Zápis č. 1
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11. 1. 2017
Přítomni:
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej Vaculík. Ověřovateli zápisu byli
jmenováni: Jana Šrámková, 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. 1
Rady města Hořovice ze dne 11. 1. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se směnou pozemků parcelní č. 876/2 a parcelní č. 86/3 v k. ú. Velká
Víska, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hořovice za pozemek parcelní č. 876/4
a část pozemku parcelní č. 876/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví města Hořovice,
a doporučuje zastupitelstvu města směnu těchto nemovitostí schválit. Projednat směnu
pozemků s jejich vlastníkem. Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právní zajistit
oddělení pozemků. Úkol trvá, termín prodloužen.
25.1.2016
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které společnost SPF Group, s.r.o. zpracuje,
za cenu 300.000 Kč bez DPH, tj. 363.000 Kč vč. 21% DPH, žádost o dotaci do programu
IROP, týkající se výstavby autobusového terminálu na Náměstí Boženy Němcové
v Hořovicích.
25.1.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje, za cenu 250.800 Kč
bez DPH, tj. 303.468 Kč vč. 21% DPH, ing. Vladimír Musil realizační dokumentaci stavby
nazvané "Rekonstrukce ulice K Nemocnici v Hořovicích". Zajistit podpisy smluvních
stran.
25.1.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost MCT-RR, spol.
s r.o., za cenu 467.000 bez DPH, tj. 565.070 Kč vč. 21% DPH, jednostupňovou
projektovou dokumentaci na stavební akci nazvanou "2. ZŠ Hořovice - půdní vestavba".
Zajistit podpisy smluvních stran.
25.1.2017
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s požadavkem Kooperativa pojišťovny a.s. o proplacení náhrady škody
ve výši 55.586 Kč, jež měla vzniknout dne 8. 1. 2016 v důsledku úrazu poštovní
doručovatelky.
25.1.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost MP Servis provede za cenu 149.000 Kč
novostavbu zdi oddělující pozemek u č. p. 931 od zahrady u Klubu Labe. Rada zároveň
souhlasí s připojením kanalizace od budovaného ambulantního zdravotnického zařízení
na přípojku vedoucí zahradou od klubu Labe. Oznámit usnesení rady žadatelům.

25.1.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem umístit zhruba cca 50 až 100 m před přechodem pro chodce
u Nového zámku, ve směru od Příbrami, další dopravní značku IP 6 "Přechod
pro chodce" v provedení ve žlutém reflexním rámečku a dále rada ukládá umístění
optické psychologické brzdy (vodorovné dopravní značení V18). Po schválení Policií ČR
a silničním správním úřadem zajistit instalaci dopravního značení.
25.1.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost EDIP s.r.o., za cenu 125.000
Kč bez DPH, tj. 151.250 Kč vč. 21% DPH, průzkum tranzitní nákladní dopravy
v Hořovicích. Objednat provedení prací.
25.1.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice za účelem zkoušek malého souboru
SAXTET Hořovice, za účelem konání zkoušek v roce 2017.
25.1.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje pevný pořadník pro přidělení bytů v Domě
s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu, který byl sestaven v souladu
s vnitřním předpisem Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou
Hořovice. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
25.1.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parcelní č. 850/13,
850/4, 828/2, 851/6 a 851/7 v k. ú. Velká Víska manželům Evě a Jiřímu Klánovým
za účelem sjednocení majetku. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
25.1.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení práva stavby, kterou město zřizuje
ve prospěch společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Věcné právo stavby
spočívá v právu společnosti vybudovat stavbu „Skládka odpadů Hrádek – Hořovice,
Rekultivace II. etapa“ na pozemcích ve vlastnictví města parcelní č. 2387/9, 2387/10,
2388/3, 2388/5, 2388/7, 2388/9 a 2389 v k. ú. Hořovice. Rada doporučuje
zastupitelstvu města Smlouvu o zřízení práva stavby schválit.
25.1.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu pozemku parcelní č. 6 v k. ú.
Hořovice z důvodu změny vlastníka pozemku. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.1.2017
Bc. Hasman
Rada města jmenuje Ing. Františka Mračka a Jaromíra Košťálka členy komise

pro strategický rozvoj.
25.1.2017
Jana Šrámková Mgr. Zdeňka Ulčová

Ondřej Vaculík

Zápis č. 2
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25. 1. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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, PhDr. Jiří Vlček
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.
Mgr. Zdeňka Ulčová přišla později, v 15:20 hod.

