USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 22. března 2012
č. 1/2012
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2011
B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
závěrečný ú čet města Hořovice za rok 2011 bez výhrad
C
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012
D
podle § 85 písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních ú konech takto:
a) Prodej nemovitostí
1) části pozemkové parcely č. 507 a části p.p. 508 / 1 o celkové výměře cca 45 m2 v k.ú.
Hořovice
Antonínu Humlovi, bytem Hořovice, Jungmannova 314, za ú čelem výstavby
2 řadových gará ží za kupní cenu 1200,- Kč/m2. Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí
žadatel. Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu.
2) části pozemkové parcely č. 753 / 1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Velká Víska
manželů m Kurešovým, bytem Hořovice, Buková 1387, za ú čelem rozšíření prostoru okolo
řadového domku – (lesní pů da bez stromů ) za kupní cenu 500 Kč/m2. Veškeré ná klady
spojené s prodejem uhradí žadatel. Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického
plá nu.
3) části pozemkové parcely č. 1871 o výměře cca 93 m2 v k.ú. Hořovice
firmě TTJ s.r.o, Hořovice, se sídlem Pod Ná dražím, zastoupené jednatelem MVDr. Tinkem
za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní dle skutečného stavu za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí žadatel. Přesná výměra bude zná ma
po vyhotovení geometrického plá nu.
4) pozemkové parcely 35 / 1 s domem čp. 918 o výměře 492 m2
Jedná se o prodej obálkovou metodou.
Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce paní Rená tě Kšírové, bytem Hořovice,
U Š kolky 1514, za prodejní cenu 1.100.000 Kč, při splnění ná sledujících podmínek:
a) Ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90- ti dnů od
podpisu kupní smlouvy.
b) V kupní smlouvě bude specifiková no budoucí využití objektu, a to zřízení
cukrá rny a dětského koutku.
b) Vydržení nemovitosti
pozemkové parcely č. 694 o výměře 546 m2 v k.ú. Velká Víska
pro paní Marii Kokešovou, bytem Hořovice, Rpetská 955.
U tohoto pozemku jsou splněny zá konné podmínky pro vydržení.
Osvědčení o vydržení sepsané notá řem bude na ná klady žadatelky.
c) Nabytí nemovitostí
1) Úplatný převod pozemků p.p. 1251 / 10 o výměře 78 m2 a p.p. 1251 / 9 o výměře
42 m2 v k.ú. Hořovice z vlastnictví MVDr. Tomáše Tinka do vlastnictví města Hořovice
v ceně 100 Kč/m2.
2) Bezúplatný převod pozemku 893 / 4 o výměře 378 m2 v k.ú. Velká Víska
z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví města Hořovice

E
podle § 84, odst. 2, písm. r)
rozhoduje
o ná zvech ulic v Hořovicích
1) pokračová ní ulice Na Hořičká ch v lokalitě pod lesíkem Remízek okolo cvičiště kynologů
(viz příloha č. 1) na poz. parcelá ch 935, 934 / 1, 934 / 2 a 933 / 1 v k.ú . Velká Víska - Pod
Remízkem
2) pokračová ní ulice Klostermannovy směrem ke Kotopeků m kolem čistírny odpadních vod
(viz příloha č. 2) na poz. parcelá ch 1828 / 11 v k.ú . Hořovice a 906 v k.ú . Velká
Víska - Kotopecká

F
podle § 84, odst. 2, písm. h)
vydává
obecně závaznou vyhlá šku města Hořovice č. 1/2012,
kterou se ruší obecně závazná vyhlá ška Města Hořovice č. 2 / 2009 ze dne 16. 6.2009
„O stanovení okruhu vzdá leností, v němž nesmí být provozová ní hracích přístrojů povoleno“.

