za 171.000,- Kč
dokumentaci pro stavební povolení týkající se rekonstrukce komunikace v ulici Vrchlického
a navazující části ulice Dr. Holého po křižovatku s ulicí Komenského. Po odborné kontrole zajistit
podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
17.7.2009

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
společnosti Centrum integrovaných služeb, s.r.o. nebytové prostory v objektu čp. 1385 v Hořovicích
pro kancelář společnosti a to od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2010 s možností jednoměsíční výpovědi
v případě zahájení rekonstrukce objektu za nájemné 64.189,- Kč ročně + 19% DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
31.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
společnosti STER metal, s. r. o. nebytové prostory v objektu čp. 1385 v Hořovicích pro kancelář
společnosti a to od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 s možností jednoměsíční výpovědi v případě zahájení
rekonstrukce objektu za nájemné 24.546,- Kč ročně + 19% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.7.2009
JUDr. Maříková
Pokud je prakticky nereálné vytvořit novou smlouvu, rada souhlasí se zněním dodatku č.
2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 20211/2007, podle kterého přenechává
Ministerstvo práce a sociálních věcí Městu Hořovice do užívání majetek v podobě výpočetní
techniky v hodnotě 24.298,- Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
14.8.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 nájemní smlouvy s Národním památkovým úřadem, podle
kterého končí smlouva o pronájmu nebytových prostor ke konání svatebních obřadů v zámku dnem
30. 9. 2009. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.7.2009
JUDr. Maříková
Rada projednala a souhlasí s náklady na vícepráce při provádění 1. etapy rekonstrukce krytého
plaveckého bazénu, které dodavatelská firma Skanska CZ, a.s. vyčíslila k 30. 6. 2009 ve výši
491.708,- Kč vč. DPH. Dle vyjádření technického dozoru investora jsou tyto vícepráce oprávněné
a nutné k dokončení díla. Zajistit zpracování změny smlouvy o dílo.
17.7.2009
JUDr. Maříková
Rada schvaluje znění nájemné smlouvy s pedagogicko-psychologickou poradnou za nájemné 700,Kč/m2 za rok.
31.7.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem pozemkové parcely 2208/8,
2208/9 a 2209/1 v k.ú. Hořovice za účelem stavby a provozování fotovoltaické elektrárny.

17.7.2009
Mgr. Čížek
Rada žádá Povodí Vltavy, s.p. o pročištění koryta Červeného potoka.
22.7.2009
MVDr. Urban
Dojednat smlouvu s firmou Aurs, s. r. o. o zpracování konceptu pro zadání obchodní soutěže na
zpracovatele územního plánu tak, aby byly splněny podmínky Ministerstva pro místní rozvoj pro
poskytnutí dotace na zpracování územního plánu. Úkol trvá, termín prodloužen.
17.7.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 11.444,- Kč firmě EkoWATT CZ, s. r. o. za posouzení
možných způsobů vytápění základní školy na Vísce.
17.7.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením příspěvku 2000,- Kč na vybudování schodiště na pozemku města
v Dolní ulici.
17.7.2009
pí Šumerová
Rada schvaluje vyčlenění částky 20.000,- Kč na pořízení propagačních materiálů pro potřeby
informačního centra s tím, že zároveň vyhlašuje veřejnou fotografickou soutěž na zhotovení
podkladů pro tyto materiály. Podmínky soutěže budou vyvěšeny na webových stránkách města
v průběhu července 2009.
17.7.2009
radní
Vzhledem k tomu, že město využívá k ostraze bezpečnostní agenturu Sipadan, bude zavedení
kamerového systému zváženo po vyhodnocení přínosu této bezpečnostní agentury. Hlasováno
s výsledkem: 4 pro 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
11.11.2009

Mgr. Zdeňka Ulčová, MVDr. Miloš Urban

Ing. Jiří Auterský

Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
22. 7. 2009

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Miloš Koželuh, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru technického a dopravního - na část jednání

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Miloš Koželuh
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. 18
Rady města Hořovice ze dne 22. 07. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada vzala na vědomí zprávu o rodinných domech, které nejsou napojeny na kanalizační řad
v Podlužské a Vilové ulici. Podat další informaci o postupu úřadu s cílem dosáhnout zákonného
stavu v odkanalizování všech domů.

31.7.2009
Ing. Pelán
Neprodleně zajistit trvalou údržbu následujících zelených ploch: u kruhového objezdu, prostor
u altánu na Sídlišti K. Sezimy, prostor kolem kotelny 1. základní školy (vedle chodníku), chodník od
společenského domu k pivovaru, v okolí všech lamp veřejného osvětlení a dále dle smlouvy na
údržbu zeleně.
31.7.2009
Ing. Pelán
Vyhodnotit dosavadní spolupráci s panem Petrem Machálkem ve věci údržby veřejné zeleně,
včetně plnění uzavřené smlouvy.
31.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkoviště (viz příloha originálu zápisu) z důvodů, že
žadatel má možnost využít stávající parkoviště. Informovat žadatele.
31.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s návrhem technického řešení filtrace vody v kašně podle nabídky firmy
pana Tomáše Jansy, spočívající v osazení kašny čistící jednotkou KIT 300 (na hrubé nečistoty) a UV
filtrem VAMPA (likvidace biologických organismů) za cenu 42.000,- Kč bez DPH. Zajistit konkurenční
nabídky. Úkol trvá, termín prodloužen.
31.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s realizací nabídky, podle které zřídí firma AIRCLIMA s. r. o. za cenu
76.220,- Kč vč. DPH klimatizaci v místnosti, ve které jsou umístěny servery městského úřadu,
a požaduje vždy předkládat konkurenční nabídky. Úkol trvá, termín prodloužen.
31.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy hodnotící komise, která zároveň bude i komisí pro otevírání obálek
s nabídkami a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele na akci "Modernizace
Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích" a "Modernizace 2. základní školy Hořovice" a jmenuje je
v tomto složení: Členové: Ing. Šnajdr Milan, Ing. Blecha Jan, Ing. Auterský Jiří, Mgr. Chvojková
Helena, PhDr. Jiří Vlček. Náhradníci: Ing. Valečková Jitka, Gebriánová Alena, Šrámková Jana,
Podubecká Eva, Mgr. Vavřička Jiří."
31.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 8. 7. 2009 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
31.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním poradenských služeb pro akci "Zateplení a výměna zdroje tepla na 2. ZŠ
- Víska" u firmy Ekologické služby, s. r. o. za cenu 150.000,- včetně DPH.

31.7.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá odbor technický a dopravní, aby jednal s dopravním podnikem o možných úpravách
jízdních řádů autobusové dopravy s cílem prodloužit časy na přestup z vlaků a zajistit čekání
autobusů na opožděné příjezdy vlaků. O možnostech změn informovat zástupkyni stěžovatelů.
14.8.2009
JUDr. Maříková
Připravit návrh prodloužení nájemní smlouvy na provoz plaveckého bazénu a akvaparku s panem
Miroslavem Kočárkem na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014. Návrh smlouvy konzultovat jak
s panem Kočárkem, tak s poradenskou firmou AJM - Accounting Jobbing Management, s. r. o.
31.7.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě jednání zastupitelstva žádá JUDr. Maříkovou, aby ve spolupráci s radní JUDr.
Heřboltovou vypracovaly postup co nejtvrdšího vymáhání dluhů vůči městu Hořovice a to včetně
exekuce sociálních dávek. Úkol trvá, termín prodloužen.
28.8.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o smlouvách budoucích s paní Andreou Vaňurovou a pány Josefem
Chlustinou st. a Josefem Chlustinou ml., řešících položení kabelů a umístění rozvaděče pro napájení
informativního radaru (ukazatele okamžité rychlosti) v Pražské ulici před UNI Marketem. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol řešen, vzhledem k požadavkům vlastníků
nemovitosti termín prodloužen.
25.9.2009
MVDr. Urban
Dojednat smlouvu s firmou Aurs, s. r. o. o zpracování konceptu pro zadání obchodní soutěže na
zpracovatele územního plánu tak, aby byly splněny podmínky Ministerstva pro místní rozvoj pro
poskytnutí dotace na zpracování územního plánu. Úkol trvá, termín prodloužen.
2.9.2009
p. Šalena
Podat informaci o technickém řešení parketové podlahy v sále Společenského domu.
31.7.2009
pí Hrachová
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 9. a 10. října 2009.
31.7.2009
pí Mračková
Rada v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 zák. č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, povoluje výjimku
z počtu dětí ve třídách Městské mateřské školy dle přílohy originálu zápisu.
31.7.2009

pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 17.790,- Kč vč. DPH panu architektovi A. Brotánkovi za
vypracování tří scénářů možné rekonstrukce vísecké budovy 1. základní školy.
31.7.2009
pí Šumerová
Rada vzala na vědomí informaci o havarijním stavu parket v Společenském domě. Uložila uplatnit
pojistnou událost a současně zajistit obnovu s tím, že náklady jsou odhadnuty na 300 tis. Kč.
Havárii bude řešit technický odbor ve spolupráci s Městským kulturním centrem. Nutné náklady
pokrýt změnou rozpočtu a podat informaci.
31.7.2009

Jana Šrámková, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
5. 8. 2009

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: JUDr. Dana Heřboltová a Mgr. Zdeňka Ulčová.
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. 19
Rady města Hořovice ze dne 5. 8. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada vzala na vědomí zprávu o rodinných domech, které nejsou napojeny na kanalizační řad
v Podlužské a Vilové ulici. Podat další informaci o postupu úřadu s cílem dosáhnout zákonného
stavu v odkanalizování všech domů.
28.8.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkami na dodávku a montáž filtračního zařízení pro kašnu a ze tří
doručených nabídek vybrala nabídku firmy CULLIGAN CZECH, s. r. o., podle které firma provede
instalaci filtrace za cenu 86.829,- Kč bez DPH. Po získání kladného stanoviska památkářů objednat

provedení prací.
25.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se stanoviskem odboru technického a dopravního ohledně výstavby mostku přes
Tihavu v areálu Bažantnice a žádá odbor, aby zahájil práce na získání stavebního povolení pro
stavbu mostku dle projektové dokumentace nazvané Obnova historické aleje Hořovice - Bažantnice
"Rekonstrukce mostku přes Tihavu" s cílem postavit tento mostek nejdéle v roce 2010.
14.8.2009
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala stížností na dopravní situaci v ulici Potoční a žádá o instalaci vhodného
dopravního značení. Zároveň rada požaduje přesunutí přechodu pro chodce od kruhového objezdu
u restaurace Valdek směrem k ulici Potoční. Podat zprávu o možných variantách řešení a současně
informovat stěžovatele.
28.8.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s dalším postupem prací na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu, tak jak je
popsaný v zápise z kontrolního dne č. 11 v bodě 1). Zajistit vytvoření jednotlivých položkových
rozpočtů a provedení prací do konce letošního roku. Ve spolupráci s právním odborem navrhnout
změnu smlouvy o dílo s firmou SKANSKA CZ.
28.8.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací 3 ks laviček na autobusové zastávce Valdek. Zjistit majitele stavby
chodníku, požádat jej o souhlas s osazením laviček včetně přístřešků k autobusovým zastávkám
a v případě jeho souhlasu zajistit dodávku a montáž. Před objednáním poptat MM Cité Zlín
a Buzuluk Komárov. Informovat o usnesení rady obec Jivina.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje firma OTTO DAVID zaměření budovy základní školy
v ulici Svatopluka Čecha, za cenu 103.400,- Kč bez DPH. Zaměření bude provedeno v rozsahu:
všechna podlaží, svislý řez budovou vedený schodištěm a pohledy ze všech světových stran. Zajistit
objednání prací.
14.8.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením výkopových prací na p.p.č. 942 / 1 v k. ú. Velká Víska z důvodu
provedení nových svislých hydroizolací suterénních stěn bytového domu čp. 1229 na sídlišti
Višňovka, o něž požádala firma CEKA, s. r. o. Na základě tohoto souhlasu bude mezi žadatelem
a majitelem sepsán protokol o zásahu do pozemku, který stanoví podmínky a rozsah provedení
výkopů.
28.8.2009
Ing. Šnajdr
Rada z předložených nabídek vybrala pro provedení klimatizace ve slaboproudé rozvodně
městského úřadu klimatizační jednotku TOSHIBA RAV nabízenou firmou SOREX, s. r. o. za cenu