Usnesení č. 2
Rady města Hořovice ze dne 25. 1. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které společnost SPF Group, s.r.o. zpracuje,
za cenu 300.000 Kč bez DPH, tj. 363.000 Kč vč. 21% DPH, žádost o dotaci do programu
IROP, týkající se výstavby autobusového terminálu na Náměstí Boženy Němcové
v Hořovicích. Úkol trvá.
8.2.2017
Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na 20. 02. 2017.
8.2.2017
Ing. Grunt
Rada na základě podané žádosti obce Rpety souhlasí dle ustanovení § 6 odst. 6 písmene
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších přepisů s pořízením územního plánu obce Rpety úřadem územního
plánování MěÚ Hořovice, jakožto příslušného úřadu dle ustanovení § 6 odst. 1 písmene
c). Náklady spojené se zpracováním územního plánu hradí obec Rpety.
8.2.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí s podáním podnětu Státnímu pozemkovému úřadu – pobočka Beroun,
k zahájení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velká Víska, z důvodu
vypořádání majetkových poměrů pod navrženým „východním“ obchvatem města
Hořovice a z důvodu vypořádání majetkových poměrů pod navrženou cyklostezkou
Hořovice – Tihava. Rada zároveň pověřuje Ing. Grunta k zajištění veškeré administrace
pro podání žádosti a k zahájení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Víska.
8.2.2017
Ing. Křížková
Rada se seznámila s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., podle kterého je zvýšen maximální
možný limit odměn členům zastupitelstev. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok
2017 nepočítal s navýšením těchto odměn, rada navrhuje zastupitelstvu odměny
ponechat v dosavadní výši.
8.2.2017
Ing. Křížková
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o změně platu ředitelky příspěvkové organizace Městská mateřská škola Hořovice Bc. Heleny Nesnídalové podle přílohy, která je
nedílnou součástí originálu zápisu s účinností od 1. února 2017. Zajistit předání
platového výměru.
8.2.2017

Ing. Křížková
Rada podle ustanovení § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o změně platu ředitele příspěvkové
organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice Ing. Jaroslava Pelána
podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu s účinností od 1. února
2017. Zajistit předání platového výměru.
8.2.2017
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2016.
8.2.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem veřejných prostranství, komunikací a chodníků
za účelem pořádání 29. ročníku Cibulového jarmarku v Hořovicích v rozsahu obvyklém
v minulých letech, v době od pátku 6. 10. 2017, 18.00 hod. do soboty 7. 10. 2017, 22.00
hod. Rada zároveň souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a přísálí v budově radnice
č. p. 2/2, v době od čtvrtka 5. 10. do neděle 8. 10. 2017 a s udělením výjimky z Obecně
závazné vyhlášky města Hořovice č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných
omamných psychotropních látek na veřejném prostranství v pátek 6. 10. 2017, v době
od 17.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu v době od 9.00 hod. do 22.00 hod. Oznámit
usnesení rady žadateli.
8.2.2017
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s dlouhodobým pronájmem parkovacího stání za účelem provozování
rychlého občerstvení na parkovišti v Pražské ulici. Oznámit usnesení rady žadateli.
8.2.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spojené
se smlouvou o právu provést stavbu, včetně příloh č. 1 a 2, s Římskokatolickou farností
Hořovice, která se týká umístění a vybudování dešťové kanalizace, plánované v rámci
stavby nazvané Hořovice - odvodnění kostela sv. Jiljí.
8.2.2017
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje přijetí individuální účelové dotace na „Odstranění škod
vzniklých po přívalovém dešti a krupobití dne 23. 5. 2016“ z Odboru regionálního
rozvoje Středočeského kraje pro rok 2016 ve výši 2.598.000 Kč.
8.2.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou,
podle které zpracuje společnost PROJEKT IV s.r.o., za cenu 238.000 Kč bez DPH,
tj. 287.980 Kč vč. 21% DPH, dokumentace ke stavebnímu řízení na akci "Revitalizace
lokality Stareč". Zajistit návrh smlouvy o dílo.
8.2.2017

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou,
podle které doplní společnost ČIP Plus s.r.o., za cenu 279.993 Kč bez DPH, tj. 338.792 Kč
vč. 21 % DPH, městský kamerový dohlížecí systém o další dvě kamery. Zajistit návrh
smlouvy o dílo.
8.2.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou,
podle které zpracuje společnost ANTA s.r.o., za celkovou cenu 258.000 Kč bez DPH,
tj. 312.180 Kč vč. 21% DPH, postupně všechny potřebné stupně projektové
dokumentace na akci nazvanou: Výstavba parkoviště P+R jako součásti terminálu,
náměstí Boženy Němcové v Hořovicích. Zdržel se: 1 Mgr. Renata Wachtlová
8.2.2017
Ing. Šnajdr
Na základě žádosti Domova Na Výsluní rada města Hořovice doporučuje zastupitelstvu
města schválit podání žádostí o dotace z programu 013 310 - Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 Městem Hořovice jako
zřizovatelem dané organizace, k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Žádost bude
podána na akci: „Nákup automobilu s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností
pohybu - Domov na Výsluní“ a na stavebně investiční akci: „Modernizace koupelen
v bytech Domu s pečovatelskou službou Hořovice“. Dále rada doporučuje zastupitelstvu
schválit spoluúčast města ve výši minimálně 25% z celkových uznatelných výdajů.
8.2.2017
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje přípravu podkladů pro změnu závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku
u akce „SPORTOVNÍ HALA HOŘOVICE“ dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Dále rada pověřuje
zastoupením (viz ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
ve znění pozdějších předpisů) společnost ACCON managers & partners, s.r.o., IČ:
26 72 47 91.
8.2.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást distribuční
soustavy na pozemku parcelní č. 1763 v k. ú. Hořovice za cenu 5.663,- Kč. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
8.2.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parcelní č. 497,
437, 513/2, 286/3, 753/12 a 611/1 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívající ve výměně distribuční soustavy – zemního kabelového vedení nízkého napětí.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 137 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm +

DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
8.2.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o ukončení nájmu části pozemku parcelní č. 462/1 v k.
ú. Hořovice z důvodu jeho dalšího nevyužívání nájemcem. Zajistit podpisy smluvních
stran.
8.2.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, podle které budou orgány města
Hořovice vykonávat místo orgánů obce Lážovice přenesenou působnost v agendě
projednávání přestupků. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne právní moci
udělení souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje do 31. 12. 2018. Informovat obec
Lážovice, zajistit podpisy smluvních stran a požádat Krajský úřadu Středočeského kraje
o udělení souhlasu s touto smlouvou.
8.2.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o nájmu části pozemku, podle které město pronajme
Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 1230 Hořovice část pozemku
parcelní č. 942/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 42 m2 za účelem vybudování bezbariérové
přístupové rampy k domu čp. 1230 v ul. Višňová. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
do 31. 12. 2018. Nájemné činí 20,- Kč/m2/rok. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.
8.2.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemků, podle které město pronajímá
Kynologickému klubu Hořovice – AVZO TSČ a Základní organizaci Kynologický klub
Hořovice pozemky parcelní č. 827/19 a č. 827/35 v k. ú. Velká Víska za účelem využívání
pro výcvik psů ve sportovní kynologii. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
do 1. 7. 2058. Nájemné činí 1.000,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.2.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování na rozdělení finančních
prostředků v rámci výběrového řízení pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice
– sociální oblast (viz příloha originálu zápisu) pro rok 2017 a zároveň schvaluje znění
smluv na přidělené dotace. Předložit na nejbližší jednání zastupitelstva.
8.2.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice
– sociální oblast s vypsáním doplňujícího výběrového řízení na poskytnutí dotace
na adiktologické služby pro rok 2017, a to k 1. únoru 2017.
8.2.2017

Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytů
pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu, který byl
sestaven v souladu s vnitřním předpisem Kritéria pro přidělování bytů v Domě
s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a
žadatele.
8.2.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje dokument Program prevence kriminality města
Hořovice na r. 2017.
8.2.2017
p. Vaculík
Rada souhlasí s účastí města v rámci mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet"
a s vyvěšením vlajky dne 10. 03. 2017 na budově radnice. Zdržel se: 1 Dr. Ing. Jiří Peřina
8.2.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí se stanovením závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města
na rok 2017 podle návrhu v příloze originálu zápisu. Předat s podpisem starosty
příspěvkovým organizacím.
8.2.2017
pí Šumerová
Rada nesouhlasí se spoluúčastí na financování systému prevence na Základní a Mateřské
škole Tlustice, neboť město Hořovice není jejím zřizovatelem.
8.2.2017
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s prominutím částky vyměřené za užívání veřejného prostranství firmě
Staveko Příbram.
8.2.2017
pí Šumerová
Rada bere na vědomí výsledek projednání s dotčenými obcemi jejich event. zájem
o dohodu dle § 179 odst. 2 školského zákona.
8.2.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 1 850,- Kč od města Králův Dvůr
na částečné pokrytí potřeb klienta Domova, p. Fr. Nováka.
8.2.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s umístěním bannerů „Pojď hrát hokej“ pro účely rozvojového projektu
ČSLH na oplocení u Speciální školy a na zábradlí u Společenského domu. Bude
zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2013.
8.2.2017

pí Šumerová
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky 1. ZŠ o volném dnu pro žáky
27. 01. 2017 z organizačních důvodů (odstávka vody).
8.2.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem radničního sálu Gymnáziu Václava Hraběte
pro uskutečnění besedy s Prof. Martinem Hilským dne 16. 02. 2017 od 9:00 do 12:00
hodin.
8.2.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí se stanovením termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v MMŠ
Hořovice na 04. 05. 2017 od 15:00 hodin v budově Větrná čp. 869.
8.2.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí se stanovením přerušení provozu MMŠ Hořovice v době hlavních
prázdnin od 17. 07. do 04. 08. 2017.
8.2.2017
Ondřej Vaculík PhDr. Jiří Vlček

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 3
ze schůze Rady města Hořovice,
která se konala dne 08. 02. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Mgr. Renata Wachtlová přijde později

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, Mgr. Jiří Vavřička
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.
Mgr. Renata Wachtlová přišla v 17:02 hod.