G
podle § 84 odst.2, písm. d)
schvaluje
aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací
1) Domov Na Výsluní Hořovice včetně přílohy č.1, spočívající v začlenění pozemkové
parcely 208 / 8 v k.ú . Hořovice do svěřeného majetku příspěvkové organizace – ú čel:
pro parkoviště
2) Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice včetně přílohy č. 1, spočívající
ve vyjmutí správy a ú držby městské zeleně (bude vykonává na v rá mci činnosti městského
ú řadu), a v provozová ní ubytovny a kiosku na plaveckém bazénu

H
podle § 84, odst. 2, písm. l)
odvolává
z kontrolního výboru jeho dosavadního člena pana Libora Kaufmana

CH
ukládá
v souvislosti s bodem F usnesení radě města, aby do konce roku 2012 připravila návrhy
opatření na regulaci provozová ní hracích přístrojů na ú zemí města.

Jan Voříšek, Miroslav Veverka

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 31. května 2012
č. 2/2012
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012

B
podle § 85 písm. a)
rozhoduje
o majetkoprávních ú konech takto:
1) Nabytí nemovitostí
Úplatný převod nemovitostí Starého zámku z majetku Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
do vlastnictví města Hořovice
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 162/2012,
jejímž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít nejpozději do 30-ti kalendá řních dnů
ode dne schvá lení darovací smlouvy o bezú platném převodu nemovitostí tvořících „Panskou
zahradu“ (tj. pozemek p.č. 5 v k.ú . Velká Víska) do vlastnictví města Hořovice ze strany
zakladatele prodávajícího – a to za předpokladu, že bude Usnesením vlá dy České republiky)
rozhodnuto o bezú platném převodu „Panské zahrady“ do vlastnictví města Hořovice. Jedná
se o nemovitosti tzv. Starého zá mku.
2) Bezúplatný převod nemovitosti – pozemku p.č. 5 v k.ú. Velká Víska z majetku
Vojenských lesů a statků ČR, s.p. do vlastnictví města Hořovice
Zastupitelstvo města Hořovice potvrzuje závazek města Hořovice využívat pozemek p .č.
5 v k.ú . Velká Víska – „Panskou zahradu“ výhradně ve veřejném zá jmu jako veřejně přístupný
park, což je podmínkou pro bezú platný převod této nemovitosti na město Hořovice.

C
dle § 85, písm. h
schvaluje
dohody o splá tká ch s lhů tou delší než 18 měsíců

D
dle § 85, písm. j
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města Hořovice v návaznosti na schvá lení poskytnutí dotace Výborem
Regioná lní rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regioná lní
radou o poskytnutí dotace ve výši 6.585.710,40 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní čá stky
ve výši 2.487.989,60 Kč, odpovídající spolufinancová ní projektu „Cyklostezka Červený potok,
v úseku k. ú. Osek u Hořovic a Hořovice“ (reg. č. CZ.1.15/1.2.00/54.01399)

E
podle § 8, zákona 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)
schvaluje
uzavření smlouvy o provozová ní kanalizace obce tak, jak byla předložena v nabídce uchazeče,
společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. v koncesním řízení „Zajištění provozu
kanalizace v majetku Města Hořovice“

F
podle § 84, odst. 2, písm. u) zákona o obcích
schvaluje
peněžité plnění poskytované fyzickým osobá m, které nejsou členy zastupitelstva obce,
za výkon funkce členů výborů

G
podle § 36 a 84 zákona o obcích
schvaluje
Zá sady pro udělová ní čestného občanství, čestných poct a Ceny města Hořovice a v této
souvislosti uděluje ocenění Osobnost Hořovic
dle přílohy originá lu zá pisu
H
volí
za člena kontrolního výboru pana Josefa Hasmana.

Mgr. Zdeň ka Ulčová , Mgr. Luboš Čížek

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 13. září 2012
č. 3/2012
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012

