Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
28.04.2021
Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník

Omluveni:

Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Program:

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

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: J. Šrámková, K. Pelikán

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 28. 04. 2021

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů
zodpovědným osobám:

Dr.Ing. Peřina Rada města schvaluje program jednání uvedený na
pozvánce.

12.05.2021

Bc. Hasman, Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením dohody o
MPA
provedení práce s kronikářkou města MUDr. Martínkovou,
na základě které bude provádět zápis do kroniky za období
2021 – 2022.

12.05.2021
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Ing. Vrbová

Ing. Vrbová

Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice
orchestru Hořovická muzika pro zkoušky dechového
orchestru v roce 2021 vždy v těchto datech:
24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 26.7., 2.8., 9.8., 16.8., 6.9.,
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., v čase od 17:00 do 20.15
hodin. Souhlas je platný při dodržení hygienických
předpisů.
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu pro zkoušky
malého saxofonového souboru SAXTET
Pro
rok
2021
ve
dnech
10.
5.,31.5.,14.6.,28.6.,12.7.,13.9.,27.9.,
11.10.,25.10.,8.11.,22.11.,29.11., v čase od 17:30 do 20:15
hodin. Souhlas je platný při dodržení hygienických
předpisů.

Ing. Šnajdr

12.05.2021

12.05.2021

12.05.2021
Rada souhlasí s přemístěním včelích úlů ze soukromého pozemku
parc.č.2348/2 v k. ú. Velká Víska na pozemek v majetku Města
Hořovice parc. č. 214/1 v k. ú. Podluhy (louka) v lesoparku
Dražovka. Za účelem včelařství též povoluje vjezd do lesoparku a
výjezd z něho po příjezdové komunikaci směrem od Sídliště
Karla Sezimy s tím, že žadatel bude dbát na zamykání závory na
příjezdové komunikaci po každém průjezdu v obou směrech.
Oznámit usnesení rady žadateli.

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s předloženou dokumentací pro stavební řízení na
akci „Prodloužení podchodu v žst. Hořovice", kterou pro Správu
železnic, a.s. zpracovává projekční, inženýrská a konzultační
společnost SAGASTA s.r.o. Oznámit usnesení rady žadatelům

12.05.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s cenovým návrhem, podle kterého bude v rámci
výstavby chodníku a přechodu v okolí křižovatky Pražské a
Příbramské ulice, v rámci víceprací, za celkovou cenu 181.921,70
Kč vč. DPH provedena dlažba podél zámecké zdi až k přechodu
pro chodce na úrovni ulice K Labi a bude vyměněno 17 ks
silniční obruby přímo na křižovatce Pražské a Příbramské ulice.
Objednat provedení víceprací.

12.05.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu se
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO:
49356089, a to ve věci navýšení ceny za sběr, přepravu a
odstraňování plastového odpadu na území města Hořovice.
Podpisem tohoto dodatku je pověřen starosta města.

12.05.2021

Rada města Hořovice nesouhlasí s uznáním vydržení práva
na část pozemku p. č. 348 o výměře cca 25 m2 pro manžele
Velichovi, a to z důvodu, že se jedná o veřejně přístupnou
pozemní komunikaci zpřístupňující jiný pozemek.

12.05.2021

Rada města Hořovice schvaluje nájemní smlouvu v podobě
trvalého záboru na pozemek s parc. č. 912/6 v k.ú. Velká
Víska, Hořovice, se Státním pozemkovým úřadem, a to za
účelem realizace stavby Cyklostezka Hořovice – Kotopeky.
Nájemné činí 3.285, - Kč ročně a součástí smlouvy je
povinnost podání žádosti o převod pozemku po dokončení
realizace akce. K podpisu tohoto dodatku smlouvy je
pověřen starosta města.

12.05.2021

Bc. Trojan

Bc. Trojan
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci
ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek,
tematické zadání Obnova památek určených ke
společenskému využití, a to na realizaci akce Oprava fasád
na Starém zámku v Hořovicích, s minimální finanční
spoluúčastí města 20 % z celkových uznatelných nákladů.

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální
účelové dotace z rozpočtu města Hořovice v roce 2021 ve
výši 49.000,- Kč pro Ing. Jiřího Konráda, správce skautské
klubovny Hořovice, a to na projektovou dokumentaci
rekonstrukce klubovny.

12.05.2021

Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice schvaluje přeřazení žadatelky z
pevného pořadníku pro přidělení bytu pro dvojice v Domě
s pečovatelskou službou Hořovice, do pořadníku pro
jednotlivce. Souhlasí se zařazením na druhém místě.
Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice souhlasí s tím, aby Domov Na
Výsluní, Hořovice uzavřel s Městysem Jince Smlouvu o
poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu
Městyse Jince ve výši 40 000,- Kč určenou na poskytování
sociálních služeb.

12.05.2021

Jana Šrámková Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na
likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz
příloha.

12.05.2021

12.05.2021

Zapsal: Bc. Michal Hasman

28.04.2021

Ověřovatelé: Jana Šrámková, Karel Pelikán

28.04.2021

Dr., Ing. Jiří Peřina
starosta

28.04.2021
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