Usnesení č. 3
Rady města Hořovice ze dne 08. 02. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které společnost SPF Group, s.r.o. zpracuje,
za cenu 300.000 Kč bez DPH, tj. 363.000 Kč vč. 21% DPH, žádost o dotaci do programu
IROP, týkající se výstavby autobusového terminálu na Náměstí Boženy Němcové
v Hořovicích. Úkol trvá.
22.3.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním výzvy pro podání nabídek na zpracování územní studie
a s podáním žádosti pro získání dotace na pořízení územních studií
v zastavitelných plochách města Hořovice a to z dotačního titulu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR – Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 9, kdy finanční
spoluúčast žadatele činí 10 % z celkových nákladů. Pořízení územní studie je podmínkou
pro další rozvoj města v lokalitě Pod Nemocnicí, Nad Statkem
a Západní sídliště, kdy jejich pořízení je stanoveno projednávaným novým územním
plánem města Hořovice.
22.2.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti a sálu radnice
v Hořovicích k pořádání okresního kola soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje,
které se uskuteční v pondělí 20. února 2017 od 8:00 do 13:00 hodin.
22.2.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice, za účelem
konání zkoušek v termínech dle přílohy.
22.2.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice ASK Hořovice v AČR za účelem
konání besedy s účastníkem Rallye Dakar Martinem Macíkem ml. a to dne 14. 2. 2017 od
17:00 hod.
22.2.2017
Ing. Pelán
Rada se seznámila s dendrologickým průzkumem celkem 18 ks vzrostlých topolů
černých, rostoucích v ulici Ke Stadionu na břehu Červeného potoka a v areálu
fotbalových hřišť, doporučující tyto stromy pokácet z důvodu jejich havarijního stavu.
22.2.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost ANTA s.r.o.,

za cenu 258.000 Kč bez DPH, tj. 312.180 Kč vč. 21% DPH, všechny potřebné stupně
projektové dokumentace týkající se výstavby parkoviště na Náměstí Boženy Němcové
v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.2.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost ČIP Plus s.r.o.,
za cenu 279.993 Kč bez DPH, tj. 338.792 Kč vč. 21% DPH, doplnění městského
kamerového dohlížecího systému v Hořovicích o dvě kamery, jednu v areálu Starého
zámku a druhou u objektu "Pavon" na sídlišti Višňovka. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.2.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parcelní č. 286/3
v k ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě kabelového
vedení nízkého napětí pro dodávku elektrické energie pro objekty č. p. 305, 306 v k. ú.
Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 16 běžných metrů za cenu
500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.
22.2.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parcelní
č. 701/5, 701/7 a 831/79 v k. ú. Velká Víska se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívající ve stavbě kabelového vedení nízkého napětí pro dodávku elektrické energie
pro pozemek parcelní č. 831/8 v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného
břemene činí cca 23 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů.
Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
22.2.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Vista Consulting,
s. r. o., kterým se upravuje termín realizace plnění.
22.2.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se záměrem vybudování šikmé bezbariérové rampy u bytového domu č. p.
1230 v Hořovicích na části pozemku parcelní č. 942/1 v k. ú. Velká Víska a s budoucím
prodejem zastavěné části pozemku vlastníkům bytových jednotek domu čp. 1230
Hořovice. Rada doporučuje zastupitelstvu města budoucí prodej části této nemovitosti
schválit.
22.2.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch
vlastníka pozemku parc. č. 920/3 v k. ú. Velká Víska společnosti NH Hospital, a. s.,
týkající se vjezdu na budoucí parkoviště situované na uvedeném pozemku. Informovat

žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
22.2.2017
Mgr. Kebrlová
Rada 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 2017 č. S-0094/SOC/2017 se Středočeským
krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
22.2.2017
Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s poskytnutím zálohy na příspěvek na činnost FK Hořovicko ve výši
49.990,- Kč.
22.2.2017
pí Šumerová
Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, uděluje příspěvkovým organizacím města souhlas s přijímáním
peněžitých darů účelově neurčených, podle ustanovení § 37b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to společně pro více
právních úkonů do výše 100 000 Kč. K přijímání darů převyšujících tuto částku si
vyhrazuje udělování předchozího souhlasu v každém jednotlivém případě. Přehled
o přijatých darech a jejich poskytovatelích bude součástí výsledků hospodaření, které
organizace předkládají dle stanovených závazných ukazatelů za příslušný kalendářní
rok.
22.2.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s uzavřením dohod o vytvoření společného školského obvodu
pro předškolní vzdělávání dětí s obcemi Felbabka, Hvozdec a Rpety .
22.2.2017
Schůze rady byla ukončena v 18:02 hodin.
Jana Šrámková Mgr. Jiří Vavřička

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 4
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
22. 2. 2017
Přítomni:
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman, MPA tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti
Schůze zahájena v 15:00 hodin.
ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej Vaculík.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček
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.
Schůze rady ukončena v 18:05 hodin.