B
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
a) Prodej nemovitostí
1) části pozemkové parcely č. 171 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Hořovice
manželů m Leichtovým, bytem Hořovice, 9. května 181, za ú čelem příjezdové cesty k jejich
domu za kupní cenu 300,- Kč/m2. Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí žadatel. Přesná
výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu..
2) části pozemkové parcely č. 1637 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Hořovice
panu Milanovi Piská čkovi, bytem Komá rov, Osek 2, za ú čelem usnadnění přístupu k domu
č. p. 509 za kupní cenu 500 Kč/m2. Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí žadatel.
Přesná výměra bude zná ma po vyhotovení geometrického plá nu.
3) Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 1/2012 ze dne 22.3.2012v bodě „D“ písm.
a) č. 3, kterým byl schvá len prodej čá sti pozemkové parcely č. 1871 o výměře cca 93 m2 v k.ú .
Hořovice.
A současně schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1869 / 1 o
výměře 103 m2 v k. ú. Hořovice
firmě TTJ s. r.o, Hořovice, se sídlem Pod Ná dražím, zastoupené jednatelem MVDr. Tinkem
za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní dle skutečného stavu za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí žadatel.
4) pozemkové parcely 1857 / 28 o výměře 97 m2 v k. ú. Hořovice
panu Milanovi Pondělíčkovi, bytem Hořovice, Letenská 69, za ú čelem zpřístupnění zadní čá sti
budovy na parcele č. 1857/9 za kupní cenu 500 Kč/m2. Veškeré ná klady spojené s prodejem
uhradí žadatel.
5) pozemkové parcely 35 / 1 s domem č. p. 918 o výměře 492 m2 v k. ú. Velká Víska
Jedná se o prodej obálkovou metodou.

Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce manželů m MVDr. Jarmile Tinkové a MVDr.
Tomá ši Tinkovi, bytem Hořovice, Pražská ulice 590, za prodejní cenu
1 011 000 Kč, při splnění ná sledujících podmínek:
 ú hrada kupní ceny včetně ná kladů spojených s prodejem nejpozději do 90- ti
dnů od podpisu kupní smlouvy
 vybudová ní provozovny kavá rny, cukrá rny včetně dětského koutku s tím,
že prá ce budou zahá jeny v r. 2013 a provozovna bude uvedena do provozu
nejdéle do 30. 6.2015
 zřízení předkupního práva ve prospěch prodávajícího (města Hořovice).
b) Směna nemovitostí
1) Směna pozemkové parcely č. 2247 / 16 v k. ú. Hořovice o výměře 248 m2
ve vlastnictví Zemědělského družstva Mořina
za pozemkovou parcelu č. 2165 / 41 v k. ú. Hořovice o výměře 248 m2
v majetku města (Na Sklená řce)
2) Směna a prodej pozemkových parcel č. 2249 / 43 a 2249 / 44, 2250 / 9, 2250 / 10,
2250 / 15, 2251 / 15 a 2291 / 5 o celkové výměře 24.279 m2 v k. ú. Hořovice
v majetku města (pod Obecním lesem)
za
pozemkové parcely č. 1174 / 15, 1174 / 16, 2222 / 24, 2223 / 19, 2223 / 20, 2225 / 1,
2225 / 2, 2243 / 14 a 2247 / 15 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 1.861 m2
ve vlastnictví pana Jiřího Mařá ka, bytem Lochovice, Obora 4
Rozdíl výměry součtu pozemků města Hořovice a součtu pozemků pana Mařá ka bude uhrazen
finanční ná hradou 10 Kč za 1 m2 pů dy. Rozdíl výměry pozemků činí 22.418 m2, což
při finančním vyrovná ní činí 224.180 Kč.
c) Nabytí nemovitostí
Úplatný převod pozemků p.č. 908 / 8 o výměře 1 m2 a pozemkové parcely č. 909 /
80 o výměře 159 m2 v k.ú. Osek u Hořovic z vlastnictví Ing. Marie Šnoblové, CSc.
do vlastnictví města Hořovice v ceně 100 Kč/m2
C
podle § 84, odst. 2, písm. d)
doplňuje zřizovací listinu MSBNF o čl. 4 - Vymezení doplň kové činnosti:
Organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodá řských možností a odbornosti svých
zaměstnanců provozovat tyto doplň kové činnosti
4.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohá ch 1-3 Ž ivnostenského zá kona - v celém
rozsahu
4.2. Hostinská činnost.
JUDr. Dana Heřboltová , Miroslav Veverka

Ondřej Vaculík

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 6. prosince 2012
č. 4/2012
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012
a zá roveň
bere na vědomí
4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012

