Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17.02.2021

Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni:
Miroslav Veverka, zastupitel
MDDr. Antonín Spal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní

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: Ondřej Vaculík Ing. Jaroslav Vyhnal

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 17. 02. 2021

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr.Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
03.03.2021
Bc.Hasman, MPA
Rada města Hořovice schvaluje návrh Pověření obce pro operátora, který bude uplatňovat a evidovat
celkové množství odpadů, na které se vztahuje v kalendářním roce výjimka pro zařazení do dílčího
základu poplatku podle ustanovení § 157 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. Dále rada
pověřuje starostu města podpisem tohoto pověření. Pověření je nedílnou součástí usnesení.
03.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o lesnickém pachtu uzavřené dne
10. 1. 2019 mezi městem Hořovice, jako propachtovatelem, a LESOSPOLEM Zbiroh s.r.o., jako
pachtýřem, spočívající v rozhodnutí o výši pachtovného na rok 2021 ve výši 11.900 Kč. K podpisu
tohoto dodatku smlouvy je pověřen starosta města.
03.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s dodatky příloh ke smlouvám č. 7/2013, 8/2018 a 34/2018 se
společností HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o., IČO: 25793187, a to ve věci stanovení nových cenových
ujednání pro rok 2021 k dodávkám tepelné energie. K podpisu těchto cenových ujednání je pověřen
starosta města.
03.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí Žádost o stanovisko na vjezd na pozemek, a to od paní Pavly
Bystřické a pana Michala Bystřického, a schvaluje vybudování tohoto vjezdu přes pozemek města na
komunikaci č. III/11710 za podmínek dodržení příslušných stanovisek dotčených orgánů.
03.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s návrhy Hodnotících komisí pro rozdělení finančních prostředků v
rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2021 a doporučuje
Zastupitelstvu města Hořovice schválit poskytnutí dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a v
příloze č. 2 tohoto usnesení, a zároveň neschválit poskytnutí dotací žadatelům uvedeným v příloze č.
3 tohoto usnesení.
03.03.2021

Bc. Trojan
Rada města Hořovice revokuje svoje usnesení ze dne 3. 2. 2021 ve věci provedeného výběrového
řízení s názvem „Vývoz odpadkových košů“, a to se závěrem, že rada sice projednala závěry hodnotící
komise, avšak s ohledem na vysokou nabídkovou cenu jediného uchazeče, tj. společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 493 56 089 rozhodla o zrušení zadávacího řízení. K podpisu
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení se pověřuje starosta města.
03.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje snížení nájmu a ceny spojených služeb pro společnost IKEP s.r.o.,
IČO: 26769671, a to ve věci pronájmu kancelářských prostor v budově č. p. 640.
03.03.2021
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o
dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Hořovice – oprava chodníků na Palackého náměstí " zadávanou
dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
veřejného zadavatele, v platném znění. Do komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise jsou tímto radou jmenování následující členové, resp. i jejich
náhradníci v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Ondřej Vaculík, Bc. Aleš Trojan, MPA,
náhradníci – 1. náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník Ing. Petr Karban, 3. náhradník Ján Rogos.
03.03.2021
Dr. Ing. Peřina
Rada města souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 31.
března 2021 od 17.00 hodin.
03.03.2021
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy, podle které umístí v ulici U Školky v místě, kde jsou již umístěny
ostatní kontejnery na separovaný odpad, spolek HELP TEX z. s. kontejner na sběr oděvů, bot a textilu.
03.03.2021
Ing. Vrbová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací
města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2020.
03.03.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje 1. ZŠ Hořovice, z.s přijetí finančního daru ve výši 150 000,00 Kč od
Sdružení rodičů a příznivců školy. Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci obložení stěn 2
pavilonu.
03.03.2021
Mgr. Kebrlová, Ing. Pelán
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty dle přílohy zápisu u

čtyřech žadatelů na dobu jednoho roku, a to do 28. 02. 2022. U dalších 2 žadatelů vzhledem k
dluhům na nájemném a službách, souhlasí s uzavřením nájemních smluv na sociální byty pouze do
31. 05. 2021. V případě, že budou nájemníci běžné nájemné a služby hradit pravidelně a prokáží
snahu vzniklé dluhy řešit, Městská správa bytového a nebytového fondu nájemní smlouvy
automaticky prodlouží. V případě, že neprokáží snahu své dluhy řešit, ukládá Rada města MSBNF
postupovat dle zákona č. 80/2012 Sb., nájemní smlouvy neprodloužit a zahájit právní úkony vedoucí k
vystěhování. Rada města Hořovice dále souhlasí se zvýšením nájemného dle Zásad pro přidělování
sociálních bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy, čl. VI. Uzavření nájemní smlouvy.
Informovat nájemníky a MSBNF.
03.03.2021
Mgr. Kebrlová Ing. Pelán
Rada města Hořovice nesouhlasí vzhledem ke stále rostoucím dluhům na nájemném a službách s
prodloužením nájemní smlouvy v sociálních bytech u jedné nájemnice. Nájemní vztah končí dle
nájemní smlouvy 28. 02. 2021. Rada města Hořovice ukládá MSBNF postupovat dle zákona č.
89/2012 Sb. a zahájit právní úkony k vystěhování a vymáhání dluhu. Rada města Hořovice souhlasí s
přidělením jedné místnosti v holobytech.
03.03.2021
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje prodloužení platnosti dokumentu Strategie prevence kriminality
města Hořovice 2019-2020 do r. 2022 a dále schvaluje Program prevence kriminality města Hořovice
na r. 2021.
03.03.2021
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s pořízením stavební dokumentace pro stavební povolení na realizaci lávky pro
pěší přes Červený potok jako náhradu za původní demontovanou lávku.
03.03.2021
PhDr. Boubínová
Rada města bere na vědomí žádost Domova Na Výsluní na posouzení možností zřizovatele, aby
požádal o investiční dotaci v rámci podpory sociálních služeb na projekt Zkvalitnění stávajících
pobytových zařízení sociálních služeb v roce 2021. Konkrétní projekt se týká instalace zvedacího a
asistenčního systému na chodbách 4. NP Domova.
03.03.2021
PhDr. Boubínová
Rada města souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku, vč. Přílohy č. 1 na
poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb.,
zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení, na rok 2021 č.S-0524/SOC/2021 se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
03.03.2021
Zapsala: Lenka Kuniaková

17.02.2021

Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Vyhnal

Ondřej Vaculík 18.02.2021

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

18.02.2021