Usnesení č. 4
Rady města Hořovice ze dne 22. 2. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním výzvy pro podání nabídek na zpracování územní studie a s
podáním žádosti pro získání dotace na pořízení územních studií v zastavitelných
plochách města Hořovice, a to z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR –
Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 9, kdy finanční spoluúčast
žadatele činí 10 % z celkových nákladů. Pořízení územní studie je podmínkou pro další
rozvoj města v lokalitě Pod Nemocnicí, Nad Statkem a Západní sídliště, kdy jejich
pořízení je stanoveno projednávaným novým územním plánem města Hořovice.
8.3.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s pronájmem (dle platného ceníku) zasedací místnosti radnice Hořovice
za účelem pořádání informačního semináře pro mateřské a základní školy na téma
Animace škol – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Seminář se bude konat dne 14. března 2017 od 15:00 do 20:00 hod.
8.3.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Domovu Na Výsluní Hořovice za
účelem konání jarního setkání seniorů, které se bude konat dne 30. března 2017 od 8:00
do 22:00 hod.
8.3.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem vestibulu budovy MěÚ Hořovice č. p. 640
Občanskému sdružení Sedmikráska za účelem uspořádání Velikonočních tvořivých
dílniček dne 1. 4. 2017 od 8:00 do 16:00 hod a dne 26. 11. 2017 od 8:00 do 16:00 hod za
účelem uspořádání dalšího ročníku Vánočních tvořivých dílniček.
8.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem cenového ujednání pro rok 2017 na dodávku tepelné energie,
dodávané úřadu společností Hořovická teplárenská, s.r.o. ve výši 1,963 Kč bez DPH za
kWh, tj. 2,257 Kč vč. 15% DPH. Zajistit podpis dodatku č. 4 - cenové ujednání na rok
2017 k příloze č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 07/2013, jež město
Hořovice uzavřelo se společností Hořovická teplárenská v roce 2013.
8.3.2017
Ing. Šnajdr Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost
PROJEKT IV, s.r.o., za cenu 238.000 Kč bez DPH, tj. 287.980 Kč vč. 21% DPH,
dokumentaci pro stavební povolení na akci Revitalizace lokality Stareč. Zajistit podpisy

smluvních stran. Rada zároveň souhlasí s textem plné moci, kterou je společnost
PROJEKT IV, s.r.o., zastoupená ing. Jaroslavem Knotkem, zplnomocněna, aby vykonávala
potřebné úkony pro zajištění stavebního povolení výše uvedené stavby.
8.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se stanoviskem KŘP Středočeského kraje k návrhu města Hořovice na
doplnění dopravního značení u přechodu pro chodce, nacházejícího se v Pražské ulici u
zámecké zdi. Jelikož je v tomto stanovisku vyjádřen nesouhlas s městem navrhovaným
řešením a zároveň návrh na řešení jiné, a to výstražným nátěrem Rocbinda, ukládá rada
města odboru technickému a dopravnímu zajistit cenovou nabídku dle návrhu policie.
8.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice
dodá a namontuje, za cenu 141.581 Kč bez DPH, tj. 171.313 Kč vč. 21% DPH, novou
vstupní bránu do sportovního areálu v Hořovicích. Po technickém dořešení objednat
provedení prací.
8.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje, podle které bude městu Hořovice poskytnuta dotace ve výši
2.598.000 Kč na zajištění realizace projektu "Odstranění škod vzniklých po přívalovém
dešti a krupobití". Zajistit podpisy smluvních stran.
8.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zahájením projektování komplexní rekonstrukce inženýrských sítí a
vyřešení komunikačního systému v lokalitě Žižkov vč. provedení nových povrchů. Za tím
účelem rada ukládá předložit na některé své další zasedání cenovou nabídku na
zpracování studie proveditelnosti.
8.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku
malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "Novostavba provozního objektu u
tenisových kurtů, Hořovice". Rada zároveň souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a s
předloženým slepým výkazem výměr, tj. rozhodujících částí zadávací dokumentace.
Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ondřej Vaculík,
Bc. Michal Hasman, ing. Petr Karban a náhradníky: Ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán a
Jaroslav Sedlák. Termín pro podání nabídek je stanoven do 6. 3. 2017, 10:30 hod., což je
zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení lhůty pro
podání nabídek.
8.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku
malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "MěÚ 2 - výměna oken na západní a