69.100,- Kč bez DPH. Objednat dodávku a montáž.
14.8.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace společnosti Vildmon elektromontážní práce, Beroun, souhlasí se zněním smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat
kabelové vedení přes pozemkovou parcelu 1514 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 80,- Kč / bm výkopu + 19% DPH - u Pekáren. Zajistit
podpisy smluvních stran.
28.8.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Josefa Víta souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat, podzemní inženýrské sítě na
pozemkových parcelách 92 / 8 a 678 / 1 v k. ú. Velká Víska, potřebné k výstavbě rodinného domku
na pozemcích 831 / 7 a 678 / 2, v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem za
jednorázovou úhradu 80,- Kč/bm výkopu přípojek + 19% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.8.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Správy železniční a dopravní cesty Praha, státní organizace, souhlasí
s prodejem pozemkových parcel 1570 / 26 o výměře 235 m2 a 1570 / 27 o výměře 116 m2 v k. ú.
Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání a to za kupní cenu 26.330,- Kč. Zveřejnit záměr
prodeje pozemkových parcel a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
14.8.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti STP Net, s. r. o. souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení včetně jejího
příslušenství a oprávnění ke vstupování a vjíždění přes pozemkové parcely 1514 / 2 a 1517 / 3 v k.
ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem (ul. Masarykova u Pekáren) za jednorázovou
úhradu 17.232,40 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.8.2009
JUDr. Maříková
"Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ""Uplatňování daně z přidané hodnoty""
č. 17 / 2009 mezi městem a AJM - Accounting Jobbing Management, s. r. o., kterým se prodlužuje
trvání smlouvy do 31. 10. 2009. Zajistit podpisy smluvních stran."
28.8.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého firma Skanska CZ, a. s.
provede vícepráce na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu, schválené radou 8. 7. 2009.
28.8.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Miroslavu Kočárkovi
nemovitosti: krytý plavecký bazén, saunu a ubytovnu, areál letního koupaliště v Hořovicích včetně

technologického zařízení, strojů, vnitřního vybavení a příslušných pozemkových parcel za účelem
provozování těchto nemovitostí. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2014. Nájemné: 200.000,- Kč + 19% DPH (bazén), 100.000,- Kč + 19% DPH (sauna
a ubytovna) a 100.000,- Kč + 19% DPH (areál letního koupaliště) ročně. Zveřejnit záměr pronájmu
a následně zajistit podpisy smluvních stran.
11.9.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemních smluv a smluv o nájmu nebytových prostor dle seznamu
v příloze originálu zápisu, vyhotovených dle zákona č. 235 / 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (v
platném znění) a z důvodu, že se město stalo od 1. 7. 2009 plátcem DPH. Zajistit podpisy smluvních
stran.
průběžně
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
společnosti Centrum integrovaných služeb, s. r. o. nebytové prostory v objektu čp.
1385 v Hořovicích pro kancelář společnosti a to od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2010 s možností
jednoměsíční výpovědi v případě zahájení rekonstrukce objektu za nájemné 64.189,- Kč ročně +
19% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkokol trvá, termín prodloužen.
14.8.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
společnosti STER metal, s. r. o. nebytové prostory v objektu čp. 1385 v Hořovicích pro kancelář
společnosti a to od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 s možností jednoměsíční výpovědi v případě zahájení
rekonstrukce objektu za nájemné 24.546,- Kč ročně + 19% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá, termín prodloužen.
14.8.2009
Mgr. Čížek
Na základě uzavřené smlouvy mezi městem Hořovice a společností Lidl Česká republika, v. o. s. rada
žádá o záchranu usychajících lip na pozemku této společnosti.
28.8.2009
Mgr. Čížek
Rada rozhodla, že vzhledem k dovoleným se její příští schůze dne 19. 8. 2009 ruší a následující se
bude konat za účasti přizvaných hostů 2. 9. 2009.
25.8.2009
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s pronájmem louky před nemocnicí základní organizaci Českého zahrádkářského
svazu Hořovice za účelem pořádání cibulového jarmarku za cenu dle dohody.
28.8.2009
Mgr. Čížek
Rada žádá pana Machálka, aby do konce tohoto roku předložil studii k přestavbě a využití objektu
zahradního domku a stodoly v Panské zahradě.

31.12.2009
MVDr. Urban
Rada se zabývala návrhem občanů z ulice Strmá ve věci opravy této komunikace a pověřuje pana
radního MVDr. Urbana, aby ve spolupráci s Ing. Vondřichem, Ing. Blechou a Ing. Šnajdrem tuto
záležitost projednal se stěžovateli.
28.8.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku 2. základní škole o částku 63.784,- Kč na úhradu projektové
dokumentace.
14.8.2009
vedoucí odborů MěÚ
Rada se seznámila se zápisem komise životního prostředí z 30. 7. 2009 (viz příloha originálu zápisu)
a žádá příslušné zaměstnance úřadu o návrhy řešení vyplývajících úkolů.
28.8.2009

JUDr. Dana Heřboltová, Mgr. Zdeňka Ulčová

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
2. 9. 2009
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizván pan Luboš Bureš
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5.Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban a pan Miloš
Koželuh.
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. 20
Rady města Hořovice ze dne 2. 9. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada vzala na vědomí zprávu o postupu úřadu při řešení průsaku odpadních vod a napojení domů
na kanalizační řad v Podlužské a Vilové ulici a urguje dosažení cíle, tj. zákonného stavu
v odkanalizování všech domů bez hygienických problémů.

9.10.2009
Ing. Blecha
Rada žádá odbor výstavby a životního prostředí, aby ve spolupráci s Komisí životního prostřední
aktualizoval stav stromů ke kácení v zimě 2009/2010.
11.9.2009
Ing. Pelán
Podat informaci o řešení připomínek k údržbě městské zeleně, popsaných v zápisu komise
životního prostředí z 30. 7. 2009
11.9.2009
Ing. Pelán
Prověřit soulad odvodů poplatků do fondu oprav a služeb s výší nájemného v městských bytech
a navrhnout opatření. Zároveň radě předložit přehled všech bytů v majetku města.
11.9.2009
Ing. Pelán
Rada na základě žádosti v příloze originálu zápisu souhlasí s přechodem nájmu malometrážního
bytu na dobu určitou v ulici 1. Máje 699.
11.9.2009
Ing. Pelán
Rada rozhodla, že údržbu a sekání skládky Lom v roce 2010 bude provádět pan Hrdlička a to
dvakrát ročně za celkovou cenu 80.000,- Kč včetně likvidace bolševníku, úklidu odpadků a vyčištění
sběrných kanálů. V tomto smyslu uzavřít smlouvu.
25.9.2009
Ing. Pelán
Rada souhlasí s předloženým návrhem postupu vymáhání dluhů vůči městu Hořovice formou
výpovědí z bytů či vyklizením bytů konkrétních neplatičů dle přílohy originálu zápisu. Zajistit
realizaci a podat informaci radě.
4.12.2009
Ing. Pelán
Rada v souvislosti se svým rozhodnutím o záloze navýšení příspěvku Městské správě bytového
a nebytového fondu žádá o předložení kalkulovaných prací, aby mohla rozhodnout o doplatku.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Prověřit stav dopravního značení ve městě s ohledem na jeho nadbytečnost a navrhnout
redukci.

9.10.2009
Ing. Šnajdr
Prověřit stav chodníku v ulici U Nádraží a zjednat nápravu nesprávně umístěné kanalizační vpusti.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí informaci o výstavbě kabelového vedení v ulici Dr. Holého, která neumožní
opravu povrch této komunikace v letošním roce. Finanční prostředky použít na opravu chodníku
v ulici Na Radosti a na část rekonstrukce komunikace Větrná.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada na základě výběrového řízení rozhodla o výběru firmy Kaziko, a. s. jako dodavatele pro akci
""Modernizace Gymnázia Václava Hraběte"" v Hořovicích, týkající se výměny otvorů, provedení
nového osvětlení a rekonstrukce 2 ks sociálních zařízení v ceně 4.111.763,- Kč vč. DPH a pro akci
""Modernizace II. ZŠ Hořovice"", týkající se výměny výplně otvorů, provedení nového osvětlení,
rekonstrukce 2 ks sociálních zařízení a rekonstrukce venkovního sportovního hřiště u objektu II. ZŠ
na Víseckém náměstí v ceně 7.431.212,- Kč vč. DPH."
průběžně
Ing. Šnajdr
Rada pověřuje pana Ing. Šnajdra jednáním s Českou spořitelnou ve věci umístění bankomatu na
Palackého náměstí.
25.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se zprávou o havarijním stavu potrubních rozvodů v pavilonech B a C mateřské
školy ve Větrné ulici, zpracované firmou VTP-Mont, s. r. o. a souhlasí s nabídkou společnosti
Chládek a Tintěra Pardubice, a. s., podle které provede firma za cenu 298.376,- Kč vč. DPH jejich
opravu. Zajistit objednání prací.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada se zabývala podáním Mgr. J. Vavřičky na bezpečnostní řešení dopravní situace v ulici
Komenského a žádá odbor technický a dopravní o stanovisko.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací dopravní značky V12a - žlutá klikatá čára před domem čp. 285 v Žižkově
ulici na základě žádosti pana Karmazína s tím, že práce bude provedena odbornou firmou a na
náklady žadatele. Informovat žadatele.
11.9.2009