B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
rozpočet města Hořovice na rok 2013 v paragrafovém znění jako schodkový, přičemž schodek
bude vyrovná n kontokorentním ú věrem.
C
podle § 85 písm. j)
schvaluje
kontokorentní ú věr na rok 2013 do výše 5 mil. Kč
D
podle § 85 písm. a)
schvaluje
1) Prodej nemovitostí
a) pozemkové parcely 1570 / 28 o výměře 19 m2 a části pozemkové parcely 1517 / 3 o
výměře 11 m2 v k.ú. Hořovice
Správě železniční dopravní cesty, stá tní organizaci, se sídlem 110 00 Praha 1, Nové město,
Dlá žděná 1003/7, za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní při realizaci stavby „Optimalizace
trati Beroun –Zbiroh“, za kupní cenu 4.590 Kč. Veškeré ná klady spojené s prodejem uhradí
žadatel.
b) pozemkových parcel 1442 / 1, 1442 / 2, 1442 / 4, 1443 a 1442 / 5 o celkové výměře
5.607 m2 v k.ú. Hořovice
společnosti Services PCM, s r.o. Praha za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní za kupní cenu
1.350.000 Kč s tím, společnost Services PCM, s.r.o. Praha již před podpisem kupní smlouvy

uhradila v letech 2008 a 2009 čá stku ve výši 650.000 Kč a zbývající čá st kupní ceny ve výši
700.000 Kč zaplatí do 10 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy. Nabyvatel bude též
v kupní smlouvě sezná men s existencí podzemního a nadzemního vedení elektrické sítě
včetně ochranného pá sma přes pozemek 1442 / 5.
2) Nabytí nemovitostí
a) Bezú platný převod pozemku 1857 / 10 o výměře 6 m2 v k.ú . Hořovice z vlastnictví Ú ZSVM
Praha do vlastnictví města Hořovice
b) Bezú platný převod čá stí pozemků č. 1828 / 1, 1828 / 11, 1929 / 1, 1966 / 1, 1966 / 4,
2061 / 9 o celkové výměře 936 m2 v k.ú . Hořovice a čá sti pozemku č. 248 / 1 o výměře
586 m2 v k.ú . Velká Víska z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice
3) Ú platný převod čá sti pozemku p.č. 2252 / 6 o výměře 45 m2 v k.ú . Hořovice z vlastnictví
paní V. G., čá sti pozemku p.č. 2244 / 7 o výměře 38 m2 v k.ú . Hořovice ze spoluvlastnictví pana
Josefa Humla a pana Vá clava Humla a pozemkové parcely č. 908 / 5 o výměře 57 m2 v k.ú .
Osek u Hořovic z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města
Hořovice za kupní cenu 100 Kč/m2
E
podle § 36 a 84
schvaluje
Zásady města Hořovice pro udělování čestného občanství, čestných poct a Ceny města
Hořovice.
Zastupitelstvo města Hořovice schvá lilo dne 31. 5. 2012 Zá sady města Hořovice pro udělová ní
čestného občanství, čestných poct a Ceny města Hořovice. Na zá kladě usnesení rady města
byla do těchto zá sad zapracová na další kritéria pro ocenění osobností města Hořovic,
doporučené Š kolskou, kulturní a sportovní komisí.
F
podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Hořovice
Město vydává obecně závaznou vyhlá šku č. 2 / 2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďová ní, sběru, přepravy, třídění, využívá ní a odstraň ová ní komuná lních odpadů dle
přílohy originá lu zá pisu

G
podle § 84 odst.2, písm. d)
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní Hořovice

Změna zřizovací listiny se týká rozšíření předmětu činnosti příspěvkové organizace o Domov
se zvlá štním režimem, který poskytuje komplexní péči starým občanů m se sníženou
soběstačností a trpícím stařeckou, Alzheimerovou demencí, a ostatními typy demencí, kteří
z dů vodu těchto onemocnění mají sníženou soběstačnost a proto je jim poskytová na pobytová
služba v Domově se zvlá štním režimem. (dle přílohy originá lu zá pisu).
H
bere na vědomí
závěry personálního auditu, provedeného firmou BNV Consulting, s. r. o.

Mgr. Luboš Čížek, Ing. Ladislav Ž alud

Ondřej Vaculík