jižní straně objektu radnice v Hořovicích". Rada zároveň souhlasí s předloženou
zadávací dokumentací, tj. i s návrhem smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 4
dokumentace. Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman, ing. Petr Karban a náhradníky: Ing. Milan Šnajdr,
Karel Pelikán a Jaroslav Sedlák. Termín pro podání nabídek je stanoven do 6. 3. 2017,
10.00 hod., což je zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k
prodloužení lhůty pro podání nabídek.
8.3.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá paní
Marii Zappové část pozemku parc. č. 1111/4 v k. ú. Hořovice o výměře cca 10 m2 za
účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Nájemné činí
200,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.3.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zrušením trvalého pobytu bývalým nájemníkům sociálních bytů v domě
č. p. 585 v Hořovicích, kteří již nemají platnou nájemní smlouvu a do dnešního dne si
sami trvalý pobyt nepřihlásili na jiné adrese. Zahájit řízení o zrušení trvalého pobytu.
8.3.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást distribuční
soustavy na pozemku parcelní č. 427/2 v k. ú. Velká Víska za cenu 1.210,- Kč. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
8.3.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se
společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást
distribuční soustavy na pozemku parcelní č. 1777/1 v k. ú. Hořovice za cenu 27.225,- Kč.
Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
8.3.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty čtyřem žadatelům dle
přílohy zápisu na dobu jednoho roku. Vzhledem k nepravidelným a neuhrazeným
platbám a s přihlédnutím k výši dluhu, u jednoho žadatele prodloužit nájemní smlouvu
pouze do 31. 05. 2017. Po tomto datu uzavřít novou nájemní smlouvu pouze v případě
pravidelného hrazení běžných plateb a uhrazení celé dlužné částky do 30. 04. 2017,
případně uzavření dohody o splátkách na Městské správě bytového a nebytového fondu.
Rada dále souhlasí, vzhledem k nepravidelným platbám, s uzavřením nájemních smluv
na sociální byty u šesti žadatelů pouze do 31. 08. 2017. V případě pravidelného hrazení
běžných plateb pak nájemní smlouvy Městská správa bytového a nebytového fondu
automaticky prodlouží až do 28. 02. 2018.

Rada souhlasí se zvýšením nájemného dle Vnitřního předpisu č. 1/2011 (Zásady pro
přidělování soc. bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy), čl. 4, písm. f) u dvou
rodin.
Informovat žadatele.
8.3.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech
žadatelce dle přílohy zápisu do 31.5.2017 s možností automatického prodloužení při
splnění podmínky pravidelného hrazení nákladů na bydlení.
8.3.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s výjimkou ze „Zásad pro přidělování sociálních bytů a eventuálního
prodloužení nájemní smlouvy“ a tím s automatickým prodlužováním nájemních smluv u
dvou těžce zdravotně postižených žadatelek vždy na dobu jednoho roku v případě
plnění podmínek stanovených nájemní smlouvou (zejm. pravidelná úhrada nákladů na
bydlení) a dodržování domovního řádu.
Informovat žadatele.
8.3.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí, že v rámci podpory a rozvíjení procesu Komunitního
plánování sociálních služeb ve městě Hořovice, umožní Farní charitě Beroun, pod
záštitou starosty Dr. Ing. Jiřího Peřiny dne 12. dubna 2017 realizaci akce Den bez paměti
Hořovice 2017. Zároveň pro tuto akci rada souhlasí s bezplatným pronájmem Palackého
náměstí. V průběhu akce bude veřejnosti prezentována práce a podány informace
týkající se Alzheimerovy choroby a stařecké demence. Tato akce v letošním roce nahradí
pravidelnou interaktivní prezentaci poskytovatelů sociálních služeb PŘEDSTAVME SE!
8.3.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s aktualizovaným dokumentem Akční plán města
Hořovice a ORP pro oblast sociálních a návazných služeb na období 2017-2018.
8.3.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí, aby byl z důvodu většího zabezpečení objektu do budovy
č.p. 620/3 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, instalován zvukový alarm, který
bude napojen na služebnu Městské policie Hořovice.
8.3.2017
p. Vaculík
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na 29. 03. 2017.
8.3.2017
pí Šrámková
Rada souhlasí s protokolem likvidační komise o likvidaci nepotřebného a

neupotřebitelného majetku viz příloha.
8.3.2017
Mgr. Zdeňka Ulčová PhDr. Jiří Vlček

Ondřej Vaculík

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
8. 3. 2017
Přítomni:
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Mgr. Jiří Vavřička, radní

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

ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej Vaculík
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Renata Wachtlová, 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. 5
Rady města Hořovice ze dne 08. 03. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Grunt
Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci: ,,Územní studie
Pod nemocnicí“ ve složení: Ing. Markéta Hořínková, Ing. David Grunt, Karel Pelikán
a náhradníky: Kateřina Chlustinová, Ondřej Vaculík, Ing. Marcela Abrhámová. Termín
pro podání nabídek je stanoven do 15. 3. 2017, 10.00 hod., termín prvního zasedání
komise je 16. 3. 2017 v 08:00 hod., v případě že nedojde k prodloužení lhůty pro podání
nabídek.
22.3.2017
Ing. Grunt
Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci: „Územní studie
Západní sídliště“ ve složení: Ing. Markéta Hořínková, Ing. David Grunt, Karel Pelikán
a náhradníky: Kateřina Chlustinová, Ondřej Vaculík, Ing. Marcela Abrhámová. Termín
pro podání nabídek je stanoven do 15. 3. 2017 v 10.00 hod., termín prvního zasedání
komise je 16. 3. 2017 v 09:00 hod., v případě že nedojde k prodloužení lhůty pro podání
nabídek.
22.3.2017
Ing. Pelán
Rada souhlasí s navýšením příspěvku pro MSBNF o celkovou částku 435.000 Kč, která
zahrnuje úhradu nesplacených faktur FK Hořovicko, zejména fakturu číslo
4665659000 ve výši 126.552 Kč za elektřinu, která nebyla převedena na nového správce
MSBNF, a náklady na úpravu prostor ve Starém zámku pro MKC.
22.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zahájením projektování komplexní rekonstrukce inženýrských sítí
a vyřešení komunikačního systému v lokalitě Žižkov vč. provedení nových povrchů.
Za tím účelem rada ukládá předložit na některé své další zasedání cenovou nabídku
na zpracování studie proveditelnosti. Úkol trvá.
5.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku
malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "Novostavba provozního objektu
u tenisových kurtů, Hořovice". Rada zároveň souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a s
předloženým slepým výkazem výměr, tj. rozhodujících částí zadávací dokumentace.
Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ondřej Vaculík,
Bc. Michal Hasman, ing. Petr Karban a náhradníky: Ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán
a Jaroslav Sedlák. Termín pro podání nabídek je stanoven do 6. 3. 2017, 10.30 hod., což
je zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení lhůty
pro podání nabídek. Úkol trvá.