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 31. 8. 2009 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením víceprací při rekonstrukci budovy Městského úřadu čp. 640,
uvedených ve výkazu č. 7 v rozsahu:
1) provedení hydroizolace skleněných tvárnic světlíku nad konstrukcí nového výtahu, 2) repase oprava původního schodišťového zábradlí požárního schodiště vč. jeho doplnění,
3) provedení atypického schodišťového vstupu z 1. PP do 2. PP objektu a
5) provedení úprav povrchů podlah v kancelářích před položením konečné podlahové krytiny
v celkové ceně 179.086,- Kč bez DPH.
Rada zatím nesouhlasí s provedením atypických oken na východní straně objektu dle bodu č.
4 výkazu víceprací o které bude technický odbor dále jednat.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením přeložky telekomunikačního vedení ve Větrné ulici a tedy
i s odstraněním sloupu umístěného na křižovatce ulic Větrná a K Výrovně dle návrhu učiněného
městu společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. K přeložce a odstranění sloupu dojde v době
provádění prací na rekonstrukci komunikace ve Větrné ulici do předem připravených výkopů, jež
zajistí město. Informovat o usnesení rady společnost Telefónica.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním dopravní značky zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou
tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen na začátek ulice Potoční. Zajistit objednání instalace.
Provést všechna opatření směřující k posunutí přechodu pro chodce směrem k ulici Potoční s tím,
že konečné odborné rozhodnutí má Policie ČR. Podat informaci.
25.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se stavbou kanalizační přípojky v Zámecké ulici k domu čp. 11. o nějž požádala paní
Denisa Jiroutová. Informovat žadatelku.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se stavbou zábradlí na chodníku v ulici 9. května před domem čp. 244 v podobě
a v rozsahu dle návrhu žadatele. Informovat žadatele.
11.9.2009

Ing. Šnajdr
Rozšířit počet odpadkových košů na psí exkrementy o 5 kusů podle vlastního návrhu a zajistit
pravidelné doplňování sáčků a podat informaci o termínu realizace.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Termín pro podání průběžné čtvrtletní zprávy o dotacích vzhledem k dovoleným prodloužen.
11.9.2009
Ing. Šnajdr
Vyžádat nabídky firem Seap Rokycany, Ekowatt Praha, Energy consulting a E - Koncept, s. r. o. na
energetický audit 1. základní školy.
11.9.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace ELROM, v. o. s., Všeradice, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí
přes pozemkovou parcelu 45 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým
plánem za jednorázovou úplatu 80,- Kč / bm - ul. Smetanova. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.9.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Kinclových souhlasí s prodejem cca 20 m2 z pozemkové parcely
2331 / 21 podél nově vybudované garáže a nesouhlasí s prodejem dalších částí pozemkových
parcel 2331 / 21 a 2331 / 22 v k. ú. Hořovice z důvodu vedení výtlačné kanalizace v těchto
pozemcích. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
11.9.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti STP Net, s. r. o. souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení včetně jejího
příslušenství a oprávnění ke vstupu a vjezdu přes pozemkové parcely 7/2, 31/3, 31/16, 31/19, 31/21,
44/1, 45/2, 103/1, 103/2, 112/2, 116, 219/1, 219/17, 375/1, 401, 402/2, 437, 462/1 dle KN v k. ú.
Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem (centrum - ul. Pražská, 9. května, Herainova,
Žižkova, Nerudova, Nám. Svobody, Palackého náměstí, Nádražní, Smetanova, Zámecká, Nožířská) za
jednorázovou úhradu 111.967,10 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.9.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti STP Net, s. r. o. souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení včetně jejího

příslušenství a oprávnění ke vstupu a vjíždění přes pozemkové parcely 341 / 1, 341 / 2, 341 / 7,
341 / 9 v katastrálním území Velká Víska, v rozsahu zaměření geometrickým plánem (ul. Pod
Dražovkou) za jednorázovou úhradu 28.660,- Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.9.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti VAK Beroun, a. s. souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační stoku "H" přes
pozemkovou parcelu 1695 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za
jednorázovou úplatu 80,- Kč / bm výkopu + 19% DPH - cestička vedle Alby. Zajistit podpisy
smluvních stran.
25.9.2009
JUDr. Maříková
Rada po prostudování nabídky firmy Jiří Čáp a odborného posudku od firmy DEKPROJEKT, s. r. o.
souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma Jiří Čáp za cenu 1.048.000 vč. DPH
opravu střechy (vč. zateplení silnější izolací) pavilonu č. 1 v areálu 1. základní školy Hořovice. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
25.9.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádostí o úplatný převod pozemkových parcel 876 / 4 a 892 / 5 v k. ú.
Velká Víska od Pozemkového fondu ČR, Praha na Město Hořovice s tím, že upřednostňuje splátkový
prodej. Připravit k projednání v zastupitelstvu města.
11.9.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem pozemků parcelní čísla 214/2, 220/1, 270/3 v Dražovce. Zveřejnit záměr
pronájmu.
11.9.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatků č. 1 ke smlouvám č. 007-09-810 a 007-09-900, podle kterých
zajistí firma ELPRING Praha, a. s. autorský dozor (celková konečná cena bude 128.520,- Kč vč. DPH)
a technický dozor investora (celková konečná cena bude 642.600,- Kč vč. DPH) při rekonstrukci
krytého plaveckého bazénu v důsledku prodloužení termínu výstavby o 15 týdnů. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
25.9.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které firma Ekologické služby, s. r. o. zajistí
poradenské služby a vyřizování žádosti o dotaci na Státním fondu životního prostředí na akci
""Zateplení a výměna zdroje tepla v Základní škole na Víseckém náměstí v Hořovicích"" za cenu

150.000,- Kč včetně DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
11.9.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma AKTÉ dodávku a zprovoznění
dvou regulátorů, šetřících elektrickou energii pro potřeby venkovního osvětlení, za cenu 317.492,Kč vč. DPH avšak s tím, že způsob platby bude zahrnut do smlouvy, která bude bez příloh. Zajistit
podpisy smluvních stran.
25.9.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje nebytové prostory v budově úřadu čp.
640 pro činnost odloučeného pracoviště nájemce a to od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009 za symbolické
nájemné 436,- Kč a úhradu služeb ve výši 6.000,- Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.9.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme pí
Magdaleně Hánové nebytové prostory v objektu čp. 808 v Hořovicích pro prodejnu potravin se
sklady a to od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2009 za nájemné 9.345,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.9.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
společnosti PROBO BUS, a. s. nebytové prostory v objektu čp. 808 v Hořovicích pro kancelář
nájemce a to od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2009 za nájemné 3.654,- Kč. Zajistit podpisy smluvních
stran.
25.9.2009
JUDr. Maříková
Rada vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu od nájemce městského hřbitova pana V. Matějky
k 30. 11. 2009. V této souvislosti zároveň ukončit dohodou smlouvu o správě veřejného pohřebiště.
Zveřejnit záměr pronájmu hřbitova.
11.9.2009
Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu a pana radního MVDr. Urbana jednáním s Českými drahami o situaci
po rekonstrukci koridoru.
14.10.2009
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem prostranství na Palackého nám. Rádiu Blaník dne

25. 9. 2009 od 10 do 20 hodin pro akci České automobilové expo 2009.
25.9.2009
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s navrženou koncepcí ředitele domova důchodců (viz příloha originálu zápisu),
vedoucí ke zřízení pobytové služby domova se zvláštním režimem pro osoby se sníženou
soběstačností zejména z důvodu stařecké a Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí.
Současně rada žádá o postupnou realizaci záměru včetně návrhu změny zřizovací listiny.
průběžně
Mgr. Kebrlová
Rada schválila Pořadník pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Hořovicích ke dni
1. 9. 2009.
průběžně
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s použitím finančních prostředků z rezervního fondu 2. základní školy na pořízení
počítačové učebny do limitu 350 tis. Kč.
průběžně
p. Šalena
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem sálu společenského domu na charitativní akci "Ples
princezen" dne 1. 11. 2009. Informovat žadatele.
11.9.2009
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2009.
11.9.2009
pí Hrachová
Rada zřizuje vyhledávací službu a ukládá odboru personálnímu a organizačnímu vypsat výběrové
řízení na obsazení této funkce formou uzavření dohody o pracovní činnosti.
11.9.2009
pí Šlosarová
Rada souhlasí s nákupem užitkového vozidla pro potřeby Domečku Hořovice z rezervního fondu
této příspěvkové organizace s tím, že si město vyhrazuje jeho použití pro své potřeby.
9.10.2009

pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 148.750,- Kč za posekání a úklid trávy z plochy na

rekultivované skládce Lom firmě Ekologické služby.
11.9.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem ve výši 25.000,- Kč na materiál pro rekonstrukci sportoviště tenisového
oddílu TJ Spartak Hořovice.
11.9.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem 10.000,- Kč na zahájení činnosti občanského sdružení "Dej šanci".
11.9.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem 10.000,- Kč panu Vaňurovi na správu židovského památníku.
11.9.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí se zálohovým navýšením příspěvku Městské správě bytového a nebytového fondu
ve výši 300.000,- Kč.
11.9.2009
pí Šumerová
Sada souhlasí se zvýšením rozpočtu na opravu plotu 2. základní školy na 150 tis. Kč vč. DPH s tím, že
bude zhotovena větší část oplocení oproti původnímu záměru. Zahrnout do nejbližšího
rozpočtového opatření.
11.9.2009
pí Šumerová
Ve spolupráci s ostatními vedoucími odborů podávat čtvrtletně přehled o aktuálním stavu
vymáhání pohledávek města.
25.9.2009
MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16. 9. 2009
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová a JUDr. Dana Heřboltová.
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. 21
Rady města Hořovice ze dne 16. 9. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Blecha
Rada žádá odbor výstavby a životního prostředí, aby ve spolupráci s Komisí životního prostřední
aktualizoval stav stromů ke kácení v zimě 2009 / 2010. Termín prodloužen.
23.10.2009

Ing. Pelán
Rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu upravit nájemné v městských bytech
tak, aby jeho výše alespoň pokryla náklady do fondu oprav, dle zákona č. 180 / 2009. Rada zároveň
ukládá připravit podklady pro prodej nájemních bytů.
25.9.2009
Ing. Pelán
Rada vzala na vědomí informaci odboru vnitřních věcí a právního (viz příloha originálu zápisu)
a uložila postupovat podle tohoto návrhu vůči neplatičům nájemného.
25.9.2009
Ing. Šnajdr
Odhadnout náklady na opravu chodníků po obou stranách ulice Na Radosti v úseku křižovatek
s ulicemi Lidická a Větrná.
9.10.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací dopravního zrcadla na roh ulic Nová a Fügnerova z důvodu zlepšení
bezpečnosti a plynulosti provozu. Zajistit provedení instalace. Výsledek hlasování: 4 pro, 1 proti
2 se zdrželi.
23.10.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením obnovy venkovního osvětlení v Tiché ulici za podmínky provádění prací
v souběhu s investicí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Cena za vybudování venkovního osvětlení
nepřesáhne 493 tis. Kč vč. DPH. Zajistit nabídku od firmy HOEL elektromontáže s.r.o., která bude
realizovat investici společnosti ČEZ, a. s. v této ulici a v případě, že nabídnutá částka nepřesáhne
částku uvedenou v projektové dokumentaci, zajistit návrh smlouvy o dílo. Rada dále souhlasí
s výměnou 5 ks sloupů vč. svítidel v horní části ulice Sv. Čecha za cenu, jež nepřesáhne 150.000,- Kč
vč. DPH. Zajistit objednání prací.
25.9.2009
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu o dotacích. Úkol čtvrtletně informovat je plněn a trvá.
7.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá odbor technický a dopravy o návrh řešení opravy střechy kotelny 1. základní školy.
9.10.2009
Ing. Šnajdr
Rozšířit počet odpadkových košů na psí exkrementy: bytovky u nemocnice 1 ks, nám. Boženy
Němcové 1 ks, Vrbnovská u zdi 1 ks, u chodníku za kašnou 1 ks, Nábřeží H. Šlosara 1 ks, U Potoka

