Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
23.06.2021
Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni:

Jana Šrámková, místostarostka

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: Karel Pelikán, Ing.
Jaroslav Vyhnal
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.

ad 2)-4)

Stránka 1

Usnesení č. 13
Rady města Hořovice ze dne 23. 06. 2021

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů
zodpovědným osobám:

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

Termín
23.06.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s návrhem smlouvy o využití obecního
systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení, podle které bude společnost
ELEKTROWIN a.s. v následujících letech odebírat z
hořovického sběrného dvora odpadní elektrozařízení skupin
1–6. Rada pověřuje pana starostu podpisem smlouvy.

21.07.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s návrhem smlouvy o zřízení veřejného místa
zpětného odběru, podle které by měla společnost REMA Systém,
a.s. odebírat odpadní elektrozařízení z místa zpětného odběru ve
sběrném dvoře.

21.07.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s textem smlouvy o výpůjčce nemovitosti, podle
které společnost Penguin Box s.r.o. umístí na pozemek p. č.
1154/1 v k. ú. Hořovice v Palachově ulici tzv. PENQUIN BOX,
tj. box sloužící k odeslání, resp. k vybírání poštovních zásilek.
Rada pověřuje pana starostu podpisem smlouvy.

21.07.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí se žádostí, podle které si žadatel vybuduje na své
náklady vjezd na svůj pozemek, a to i na části pozemku p. č.
2320/1 v k. ú. Hořovice, jenž je majetkem města Hořovice.
Oznámit usnesení rady žadateli.

21.07.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s textem smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie, podle které budou, za odhadovanou cenu 1.528.000 Kč
provedeny přeložky kNN v Dlouhé a v Žižkově ulici, a to za
účelem umožnění výstavby kanalizačních a vodovodních řadů v
celé lokalitě Žižkov.

21.07.2021
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje podle § 102 odst. 2, písm. l)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Vnitřní předpis č. 1/2021 – Pravidla
pro přijímání a vyřizování petic a stížností, a to s účinností
od 1. 7. 2021.

21.07.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IZ-12-6000190/SOBS/VB1 pro
společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve vybudování
přeložky VN pro silniční obchvat na pozemcích parc. č.
1958, 1950/2, 1966/10, 1967/1, 1967/2, 2126/5, 1968/1 v
k.ú. Hořovice a pozemku parc. č. 912/12 v k.ú. Velká
Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca
164,7 bm za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč bez
DPH dle platných předpisů.

21.07.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s předloženými smlouvami o
zřízení věcného břemene – služebnosti, a to pro Městskou
akciovou společnost Hořovice, a.s., kterými jsou:
a) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, jejímž
předmětem je kanalizační přípojka na pozemcích parc. č.
895/1, 895/3, 895/9 a 912/12 v k.ú. Velká Víska v délce
113,66 bm dle GP č. 985-108/2021, za cenu ve výši 56.830
tis. Kč bez DPH, celkem 68.764 Kč.
b) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti jejímž
předmětem je vodovodní přípojka na pozemcích parc. č.
66/1 a 66/7 v k.ú. Velká Víska v délce 11,49 bm dle GP č.
987-125/2021, za cenu ve výši 5.745 Kč bez DPH, celkem
6.951 Kč.

21.07.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Herní
prvky – Hořovice“ rozhodla o výběru nabídky uchazeče:
František Smitka, Přívětice 101, 338 28 Radnice, IČO: 453
99 298, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s
podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. František
Smitka za plnění veřejné zakázky požaduje 453.500 Kč bez
DPH, tj. 548.735 Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice
pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.

21.07.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje zábor veřejného
prostranství pro Občanskou demokratickou stranu v rámci
předvolební akce spojené s promítáním letního kina, a to na
Palackého náměstí v Hořovicích dne 21. srpna 2021 od
16:00 do 22:00 hodin. Zábor bude zpoplatněn dle příslušné
místní vyhlášky a žadatel bude seznámen s konkrétními
podmínkami záboru, jejichž dodržení bude závazné.

21.07.2021
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení
„Vánoční osvětlení v Hořovicích“ rozhodla o výběru
nabídky uchazeče: DECOLED s.r.o., Fráni Šrámka 2622/18,
150 00 Praha, IČO: 25683853, jehož tímto vybírá jako
dodavatele. Společnost za plnění veřejné zakázky požaduje
206.611 Kč bez DPH, tj. 249.999 Kč vč. 21 % DPH ročně, a
to po dobu 4 let. Rada města Hořovice pověřuje pana
starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo a zároveň
souvisejících rozhodnutí týkajících se předmětné zakázky.

21.07.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení
„Společenský dům – denní stacionář“ rozhodla o výběru
nabídky uchazeče: TEZA spol. s r.o., Jungmannova 156/2b,
268 01 Hořovice, IČO: 49823299, jehož tímto vybírá jako
dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru
dodavatele. Společnost za plnění veřejné zakázky požaduje
částku ve výši 1.275.551 Kč bez DPH, tj. 1.543.416,71 Kč
vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje starostu
města podpisem příslušné Smlouvy o dílo.

21.07.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního
předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, pro Městskou správu bytového a
nebytového fondu Hořovice, a to ve věci výběru dodavatele
technického stroje na údržbu a sečení zeleně v rámci území
města Hořovice.

21.07.2021

Ing. Vrbová

Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice
orchestru Hořovická muzika pro konání tradičních koncertů
dechového orchestru Hořovická muzika ve dnech 5.8., 19.8.
a 16.9.2021 v čase od 16:00 do 20:00 hodin. Souhlas je
platný při dodržení aktuálních hygienických opatření.

21.07.2021

Ing. Vrbová

Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro
přípravu, konání a vypořádání opakovaných voleb do
Národního shromáždění Bulharské republiky od soboty
10.7.2021 do poledne v pondělí 12.7.2021 za podmínky
dodržení aktuálních hygienických opatření.

21.07.2021

Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice nesouhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku ve formě individuální účelové dotace na činnost
terénní služby rané péče na rok 2021 pro organizaci: EDA
cz, z.ú. z důvodu ukončení vypsaného dotačního řízení pro
rok 2021.

21.07.2021
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Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti 1. ZŠ
Hořovice o dataci v rámci výzvy OP VVV č. 02_20_080
Šablony III.

21.07.2021

Dr. Ing. Peřina Rada rozhodla, že prázdninový režim schůzí bude 21. 7.
2021 a 18. 8. 2021. Od 1. 9. 2021 se budou konat schůze
rady v obvyklém režimu.

21.07.2021

Zapsala:: Lenka Kuniaková

Ověřovatelé: Karel Pelikán

23.06.2021

Ing. Jaroslav Vyhnal

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
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24.06.2021

5. řádek datum
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53. řádek začátek
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