5.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se stavbou rozvaděče společnosti CETIS a.s. a SLAMONT spol. s r.o.
na pozemcích města p. č. 1613/1 a 1613/3 v k. ú. Hořovice, které se nacházejí
v Masarykově ulici v Hořovicích, pro realizaci výstavby elektronických komunikací.
Součástí stavby bude dále vybudování elektroměrného sloupku, přípojky nn
a jednostranného napojení rozvaděče firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Souhlas rady bude přílohou žádosti o územní souhlas. Oznámit usnesení rady žadateli.
22.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí práv k užívání software, na základě které
bude za cenu 6. 970 Kč vč. 21% DPH zakoupena licence k SW KEO, modulu MZDY
pro personalistu úřadu. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s informací týkající se prodeje dřeva z pokácených stromů, který
zajišťuje Městská správa bytového a nebytového fondu.
22.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalací svislé dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ do ulice Milinovského
za křižovatku s ulicí Příbramská. Po schválení Krajským ředitelstvím policie České
republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat instalaci této dopravní
značky.
22.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci
na projekt „Stropní zvedací a asistenční systém“ z Programu 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 25% z celkových uznatelných nákladů projektu.
22.3.2017
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice doporučuje zastupitelstvu města revokovat své usnesení ze dne
20. února 2017 a to v písm. B odst. 1 o podání žádosti dotace městem Hořovice
z programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
a zároveň rada města doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o dotaci
na Projekt „Pořízení dvou automobilů s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností
pohybu“ z programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb vč. závazku města spolufinancovat projekt v minimální výši 25%
z celkových uznatelných nákladů.
22.3.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zrušením trvalého pobytu bývalým nájemníkům sociálních bytů v domě
č. p. 585 v Hořovicích, kteří již nemají platnou nájemní smlouvu a do dnešního dne si

sami trvalý pobyt nepřihlásili na jiné adrese. Zahájit řízení o zrušení trvalého pobytu.
Úkol trvá.
5.4.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá panu
Jaroslavu Fialovi část pozemku parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 15 m2
za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 4. 2017.
Nájemné činí 300,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.3.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá paní
Adéle Lébrové část pozemku parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 49 m2
za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 4. 2017.
Nájemné činí 980,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.3.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu pozemku parcelní č. 1112/51 v k. ú.
Hořovice z důvodu jeho dalšího nevyužívání nájemcem. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.3.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parcelní č. 66/1,
66/7 a 66/24 v k. ú. Velká Víska se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě
nového kabelového vedení vysokého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene
činí cca 15 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat
žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
22.3.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parcelní
č. 1112/48 a 1112/55 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající
v umístění soustavy nového kabelového vedení NN. Předpokládaný rozsah věcného
břemene činí cca 33 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů.
Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
22.3.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
GridServices,s. r. o., spočívající v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení
na pozemku parcelní č. 44/1 v k. ú. Hořovice a pozemku parcelní č. 35/2 v k. ú. Velká
Víska za cenu 2.445,- Kč + DPH v zákonné výši, tj. celkem 2.959,- Kč. Informovat žadatele
a zajistit podpis smluvní strany.
22.3.2017

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Zřizovací listiny nové příspěvkové organizace – Městské
sportovní centrum Hořovice. Rada doporučuje zastupitelstvu města zřizovací listinu
schválit.
22.3.2017
JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí materiál odboru vnitřních věcí a právního pro jednání
zastupitelstva města dne 29. 3. 2017. Předložit k projednání zastupitelstvu.
22.3.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí, aby byl z důvodu většího zabezpečení objektu do budovy
č.p. 620/3 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, instalován zvukový alarm, který
bude napojen na služebnu Městské policie Hořovice. Úkol trvá.
5.4.2017
p. Vaculík
Rada schvaluje žádost o příspěvek na novou podlahu v pravém předsálí v budově
bývalého kina ve výši 15.000,- Kč. Tato částka pokrývá materiál včetně postraních lišt
a lepidlo na podlahy v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Farní
charity Starý Knín.
22.3.2017
pí. Šumerová
Rada bere na vědomí návrh 1. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2017 a
doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
22.3.2017
pí. Šumerová
Rada souhlasí s navrženým rozdělením dotací společenským, kulturním, sportovním
a dalším organizacím dle přílohy. Zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření a předat
zastupitelstvu ke schválení.
22.3.2017
Ondřej Vaculík Jana Šrámková