1 ks, Na Okraji 1 ks.
23.10.2009
Ing. Šnajdr
Úkol znovu prověřit možnosti bezpečnostního řešení dopravní situace v ulici Komenského trvá.
9.10.2009
Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s Hořovickou teplárenskou a ředitelkou 1. základní školy vypracovat návrh postupu
technického řešení rekuperace tepla v kotelně a budovách školy.
9.10.2009
Ing. Šnajdr
Vyžádat nabídky firem Seap Rokycany, Ekowatt Praha, Energy consulting a E - Koncept, s. r. o. na
energegický audit 1. základní školy. Úkol trvá, termín prodloužen.
9.10.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Škrabánkových souhlasí s prodejem pozemkové parcely 642 /
13 o výměře 97 m2 s věcným břemenem vedení inženýrských sítí za navrhovanou cenu 300,- Kč /
m2. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání
zastupitelstva.
25.9.2009
JUDr. Maříková
Rada se seznámila s žádostí pí Lůžkové a uložila právnímu odboru připravit návrh majetkoprávního
vyrovnání v ulici Luční (převod pozemku na město). O postupu města informovat žadatelku.
25.9.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Příroda, s. r. o. Smluvní cena činí
585,48 Kč za 1 ha vč. DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
23.10.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s rozsahem zimní údržby chodníků, podle návrhu odboru technického a dopravního
včetně ceny za službu (cca 23.000,- Kč bez DPH za úklid po jednom spadu sněhu, popř. po náledí).
Ve spolupráci s technickým odborem připravit návrh příslušné smlouvy s firmou AVE CZ, s. r. o.
9.10.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě č. 10000041955, podle které provede společnost
SKANSKA CZ, a. s. bourací práce v bazénových halách a nové podlahy ochozů kolem bazénových

hal. Cena za tyto práce bude 1,658.996,82 Kč bez DPH. Cena celé rekonstrukce tím dosáhne částky
28,472.624 Kč bez DPH. Konečné úpravy podlah a stěn bazénů a bazénových hal vč. akustického
podhledu budou řešeny dodatkem č. 4. Zajistit podpisy smluvních stran.
9.10.2009
Mgr. Čížek
Rada stanovuje termín konání zastupitelstva na 20. 10. 2009. Organizačně zajistit.
9.10.2009
MVDr. Urban
Rada pověřuje pana MVDr. Urbana, aby ve spoluprácí s Ing. Šnajdrem vypracoval odpověď na dopis
pana Vorlického ve věci rekonstrukce ulice Strmá.
9.10.2009
MVDr. Urban
Rada pověřuje pana MVDr. Urbana jednáním se Středočeským krajem ve věci cyklostezky Hořovice
- Žebrák a přemostění cesty do Bažantnice přes východní obchvat.
9.10.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 15.000,- Kč pěveckému sboru ELAB.
25.9.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku Městské správě bytového a nebytového fondu na rok
2009 o dalších 500 tisíc Kč na základě předložené kalkulace.
25.9.2009
pí Šumerová
Rada žádá správce tržiště v Pražské ulici o předložení soupisu počtu trhovců v období od 1. 7. do
30. 9. 2009 za účelem vyměření poplatků.
30.9.2009
JUDr. Dana Heřboltová, Zdeňka Ulčová

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 22
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
30. 9. 2009
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh
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. 22
Rady města Hořovice ze dne 30. 9. 2009
Ing. Blecha
Město Hořovice, jako orgán státní správy ve věcech veterinární péče dle § 43 písm. c) zákona č.
166 / 1999 Sb., o veterinární péči, povoluje po určení podmínek krajskou veterinární správou
v souladu s § 46 písm. a) citovaného zákona kynologickou akci - tradiční závod O pohár Města
Hořovice Memoriál Václava Pernikla, konanou dne 28. 10. 2009 na kynologickém cvičišti
v Hořovicích. Informovat žadatele.

9.10.2009
Ing. Blecha
Rada se seznámila s nesouhlasným stanoviskem Policie ČR k dopravnímu značení v ul. Potoční
a žádá o vyznačení parkovacích stání v souladu s pravomocným stavebním povolením u budovy
lékárny. Podat informaci.
9.10.2009
Ing. Pelán
Rada žádá ředitele Městské správy bytového a nebytového fondu, aby ve spolupráci s ostatními
příspěvkovými organizacemi, Hořovickou teplárenskou, firmou KOEKO a technickým odborem
posoudil, zda v podmínkách našeho města by bylo účelné využít možnosti centrálního nákupu
elektrické energie (viz. příloha originálu zápisu)
6.11.2009
Ing. Šnajdr
Posoudit finanční náročnost záměru prodloužit betonové oplocení školního hřiště (tvarovky)
směrem ke kotelně.
23.10.2009
Ing. Šnajdr
Rada pověřuje pana Ing. Šnajdra jednáním s Českou spořitelnou ve věci umístění bankomatu na
Palackého náměstí. Úkol trvá, termín prodloužen.
23.10.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s jednorázovým svozem velkoobjemového a nebezpečného odpadu v měsíci
listopadu. Zajistit u firmy Ave CZ, zveřejnit na webu města a v časopise Hořovický Měšťan.
15.10.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s rekonstrukcí plynovodu včetně přípojek na Husově náměstí, o níž požádala firma
KOSOGASS inženýring, s. r. o., Říčany, s tím, že práce budou ukončeny do 30. 11. 2009. Informovat
žadatele.
9.10.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s rekonstrukcí zemního kabelového vedení mezi ulicemi Polní, Na Radosti, 1. Máje
a přilehlé veřejné zeleni, o níž požádala firma EMIL VILDMON, elektromontážní práce, Beroun,
s tím, že práce budou dokončeny do 10. 11. 2009. Informovat žadatele.
9.10.2009

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se dodatkem č. 4 ke smlouvě se společností Skanska, který vyjímá z rekonstrukce
bazénu práce na stropním podhledu a ustanovuje, že obložení stěn bude provedeno systémem
Ecophon. Nad rámec této smlouvy rada žádá o nabídku na výměnu oken v chodbě k šatnám.
Ve spolupráci s panem Kočárkem projednat s dodavatelem a ve spolupráci s právním odborem
připravit znění smlouvy.
7.11.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě výsledku výběrového řízení souhlasí se zněním smluv o dílo s firmou Kaziko, a. s.,
která bude dodavatelem pro akce "Modernizace Gymnázia Václava Hraběte" v ceně 4,111.763,- Kč
a "Modernizace II. ZŠ Hořovice" v ceně 7,431.212,- Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
9.10.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové
dokumentace ELROM, v. o. s., Všeradice, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat kabelové vedení přes pozemkové
parcely 341 / 9 a 341 / 11 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem
za jednorázovou úplatu 80,- Kč / bm - ul. Dr. Holého. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.10.2009
JUDr. Maříková
Rada po tzv.""Janotově balíčku"" souhlasí s korekcí obecně závazné vyhlášky č. 3 /
2009 z 16. 6. 2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Navrhnout
ve spolupráci s finančním odborem změnu vyhlášky, ve které se koeficient 3 sníží na koeficient
2. Připravit pro jednání zastupitelstva. Výsledek hlasování: 4 pro, 3 proti.
13.10.2009
Mgr. Čížek
Projednat s firmou Ave CZ harmonogram prací na třetí etapě výstavby skládky Hrádek a možnost
navýšení ochranného oplocení na východní straně skládky.
9.10.2009
Mgr. Čížek
Rada bere na vědomí "Návrh 2. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2009" a po
zohlednění připomínky radních (podíl na zisku Hořovická teplárenská - 0) souhlasí s jeho
předložením zastupitelstvu ke schválení.
20.10.2009
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s tím, aby město schválilo na svém nejbližším jednání přijetí kontokorentního úvěru

v roce 2010 do výše 5 mil. Kč.
20.10.2009
Mgr. Čížek
Rada souhlasí se zněním návrhu veřejné vyhlášky o změně č. 4 (2. verzi) územního plánu města
Hořovice, viz příloha originálu zápisu. Závazná část územně plánovací dokumentace obsahuje návrh
územního plánu zpracovaný firmou Kadlec K. K. Nusle, s. r. o. v srpnu 2009. Předložit zastupitelstvu
ke schválení a vydání formou opatření obecné povahy.
20.10.2009
Mgr. Forejt
Rada souhlasí s nákupem osobního vozu a všemi souvisejícími náležitostmi podle návrhu
příspěvkové organizace Domov na Výsluní (viz příloha originálu zápisu).
9.10.2009
pí Hrachová
Rada jmenovala novou členku JUDr. D. Heřboltovou na uvolněné místo v komisi životního prostředí.
Připravit jmenovací listinu.
9.10.2009
pí Šumerová
Rada se zabývala žádostí Českého červeného kříže ohledně příspěvku od města a pověřila paní
radní J. Šrámkovou jednáním se žadatelem.
14.10.2009
pí Šumerová
Ve spolupráci s ostatními vedoucími odborů podávat čtvrtletně přehled o aktuálním stavu
vymáhání pohledávek města. Úkol trvá, termín posunut po ukončení čtvrtletí.
9.10.2009

MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 23
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
14. 10. 2009
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni: Jana Šrámková, místostarosta

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: JUDr. Dana Heřboltová a Mgr. Zdeňka Ulčová.
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. 23
Rady města Hořovice ze dne 14. 10. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Auterský
Rada žádá Hořovickou teplárenskou, a. s. o konkrétní nabídky na provozování vzduchotechniky
v jídelně i v bazénu 1. základní školy (1. vyregulování v závislosti na provozu kotelny - smlouva
o dílo, 2. provozní údržba vzduchotechnických zařízení). Projednat s panem Burešem předložení
nabídek do 31. 10. 2009
23.10.2009
Ing. Blecha
Rada vzala na vědomí informaci o dodržování zákonů při odkanalizování domů v Podlužské a Vilové
ulici, s výjimkou jednoho případu v ulici Podlužské, kde je třeba zabránit přetrvávajícímu průsaku

odpadních vod. Podat informaci o postupu a konečném termínu realizace.
4.12.2009
Ing. Pelán
Provést pokácení dřevin na území města dle seznamu JUDr. Heřboltové.
20.11.2009
Ing. Šnajdr
Objednat dohodnutou změnu vodorovného dopravního značení, resp. instalaci vodících prvků na
kritickém místě v ulici Komenského.
23.10.2009
Ing. Šnajdr
Objednat posouzení navržené redukce dopravního značení ve městě u odborné firmy.
23.10.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním opravy stávající střechy krytého plaveckého bazénu u firmy
Střechmont, s. r. o. za cenu 486 492,44 Kč a dále souhlasí s vynaložením částky 1,2 mil. Kč na
údržbové práce nutné před znovuotevřením bazénu.
23.10.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením výkopu v chodníku v ulici Komenského z důvodu zřízení plynovodní
přípojky pro parc. č. 600/2 v k.ú. Velká Víska. Informovat žadatelku.
23.10.2009
Ing. Šnajdr
Rada vybrala k realizaci opravy střechy objektu kotelny v areálu 1. základní školy z celkem pěti
nabízených variant nabídku firmy David Lisý za cenu 97.735,- Kč variantu č. 4. Zajistit objednání
prací.
23.10.2009
Ing. Šnajdr
Rada žádá o předložení nabídek vánoční výzdoby v nejbližším možném termínu.
23.10.2009
Ing. Šnajdr
Upozornit SÚS na nebezpečný stav dřevin na silnici č. 114 (na Lochovice).
23.10.2009
Ing. Šnajdr
Vyžádat nabídky firem Seap Rokycany, Ekowatt Praha, Energy consulting a E - Koncept, s. r. o. na
energegický audit 1. základní školy. Úkol řešen, trvá.
23.10.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit objednávkou dohotovení vodovodní přípojky ke sportovní hale v návaznosti na nový
vodovodní řad do termínu 30. 11. 2009.

23.10.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit opravu chodníků po obou stranách ulice Na Radosti v úseku křižovatek s ulicemi Lidická
a Větrná v nejbližším možném termínu a podat informaci.
23.10.2009
JUDr. Maříková
Připravit pro jednání rady grafický přehled pozemků ve vlastnictví města mimo intravilán.
23.10.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Opatrného prozatím nesouhlasí s prodejem pozemkových parcel do
objasnění majetkoprávních vztahů v dané lokalitě. Informovat žadatele.
23.10.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pí Dagmar Hamouzové, respektive jejího zástupce pana Tomáše Liptáka,
souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí přes pozemkové parcely 2112 /
1 v k.ú. Hořovice, 909 / 2 a 908 / 2 v k.ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým
plánem za jednorázovou úplatu 80,- Kč / bm + DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
6.11.2009
JUDr. Maříková
Rada revokovala svoje usnesení z 30. 9. 2009 o vynětí z rekonstrukce bazénu práce na stropním
podhledu. Rada po zvážení dalších argumentů souhlasí se zněním dodatku č. 5 ke smlouvě se
společností Skanska, který obsahuje dokončení akustického bazénového podhledu. Ve spolupráci
s panem Kočárkem a Ing. Šnajdrem a po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
6.11.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením pozemku - p.p. 909 / 1 o výměře 201 m2 v k.ú. Velká Víska za kupní
cenu 40,- Kč / m2 s tím, že město uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené. Připravit
pro jednání zastupitelstva.
23.10.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s rozsahem zimní údržby chodníků, podle návrhu odboru technického a dopravního
včetně ceny za službu (cca 23.000,- Kč bez DPH za úklid po jednom spadu sněhu, popř. po náledí).
Ve spolupráci s technickým odborem připravit návrh příslušné smlouvy s firmou AVE CZ, s. r. o. Úkol
trvá, termín prodloužen.
23.10.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město do 31. 12. 2029 pronajímá
společnosti Sunlife pro, s. r. o. pozemky pro stavbu a provozování fotovoltaické elektrárny za roční
nájemné 200 tis. Kč do r. 2023 a 950 tis. Kč do r. 2029. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.

6.11.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které VaK Beroun, a. s. zhotoví do
30. 11. 2009 vodovodní řad ke sportovnímu areálu za cenu dle rozpočtových položek projektu
ve výši 521.258,-- Kč bez DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
6.11.2009
Mgr. Čížek
V souvislosti s přípravou uzavření smlouvy na dodávku tepla pro rok 2010 rada žádá pana starostu
o svolání schůzky zástupců města, 1. základní školy, školní jídelny a Hořovické teplárenské.
23.10.2009
p. Šalena
Rada žádá ředitele Městského kulturního centra, aby laskavě odstranil mobilní výlepové plochy
naproti radnici.
23.10.2009
pí Hrachová
Rada projednala opakující se žádost o přidělení sociálního nebo malometrážního bytu v Hořovicích.
Vzhledem k tomu, že v současné době není žádný z těchto bytů volný, zůstává žádost nadále
zařazena v seznamu žadatelů o přidělení bytu. Informovat žadatelku.
23.10.2009
pí Šumerová
Na základě žádosti FK Hořovicko rada souhlasí s navýšením příspěvku o 60.000,- Kč s tím, že
30.000,- Kč bude odečteno z příspěvku na rok 2010.
23.10.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s posekáním skládky Lom do výše 30.000,- Kč. Navýšit příspěvek MSBNF.
23.10.2009
pí Šumerová
V souvislosti s rozhodnutím o opravě chodníků v ulici Na Radosti a o opravě střechy kotelny
v areálu 1. základní školy připravit rozpočtovou změnu.
23.10.2009

JUDr. Dana Heřboltová, Mgr. Zdeňka Ulčová

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 24
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11. 11. 2009

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh.
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. 24
Rady města Hořovice ze dne 11. 11. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada rozhodla funkci vyhledávací služby obsadit od 4. 1. 2010.
20.11.2009
Ing. Kazda
Rada rozhodla o zavedení nové služby, prostřednictvím které mohou občané přispět k pružnějšímu
odstraňování poruch veřejného osvětlení a prohřešků proti veřejnému pořádku formou zasílání
MMS, nebo digitálních fotografií. Připravit ve spolupráci s technickým odborem řešení a informaci

do časopisu Měšťan.
4.12.2009
Ing. Pelán
Rada žádá ředitele Městské správy bytového a nebytového fondu, aby ve spolupráci s ostatními
příspěvkovými organizacemi, Hořovickou teplárenskou, firmou KOEKO a technickým odborem
posoudil, zda v podmínkách našeho města by bylo účelné využít možnosti centrálního nákupu
elektrické energie. Úkol trvá, termín prodloužen (viz příloha originálu minulého zápisu).
20.11.2009
Ing. Šnajdr
Na základě studie rozšíření parkovacích míst na sídlišti Višňovka navrhnout pro rok 2010 etapy její
postupné realizace.
20.11.2009
Ing. Šnajdr
Objednat posouzení navržené redukce dopravního značení ve městě u odborné firmy. Úkol trvá
termín prodloužen.
4.12.2009
Ing. Šnajdr
Objednat výměnu nebo opravu poškozených odpadkových košů na celém území města.
20.11.2009
Ing. Šnajdr
Poptat projekt na zateplení budovy Mateřské školky v Jiráskově ulici.
4.12.2009
Ing. Šnajdr
Posoudit možnost realizace chodníku (stezky) pro chodce v ulici Podlužská.
4.12.2009
Ing. Šnajdr
Prověřit tvorbu louží v lokalitě od viaduktu k nádraží a zabránit jejich dalšímu vzniku.
20.11.2009
Ing. Šnajdr
Rada na základě žádosti Hořovické teplárenské, s. r. o. souhlasí s provedením ležaté kanalizace,
umožňující odvod dešťové vody ze střechy objektu čp. 346 na pozemku 37 / 1 v k. ú. Velká Víska
(Panská zahrada). Výkop i pokládka kanalizačních trubek pro provedení kanalizace bude prováděn
ručně. Po skončení prací bude pozemek uveden do původního stavu. Informovat žadatele.
20.11.2009
Ing. Šnajdr
Rada nemá námitek ke změně rozhodnutí o udělení licence na provozování veřejné osobní linkové
vnitrostátní dopravy pro linku 210040 Olešná - Praha, o kterou zažádala společnost PROBO BUS,
a.s. Krajský úřad Středočeského kraje.
20.11.2009

Ing. Šnajdr
Rada posoudila žádost pana Floriána a se zřízením parkovacího místa ve Slavíkově ulici před
domem čp. 76 nesouhlasí. Důvodem jsou rovné podmínky pro parkování obyvatel ulice, kde není
dost místa pro všechny potenciální žadatele. Informovat o rozhodnutí rady.
20.11.2009
Ing. Šnajdr
Rada projednala žádosti pana Sloupa a souhlasí s navrženým vyřízením. Rychlost v ulici Rpetské
okolo hřbitova nebude snížena na 30 km. Město souhlasí s vydlážděním povrchu na náklady
žadatele s tím, že žadatel domluví se správcem hřbitova způsob provedení. Zkontrolovat před
započetím úpravy její konkrétní rozsah a informovat žadatele.
20.11.2009
Ing. Šnajdr
Rada předběžně souhlasí s umístěním bankomatu České spořitelny do vchodu k bývalému
správcovskému bytu v budově čp. 640. Informovat technika spořitelny.
12.11.2009
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla o výběru vánoční výzdoby ve variantě LED žluté barvy, zároveň rada pověřuje paní
místostarostku, Mgr. Ulčovou a JUDr. Heřboltovou výběrem vhodných objektů k ozdobení.
20.11.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 12. 10. 2009 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
20.11.2009
Ing. Šnajdr
Rada vyhověla žádosti Společenství vlastníků jednotek 758 - 759 a povoluje zábor pozemků
v nezbytném rozsahu v okolí domu čp. 758 - 759 za účelem provedení hydroizolací základů tohoto
domu. Před zahájením prací bude sepsán na odboru technickém a dopravním protokol
o výkopových pracích, ve kterém budou stanoveny bližší podmínky města k záboru. Práce zasahující
do komunikace v ulici Kosmonautů budou moci být zahájeny po vydání rozhodnutí o zvláštním
užívání komunikací.
20.11.2009
Ing. Šnajdr
Rada ze tří nabídek na provedení energetického auditu v objektech 1. základní školy vybrala
nabídku firmy SEAP Rokycany, s. r. o., kdy nabídková cena je 43.350,- Kč bez DPH. Objednat
provedení auditu. Rada zároveň žádá o předložení nabídky energetického auditu pro Základní školu
Svatopluka Čecha.
20.11.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit u společnosti TEZA oponenturu návrhů Hořovické teplárenské na regulaci topného systému
v 1. základní škole.
18.12.2009

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, respektive dodavatele projektové dokumentace
pana Miroslava Jahnla, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí přes
pozemkové parcely 1710 / 7, 1741 / 4 a 1710 / 8 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 80,- Kč / bm + základní sazba DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
4.12.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, respektive dodavatele projektové dokumentace
společnosti ELROM, v.o.s. souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí přes
pozemkovou parcelu 783 v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za
jednorázovou úplatu 80,- Kč / bm + základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.12.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. souhlasí s prodejem
odpovídajícího podílu pozemkové parcely 73 / 3 v k. ú. Velká Víska o výměře 283 m2 (zastavěná
plocha pod bytovým domem "E" v ul. Na Okraji) kupujícímu bytové jednotky v uvedeném domě
panu Josefu Vachouškovi za kupní cenu 30.396,- Kč v návaznosti na souběžně probíhající prodej
bytové jednotky v tomto domě. Připravit pro jednání zastupitelstva.
20.11.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Dalibora Srpa souhlasí s prodejem pozemkové parcely 745 /
1 o výměře 361 m2 v k.ú. Velká Víska za účelem majetkoprávního vypořádání. Informovat žadatele
o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
20.11.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní Dany Bělohlávkové souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní kanalizační
přípojku přes pozemkové parcely 1966 / 8 a 2003 v k.ú. Hořovice v rozsahu pozdějšího zaměření
geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 500,- Kč + základní sazba DPH. Zajistit podpisy
smluvních stran.
4.12.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. souhlasí s provedením
výměny kabelů a technologických zařízení v budově 2. základní školy Hořovice (Jiráskova), které
jsou v jejich majetku a které slouží k provozování stanice zajišťující provoz mobilních telefonů této
společnosti v Hořovicích. Zajistit podepsání souhlasu města.
20.11.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou pana architekta Velinského na zpracování jednostupňového projektu
rekonstrukce veřejných WC na Palackého náměstí za upravenou cenu 94.533,- Kč včetně DPH.

Zároveň rada souhlasí s proplacením již provedených prací (studie rekonstrukce) na této zakázce
ve výši 20.361,- Kč včetně DPH. Ve spolupráci s technickým odborem předložit návrh smlouvy
o dílo.
20.11.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje pan architekt Velinský studii rekonstrukce radnice
včetně dvora ve variantním řešení za upravenou cenu 330.000,- Kč bez DPH. Ve spolupráci
s technickým odborem předložit návrh smlouvy o dílo. Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti a 2 se
zdrželi.
20.11.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 4b ke smlouvě o dílo, uzavřené s firmou OTTO DAVID dne
28. 2. 2002, podle které firma provede dodávku a montáž atypických výplní na východní straně
objektu, repasi původního schodišťového zábradlí kolem vedlejšího schodiště objektu, dodávku
a montáž ocelového schodiště do 1. PP a další drobné práce za cenu 595.392,- Kč bez DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran.
20.11.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s provedením rekonstrukce komunikace včetně chodníků v ulici Na Radosti v úseku
mezi křižovatkami s ulicemi Lidickou a Větrnou, podle nabídky firmy Radek Škvára za cenu
715.913,- Kč bez DPH. Práce budou provedeny do konce dubna 2010. Ve spolupráci s technickým
odborem připravit návrh smlouvy.
20.11.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s tím, aby novým správcem veřejného pohřebiště v Hořovicích byl s účinností od
1. 12. 2009 pan Jaroslav Jonák. Připravit návrh Smlouvy o správě veřejného pohřebiště s tím, že
ve smlouvě bude přesný výčet prací na údržbě hřbitova včetně finančního plnění. Nájemní smlouvu
na pronájem veřejného pohřebiště a Plnou moc k uzavírání smluv o nájmu hrobového místa pro
nového správce. Výsledek hlasování: 6 pro a 1 se zdržel.
20.11.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě "Uplatňování daně z přidané hodnoty" č. 17 /
2009 ze dne 30. 6. 2009, podle kterého společnost AJM Beroun bude městu Hořovice účtovat
ekonomické služby navýšené o 19 % DPH v souladu se zákonem č. 235 / 2004 Sb. a zákona č. 302 /
2008 Sb. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním kupní smlouvy č. 07 / 2009 na odběr tepelné energie v objektu čp. 640 /
34, který zpracovala společnost Hořovická teplárenská, s. r. o. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
4.12.2009

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním návrhu smlouvy o dílo, podle které firma AVE CZ, s. r. o. bude pro město
provádět zimní údržbu komunikací včetně chodníků. Ve spolupráci s technickým odborem
projednat návrh smlouvy s firmou AVE CZ a následně zajistit podpisy smluvních stran.
4.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které firma PNO Consultants, s. r. o. zajistí odbornou
přípravu a zpracování projektové žádosti o dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy na akci
""Rekonstrukce 2. základní školy v Hořovicích"" za cenu 40.000,- Kč bez DPH. Po odborné kontrole
zajistit podpisy smluvních stran.
4.12.2009
JUDr. Maříková Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které paní PhDr. Helena Pudilová
zajistí odbornou přípravu a zpracování projektové žádosti o dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy na
akci "Rekonstrukce mateřské školky v Hořovicích" za cenu 48.000,- Kč bez DPH. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
4.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma HOEL elektrotechnik, s. r. o. za
cenu 492.315,- Kč vč. DPH výstavbu venkovního osvětlení v Tiché ulici. Zajistit podpisy smluvních
stran.
4.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, na základě které Vojenské lesy
a statky ČR, s. p. pronajímají městu Hořovice nebytové prostory v přízemí budovy čp. 28 v ul.
Vrbnovské za účelem provozování Mateřského centra Hořováček. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou, nejdéle na dobu dvou let od data podpisu smlouvy. Nájemné činí 37.439,- Kč ročně. Zajistit
podpisy smluvních stran.
4.12.2009
JUDr. Maříková
Rada ze tří předložených nabídek, týkajících se vybavení nově zrekonstruovaných prostor v objektu
čp. 640 / 34, určených pro provoz odboru výstavby a životního prostředí, vybrala nabídku
společnosti Interiér Říčany, a. s., jež dodávku provede za cenu 671.538,94 Kč vč. DPH. Po odborném
prověření znění smlouvy zajistit podpisy smluvních stran.
4.12.2009
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s návrhy smluv předložených odborem vnitřních věcí a právním pro realizaci
investiční akce "Ochrana proti vybřežování velkých vod - Červený potok - Hořovice". Současně
pověřuje starostu a pana Františka Marka dalším jednáním v této věci. Informovat radu
o výsledcích.
20.11.2009

Mgr. Čížek
Rada žádá ve spolupráci s Policií ČR o vyhodnocení činnosti firmy Sipadan (srovnání srpen - říjen
2008 a srpen - říjen 2009).
20.11.2009
Mgr. Čížek
Rada rozhodla, že termín příští jednání zastupitelstva bude 15. prosince 2009 v Klubu Labe.
Organizačně zajistit.
1.12.2009
Mgr. Krištufová
Rada souhlasí se zněním darovacích smluv, podle kterých Unie rodičů ČR, sdružení rodičů a přátel
dětí školy, daruje 1. základní škole Hořovice finanční dary účelově určené v hodnotě vybavení
učebny zeměpisu informační technologií do výše 42 tis. Kč a v hodnotě proplacení specifikovaných
kurzů a školy v přírodě, vše ve školním roce 2009 / 2010.
20.11.2009
Mgr. Krištufová
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky 1. základní školy Hořovice, že 16. listopadu 2009 je
vyhlášen volný den pro žáky.
20.11.2009
Mgr. Vavřička
Rada vzala na vědomí oznámení ředitele 2. základní školy Hořovice, že 16. listopadu 2009 je
vyhlášen volný den pro žáky.
20.11.2009
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových
organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2009.
20.11.2009
pí Šumerová
Rada na základě žádosti společnosti EXCALIBUR ARMY souhlasí s umístěním směrových šipek na
sloupy veřejného osvětlení v počtu 5 ks v době konání prodejní akce společnosti. Ve spolupráci
s technickým odborem informovat žadatele o výši poplatku.
13.11.2009
pí Šumerová
Rada objednává u pana Řeřichy doplnění reklamních předmětů a informačního systému města za
částku 80 tis. Kč včetně DPH.
20.11.2009
pí Šumerová
Rada projednala žádost volejbalových oddílů Na cucky a Amfora o přidělení příspěvku ve výši
100 tis Kč na svoji činnost. Vzhledem k tomu, že z peněz městského rozpočtu je přednostně
podporován mládežnický sport, rada žádá výše uvedené oddíly o předložení činnosti na úseku
práce s mládeží.

20.11.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvků na pořádání nohejbalového turnaje ve výši 1.500,- Kč a na
další úpravy kostela Českobratrské církve evangelické ve výši 10.000,- Kč.
20.11.2009
pí Šumerová
Ve spolupráci s Ing. Pelánem a technickým odborem zařadit do příspěvku Mětské správy bytového
a nebytového fondu prostředky ve výši 700 tis. Kč na opravu oplocení 1. základní školy (betonová
část 500 tis., drátěný úsek 200 tis.).
20.11.2009
radní
Na základě upozornění ověřovatelky zápisu z minulé schůze rady JUDr. Heřboltové se rada usnesla
o doplnění usnesení ve věci nájemní smlouvy se společností Sunlife o výsledek hlasování: 5 pro
a 1 proti.
20.11.2009
radní
Rada bere na vědomí zápisy z komise životního prostředí a školské komise a bude se jimi zaobírat
na svém příštím zasedání.
25.11.2009
ředitelé příspěvkových organizací města
Rada rozhodla o výplatě mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací do výše 50 %
celkového platu, bez nároku na navýšení rozpočtu. Podmínkou pro stanovení výše a vyplacení
odměny je předložit radě výčet prací, které byly provedeny nad rámec pracovních povinností.
20.11.2009
MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 25
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 11. 2009
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni: JUDr. Dana Heřboltová, radní

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová a Jana Šrámková.
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. 25
Rady města Hořovice ze dne 25. 11. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Kazda
Rada projednala nabídku společnosti Berto, s. r. o. na pořádání trhů. Rada souhlasí s uspořádáním
vánočního trhu a žádá společnost o předložení konkrétního návrhu včetně cenové nabídky.
Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
4.12.2009
Ing. Kazda
Rada rozhodla o výplatě mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací do výše 50 %

celkového platu, bez nároku na navýšení rozpočtu. Podmínkou pro vyplacení odměny je předložit
radě výčet prací, které byly provedeny nad rámec pracovních povinností. Informovat o rozhodnutí
rady.
4.12.2009
Ing. Kazda
Rada souhlasí se žádostí Českého zahrádkářského svazu o podpronájem prodejny paní Ing. Haně
Cílkové. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
4.12.2009
Ing. Pelán
Provést pokácení dřevin na území města dle seznamu JUDr. Heřboltové. Úkol trvá, termín
prodloužen.
4.12.2009
Ing. Pelán
Rada žádá ředitele Městské správy bytového a nebytového fondu, aby ve spolupráci s ostatními
příspěvkovými organizacemi, Hořovickou teplárenskou, firmou KOEKO a technickým odborem
posoudil, zda v podmínkách našeho města by bylo účelné využít možnosti centrálního nákupu
elektrické energie. Úkol trvá, termín znovu prodloužen (viz příloha originálu předminulého
zápisu).
4.12.2009
Ing. Pelán
Rozšířit opravu oplocení školního hřiště o úsek od rohu bazénu k betonovému tarasu.
4.12.2009
Ing. Šnajdr
Objednat statický posudek na kotelnu na Sídlišti Višňovka.
18.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla o objednání projektové dokumentace na stavbu mostu ke společenskému domu od
společnosti NN Litoměřice za cenu 180.000,- Kč bez DPH.
4.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla o zrušení bývalého dětského hřiště u Unimarketu. Navrhnout způsob včetně
finančních nákladů.
4.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s návrhy na rekonstrukci ulice Strmá a vybrala variantu s "bobkama". Informovat

obyvatele ulice Strmá a zařadit do plánu investic.
4.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním prací na nerekonstruované části krytého plaveckého bazénu, jež je
nutné provést před jeho zprovozněním za cenu nepřesahující 150.000,- Kč vč. DPH. Zajistit
objednání prací u jednotlivých dodavatelů.
4.12.2009
Ing. Šnajdr Rada souhlasí se záměrem "Oprava symbolického pomníku obou světových válek
v Hořovicích." Celkový rozpočet akce je 2.315.000,- Kč, spoluúčast města za předpokladu obdržení
dotace bude 500.000,- Kč. Realizace akce je plánována v roce 2011. Zajistit podání žádosti o státní
účelovou dotaci z Ministerstva obrany ČR.
4.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se změnou jízdního řádu MHD v Hořovicích dle žádosti provozovatele linky,
společnosti PROBO BUS, a.s. v příloze originálu zápisu. Informovat žadatele.
4.12.2009
Ing. Šnajdr
Zajistit objednání prací podle nabídky firmy Ing. Karel Štochl - GGS, která provede zaměření WC na
Palackého náměstí za cenu do 30.000,- Kč bez DPH. Zaměření dvora radnice objednat podle
doporučení pana architekta Velinského.
4.12.2009
Ing. Žalud
Rada žádá komisi životního prostředí o kontrolu městského pohřebiště nejméně jednou za čtvrt
roku.
průběžně
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní J. Pyškové souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu čp.
734 v Hořovicích za účelem prodeje obuvi, textilu, levných oděvů a galanterie pouze v případě
úhrady dlužného nájemného ve lhůtě do 4. 12. 2009. Informovat žadatelku o rozhodnutí rady.
4.12.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní V. Toušové souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní přípojku přes pozemkové parcely
2301 / 3, 2301 / 1, 2300 / 2, 2300 / 3 a 2296 / 3 v k.ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým
plánem za jednorázovou úhradu 4.855,- Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.

18.12.2009
JUDr. Maříková
Rada rozhodla o ukončení podnájemního vztahu s panem Viktorou na tzv. Františkánskou zahradu.
Zajistit výpověď podnájemní smlouvy.
4.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s odkoupením potřebných částí pozemků č. 1386, 1387/4, popř. 1391/3 v k.ú.
Hořovice, potřebných k vybudování staveb dle projektu pro realizaci akce "Ochrana proti
vybřežování velkých vod v Červeném potoce.". Připravit pro jednání zastupitelstva.
4.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého dokončí firma STRABAG a.s.
v termínu nejpozději do 31. 5. 2010 výstavbu komunikace v ulici Větrné v Hořovicích. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
18.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce mezi Národním institutem dětí
a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a městem Hořovice na objekt Větrná 869,
kterým se mění termín výpůjčky na 31. 12. 2017. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
18.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku smlouvy s firmou Příroda s. r. o. o zpracování lesních
hospodářských osnov, podle kterého budou fakturována plnění prací po provedení kontrol v roce
2009. Ostatní zůstává beze změny (Smluvní cena díla činí 585,48 Kč za 1 ha včetně 19% DPH.
Celková výměra zařizovaných pozemků činí 182,07 ha. Konečná cena díla činí 106.598,- Kč včetně
DPH.) Zajistit podpisy smluvních stran.
4.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním podnájemní smlouvy, na základě které MERKUR HOŘOVICE, s.r.o. dává do
podnájmu městu Hořovice pozemkové parcely 660, 661, 662, 663 / 1, 663 / 2, 663 / 3 a 664 v k.ú.
Hořovice za účelem zřízení a provozování parkoviště vozidel. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 let s účinností od 1. 1. 2010. Nájemné činí 15.000,- Kč měsíčně. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost Radek Škvára, s. r. o. za

cenu 850.746,70 Kč vč. DPH rekonstrukci komunikace a chodníků v ulici Na Radosti v úseku mezi
Lidickou a Větrnou ulicí a to v termínu do 30. 4. 2010. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
18.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje architekt Tomáš Velinský, M.A.
architektonickou studii a následně jednostupňový projekt rekonstrukce městského WC a prodejny
na Palackého náměstí za cenu 96.549,- Kč bez DPH v termínu do konce dubna 2010. Po odborné
kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
18.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje architekt Tomáš Velinský, M.A.
architektonickou studii Panské zahrady za cenu 163.000,- Kč bez DPH v termínu do 19. 12. 2009. Po
odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
18.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje architekt Tomáš Velinský, M.A. studii
rekonstrukce objektu radnice v Hořovicích za cenu 330.000,- Kč bez DPH v termínu do 4 měsíců po
předání podkladů. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
18.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o správě veřejného pohřebiště, na základě které pan Jaroslav
Jonák bude s účinností od 1. 12. 2009 spravovat a provozovat veřejné pohřebiště v Hořovicích
v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do
31. 12. 2013 za úhradu 150.000,- Kč ročně. Rada dále souhlasí se zněním Nájemní smlouvy, na
základě které město pronajímá panu Jaroslavu Jonákovi pozemky p.č. 104 / 1, 105 a 95/2 v k.ú.
Velká Víska za účelem provozování veřejného pohřebiště. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do
31. 12. 2013. Nájemné činí 20.083,- Kč ročně. Rada uděluje panu Jaroslavu Jonákovi plnou moc
k uzavírání smluv o nájmu hrobového místa dle vzorové smlouvy. Současně rada souhlasí se zněním
vzoru Smlouvy o nájmu hrobového místa, podle které správce pohřebiště bude uzavírat tuto
smlouvu s jednotlivými nájemci hrobových míst. Zapracovat připomínky radních, zajistit podpisy
smluvních stran u obou smluv a předání plné moci.
18.12.2009
Mgr. Čížek
Projednat navržené peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů s příslušnými předsedy výborů a předložit
zastupitelstvu k rozhodnutí. (Viz příloha originálu zápisu.)

4.12.2009
Mgr. Čížek
Projednat navržené peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, za výkon funkce členů komisí,
předsedy komise stavební a organizování „Vítání občánků v městě Hořovice“ s příslušnými předsedy
komisí a předložit radě k rozhodnutí. (Viz příloha originálu zápisu.)
4.12.2009
Mgr. Čížek
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního a doporučuje jej předložit
k projednání zastupitelstvu dne 15. 12. 2009.
8.12.2009
Mgr. Čížek Rada žádá ve spolupráci s Policií ČR o vyhodnocení činnosti firmy Sipadan (srovnání
srpen - říjen 2008 a srpen - říjen 2009). Úkol trvá, termín prodloužen.
9.12.2009
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se zařazením žadatelky podle přílohy originálu zápisu do pořadníku na přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou Hořovice po vyčerpání již schváleného pořadí žadatelů. Informovat
žadatelku.
4.12.2009
Mgr. Krištufová
Rada doporučuje ředitelce 1. základní školy vyhlásit ředitelské volno na dny
21. a 22. 12. 2009. Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržela.
4.12.2009
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem sálu za účelem vánoční produkce Schole musica
Stellamaris.
4.12.2009
pí Šumerová
Rada na základě žádosti TJ Spartak (viz příloha originálu zápisu) souhlasí s poskytnutím příspěvku
na úhradu nájmů v roce 2009. S přihlédnutím k objemu finančních prostředků, které byly v roce
2009 poskytnuty i jednotlivým oddílům na základě individuálních žádostí, se rada rozhodla, aby
v dalších letech byly respektovány pouze žádosti odsouhlasené předsedou TJ Spartak a tím se
předešlo případným spekulacím.
4.12.2009
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dalšího příspěvku Nadačnímu fondu Gaudeamus, neboť se žádost

týká akce, na kterou byl příspěvek poskytnut již v červnu 2009. Informovat žadatele.
4.12.2009
pí Šumerová
Rada projednala návrh 3. rozpočtového opatření města na rok 2009 a souhlasí s jeho předložením
zastupitelstvu ke schválení.
4.12.2009
pí Šumerová
Rada se zabývala žádostmi a nabídkami paní Marty Šestákové Vaculíkové a rozhodla neakceptovat
nabídku na vydávání městského periodika. Radní nesouhlasí s navýšením příspěvku o 20.000,- Kč
na rok 2009, avšak souhlasí s objednáním novoroční inzerce v prosincovém vydání. Rada dále
souhlasí s příspěvkem ve výši 50.000,- Kč pro rok 2010 s tím, že na tuto částku bude připravena
smlouva mezi městem a vydavatelstvím Podbrdských novin. Informovat žadatelku.
4.12.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s pronájmem prostranství na Palackého náměstí firmě Beránek - levné knihy.
4.12.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem na činnost Svazu bojovníků za svobodu ve výši 5.000,- Kč v letošním
roce.
4.12.2009
pí Šumerová
Rada souhlasí s uvolněním finančních prostředků na vypracování dokumentace skutečného
provedení rybníků Valcverk a Lázeňský a na získání dokladu o zůstatkovém průtoku Červeným
potokem od Českého hydrometeorologického ústavu Komořany v celkové výši do 25.000,- Kč bez
DPH.
4.12.2009

Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 26
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9. 12. 2009

Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Lenka Redrová, sekretářka

Omluveni: Miloš Koželuh, radní
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Program:
1. Návštěva Domova Na Výsluní
2. Zahájení, jmenování ověřovatelů
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban a Ing. Jiří Auterský.
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. 26
Rady města Hořovice ze dne 26. 11. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Pelán
Rada bere na vědomí informaci o dosavadním způsobu vymáhání pohledávek města u nájemníků.
Realizovat návrh odboru vnitřních věcí a právního v příloze originálu zápisu a ve všech dalších
případech postupovat samostatně obdobným způsobem.
12.2.2010
Ing. Šnajdr
Objednat posouzení navržené redukce dopravního značení ve městě u odborné firmy. Úkol trvá
termín prodloužen.

26.2.2010
Ing. Šnajdr
Rada na základě žádosti paní M. Novákové souhlasí s osazením drátěného pletiva na stávající
zábradlí v Zámecké ulici, oddělující veřejný pozemek p.č. 44/1 od soukromého pozemku p.č. 67 v k.
ú. Hořovice. Informovat žadatelku.
18.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada na základě žádosti předběžně souhlasí s prodejem nepotřebného majetku (nábytek a další
vybavení domácnosti) pěstounům manželům Marešovým. Zajistit schválení odpisu majetku a kupní
cenu v likvidační komisi. Informovat žadatele.
18.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s posunutím ani přemístěním autobusových zastávek ve Fügnerově ulici
v Hořovicích, o něž požádal pan Pavel Formánek z důvodu umožnění výjezdu vozidel Rychlé
záchranné služby na komunikaci ve Fügnerově ulici. Rada konstatuje, že posunout ani přemístit
zastávku nelze bez toho, aby zde vznikly komplikace při nastupování a vystupování cestujících.
Informovat o stanovisku rady žadatele. Současně rada pověřuje pana starostu jednáním s ředitelem
záchranné služby o nastalé situaci.
18.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada projednala stížnost obyvatel ulice Cvočkařská a technickému a dopravnímu odboru navrhnout
řešení včetně finanční náročnosti rekonstrukce ulic v lokalitě Žižkov. Rada doporučuje vyjít
ze studie pana arch. Pocheho.
12.2.2010
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla o realizaci projektu na zateplení mateřské školky v Jiráskově ulici, ovšem za
předpokladu, že dotační titul "zelená úsporám" bude rozšířen i pro tento typ objektu. Podat
informaci.
26.2.2010
Ing. Šnajdr
Rada rozhodla o zrušení bývalého dětského hřiště u Unimarketu včetně následné parkové úpravy.
Zajistit podle návrhu co nejdříve.
23.4.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s osazením 9 ks dopravních značek "IJ 2 - Nemocnice", podle návrhu společnosti NH
Hospital, a. s. Zajistit projednání a následně objednání dodávky a prací.

18.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Čechy na projekt Modernizace 2. základní školy Hořovice. Celkové předpokládané výdaje na
realizaci akce činí 12.000.000 Kč. Maximální výše dotace je 80% ze způsobilých výdajů.
18.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Čechy na projekt Rekonstrukce mateřské školky v Hořovicích. Celkové předpokládané
výdaje na realizaci akce činí 24.674.176 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 24.674.176 Kč. Maximální
výše dotace je 80% ze způsobilých výdajů, ale maximálně 15.000.000 Kč.
18.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s prováděním technického dozoru investora na stavbě "Modernizace GVH a 2. ZŠ
Hořovice" společností PK servis, s. r. o., za cenu 11.000 Kč bez DPH měsíčně a zároveň souhlasí
s objednáním činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u téže společnosti
(vypracováním plánu BOZP a kontrola BOZP) za jednorázovou úhradu ve výši celkem 35.000 Kč bez
DPH. Zajistit objednání prací.
18.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s realizací stavby nazvané "Prodloužení vodovodu a kanalizace k pozemku p. č.
2331/100 v k. ú. Hořovice". Zajistit podpis a odeslání dohody s žadatelem dle přílohy originálu
zápisu.
18.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s využitím pozemků p.č. 441/1 a 441/2 v k. ú. Hořovice pro potřebu oprav budov
v areálu kostela Nejsvětější trojice od května do září 2010 a to v nejnutnější míře. Rada si před
zahájením prací vymiňuje odsouhlasení konkrétního rozsahu záboru pozemků použitých pro
zařízení staveniště. Informovat žadatele.
18.12.2009
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkoviště pro tělesně postiženou osobu podle žádosti
v příloze originálu zápisu. Informovat žadatelku.
18.12.2009
JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní B. Štěpničkové souhlasí s prodejem pozemkové parcely 139 o výměře

94 m2 v k. ú. Hořovice a se zřízením věcného břemene na celém pozemku za účelem
majetkoprávního vypořádání. Informovat žadatelku o rozhodnutí rady, zveřejnit záměr prodeje
a připravit pro jednání zastupitelstva.
18.12.2009
JUDr. Maříková
Rada respektuje výsledky obchodní soutěže pořádané na základě zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, a souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky firmy Swietelsky stavební, s. r. o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Plzeň, na akci ""Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích"".
Cena díla dosáhne maximálně částky 7.199.214,09 Kč včetně DPH. Pokud nedojde v zákonné lhůtě
k podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rada zároveň schvaluje znění
smlouvy o dílo s firmou Swietelsky stavební, s. r. o., a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy.
31.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o poskytnutí dotace Středočeského kraje na pořízení projektové
dokumentace cyklostezek, in-line stezek pro terénní cyklistiku pro rok 2009, podle které město
obdrží dotaci ve výši 380.800 Kč, což představuje 80% z nákladů na realizaci projektu "DSP na úsek
cyklostezky Červený potok vedený po k. ú. Hořovice a k. ú. Velká Víska". Po odborném posouzení
zajistit podpisy smluvních stran.
15.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město Hořovice pronajímá společnosti
AGRONA Rpety, s. r. o., pozemky uvedené v příloze nájemní smlouvy. Smlouva se uzavírá od 1. 1.
2010 na dobu neurčitou. Nájemné činí 11.105 Kč / rok. Zveřejnit záměr pronájmu a následně
zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemních smluv:
1) pí M. Hánové prostory v objektu č.p. 808 pro prodejnu potravin se sklady od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2010 za 22.428 Kč ročně
2) firmě PROBO BUS, a. s. prostory v objektu č.p. 808 pro kancelář od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 za
8.769 Kč ročně
3) pí J. Pyškové prostory v domě č.p. 734 pro prodejnu obuvi, textilu, oděvů a galanterie od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010 za 63.780 Kč ročně
4) Modré pyramidě stavební spořitelně, a. s., prostory v objektu č.p. 640 pro kancelář od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010 za 19.668 Kč ročně
5) ZO ČSOP Hořovice prostory v objektu č.p. 640 pro klubovnu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 za
symbolické nájemné 1.000 Kč ročně
6) M. KOČÁRKOVI - KOEKO - objekt restaurace na koupališti pro provozování restaurace od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010 za 34.016 Kč

7) M. KOČÁRKOVI - KOEKO - část pozemkové parcely 2112 / 1 v k. ú. Hořovice pro venkovní
provozování restaurace na koupališti, přístup a zásobování restaurace od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2010 za symbolické nájemné 2.725 Kč. Zveřejnit záměr pronájmu a zajistit podpisy smluvních
stran. 31.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které firma AVE CZ, s. r. o., bude pro město provádět
zimní údržbu komunikací včetně chodníků a s ceníkem této zimní údržby. Zajistit podpisy smluvních
stran.
31.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které společnost GORDIC, s. r. o., dodá
a naimplementuje do stávající informačního systému města subsystémy GINIS ekonomika, vybrané
registry (např. majetek, registr obyvatel apod.) a zajistí integraci spisové služby na informační
systém datových stránek za cenu 749.272,- Kč vč. DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran.
18.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje nebytové prostory ve 2. podlaží objektu
čp. 640 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích. Nájem se sjednává ode dne 1. 1. 2010 na
dobu neurčitou. Nájemné činí 113.260 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které Národní památkový
ústav Praha pronajme městu Hořovice nebytové prostory v budově státního zámku v Hořovicích
ke konání svatebních obřadů. Nájem se sjednává ode dne 27. 3. 2010 na dobu určitou do 30. 10.
2010. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o partnerství mezi městem Hořovice a Střediskem volného času
Domeček ke spolupráci na projektu "Modernizace budovy gymnázia", kterou město Hořovice
předkládá s žádostí o finanční prostředky do Regionálního operačního programu NUTS II Střední
Čechy. Zajistit podpisy smluvních stran."
18.12.2009
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene stavby
protipovodňového opatření v Červeném potoce s Ing. Václavem Heřboltem, pí Sloupovou, se

společnostmi K + R Projekt, s. r. o., Zetun, a. s., a SWPF Alpha Plus, s. r. o. Zajistit podpisy smluvních
stran.
31.12.2009
Mgr. Čížek
Rada žádá ve spolupráci s Policií ČR o vyhodnocení činnosti firmy Sipadan (srovnání srpen - říjen
2008 a srpen - říjen 2009). Úkol trvá, termín prodloužen.
6.1.2010
MVDr. Urban
Rada pověřuje MVDr. Urbana svoláním pracovní skupiny k projednání návrhu zadání nového
územního plánu.
16.12.2009
pí Hrachová
Rada schválila peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, za výkon funkce členů komisí,
předsedy komise stavební a organizování "Vítání občánků v městě Hořovice". Zajistit výplatu podle
přílohy originálu zápisu.
18.12.2009
pí Šumerová
Vzhledem k nové zákonné úpravě způsobu účtování obcí rada souhlasí s odpisem nevymahatelných
pohledávek a pohledávek starších jednoho roku, avšak za podmínky, že pohledávky budou nadále
vymáhány. Připravit seznam se zdůvodněním pro jednání zastupitelstva.
18.12.2009
radní
Rada rozhodla, že její příští schůze se bude konat dne 6. 1. 2010.
6.1.2010

MVDr. Miloš Urban, Ing. Jiří Auterský

Mgr. Luboš Čížek

Zápis č. 27
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
28. 12. 2009
Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Ing. Ladislav Kazda, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jiří Auterský a Jana Šrámková.
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. 27
Rady města Hořovice ze dne 28. 12. 2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí provedením restaurátorských prací v objektu budoucího novinového stánku podle
nabídky ak. mal. Karine Artouni za cenu 294.348 Kč vč. 9% DPH. Restaurátorské práce proběhnou
v průběhu rekonstrukce sociálních zařízení na Palackého náměstí. Zajistit uzavření dodavatelské
smlouvy ve spolupráci s právním odborem.
15.1.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s časovou úpravou spoje č. 2 linky 210009 MHD s platností od 1. 1. 2010 navrženou

společností PROBO BUS, a. s., viz příloha originálu zápisu.
15.1.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského kraje, fondu cestovního ruchu
a podnikání na akci Rekonstrukce sociálního zařízení a zároveň se zavazuje ke spolufinancování této
akce v roce 2010 ve výši 10% z celkových předpokládaných nákladů (celkové předpokládané
náklady: 1.044.440 Kč, spoluúčast města 104.444 Kč) .
15.1.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského kraje, fondu kultury a obnovy památek
na akci Restaurování sochy svatého Rocha a zároveň se zavazuje ke spolufinancování této akce
v roce 2010 ve výši minimálně 10% z celkových nákladů (celkové předpokládané náklady: 203.940
Kč, spoluúčast města 20.394 Kč).
15.1.2010
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského kraje, fondu životního prostředí
a zemědělství na akci Obnova cesty - rekonstrukce mostku v Bažantnici a zároveň se zavazuje
ke spolufinancování této akce v roce 2010 ve výši 33% z celkových předpokládaných nákladů
(celkové předpokládané náklady: 745.360 Kč, spoluúčast města 245.360 Kč).
15.1.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, na základě které město pronajímá
panu Zdeňkovi Jančí část nebytového prostoru (komínu) na stp. 942 / 1 v k.ú. Velká Víska o výměře
1 m2 od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 za nájemné 2.628 Kč ročně + základní sazba DPH. Dále rada
souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, na základě které město Hořovice
prostřednictvím Městské správy bytového a nebytového fondu pronajímá panu Zdeňkovi Jančí část
nebytového prostoru (střechy) domu čp. 585 v Hořovicích o výměře 1 m2 od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2010 za nájemné 10.928 Kč ročně + základní sazba DPH Zveřejnit záměr pronájmu a následně
zajistit podpisy smluvních stran.
29.1.2010
pí Šumerová
Rada jmenuje inventarizační komisi za účelem provedení inventarizace majetku, pohledávek
a závazků dle § 29 a 30 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve složení: předsedkyně komise A.
Janoušková, členky M. Rážová a J. Šumerová. Podat informaci o výsledku včetně návrhů na
případná opatření.
15.1.2010

Jana Šrámková, Ing. Jiří Auterský

Mgr. Luboš Čížek