Mgr. Renata Wachtlová

Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
22. 3. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. organizační záležitosti
ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města v 15:00 hodin.
ad 2)-4)
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Zdeňka
Ulčová
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 22. 03. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje žádost o příspěvek na novou podlahu v pravém předsálí v budově
bývalého kina ve výši 15.000,- Kč. Tato částka pokrývá materiál včetně postraních lišt
a lepidlo na podlahy v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Farní
charity Starý Knín. Úkol trvá.
5.4.2017
Bc. Hasman
Rada schvaluje znění smlouvy o výpůjčce mezi městem Hořovice a HZS Středočeského
kraje. Předmětem výpůjčky je 20 kusů skládacích lehátek, která budou připravena
na stanici HZS Hořovice pro účely ochrany obyvatelstva.
5.4.2017
Dr. Ing. Peřina
Rada souhlasí s vyplacením odměny Mgr. Zdeňce Ulčové a Mgr. Martinu Komínkovi
ve výši 5.000 Kč za organizaci Městského plesu a činnost v občanských záležitostech.
Zdržel se: 15.4.2017
Ing. Grunt
Rada na základě doporučení hodnotící komise souhlasí s cenovou nabídkou, podle které
společnost LUCIDA s. r. o., zpracuje za nabídkovou cenu 976.000 Kč bez DPH
tj. 1.180.960 Kč včetně DPH územní studii veřejných prostranství, dopravní a technické
infrastruktury v lokalitě „Pod nemocnicí“. Rada zároveň souhlasí se zněním smlouvy
o provedení díla. Hlavním řešitelem projektu bude Ing. arch. Alexander Holub.
Spoluúčast města Hořovice v rámci dotačního titulu IROP činí 10% z celkových
finančních nákladů. Pořízení územní studie je podmínkou pro rozhodování
v území.
5.4.2017
Ing. Grunt
Rada na základě doporučení hodnotící komise rozhoduje o zrušení veřejné zakázky
na akci: „Územní studie v lokalitě Západní sídliště“ vzhledem k tomu, že žádná nabídka
nesplnila zadávací podmínky.
5.4.2017
Ing. Křížková
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o změně
platu ředitele příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice Mgr.
Přemysla Landy podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu s účinností
od 1. dubna 2017. Zajistit předání platového výměru.
5.4.2017

Ing. Křížková
Rada souhlasí s užitím znaku města Hořovice v souvislosti se zpracováním publikace
katalogu stanic HZS ČR.
5.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku
malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "Novostavba provozního objektu
u tenisových kurtů, Hořovice". Rada zároveň souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a s
předloženým slepým výkazem výměr, tj. rozhodujících částí zadávací dokumentace.
Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ondřej Vaculík,
Bc. Michal Hasman, ing. Petr Karban a náhradníky: Ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán
a Jaroslav Sedlák. Termín pro podání nabídek je stanoven do 6. 3. 2017, 10.30 hod., což
je zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení lhůty
pro podání nabídek. Úkol trvá.
5.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zahájením projektování komplexní rekonstrukce inženýrských sítí
a vyřešení komunikačního systému v lokalitě Žižkov vč. provedení nových povrchů.
Za tím účelem rada ukládá předložit na některé své další zasedání cenovou nabídku
na zpracování studie proveditelnosti. Úkol trvá.
5.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti proti č. p. 1216 v ulici U Remízku. Po schválení Policií
České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního
značení.
5.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma Jakub Šťastný za cenu 57.420 Kč
úpravu povrchu komunikace systémem Rocbinda v okolí přechodu pro chodce v Pražské
ulici u zámecké zdi, a to v celkové ploše 60 m2. Po schválení majitelem komunikace
a policií ČR objednat provedení prací. Zakázka je řešena poptávkovým řízením v souladu
se směrnicí č. 3/2016.
5.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se závěry komise, která v soutěži o veřejnou zakázku malého rozsahu,
hodnotila nabídky na výměnu oken v budově hořovické radnice a doporučila aktuální
zadávací řízení zrušit a soutěž vypsat znovu. Rada souhlasí s předloženým návrhem
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
5.4.2017
Judr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajme paní
Veronice Carvanové část pozemku parcelní č. 1112/46 v k. ú. Hořovice o výměře cca

20 m2 za účelem umístění stolu na stolní tenis. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.
4. 2017 do 31. 10. 2017 za jednorázové nájemné ve výši 400,- Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
5.4.2017
Judr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajme
manželům Evě a Josefu Formánkovým část pozemku parcelní č. 762/3 v k. ú. Velká Víska
o výměře cca 15 m2 za účelem uložení palivového dřeva. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou od 1. 4. 2017 za nájemné 300,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.4.2017
Judr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o právu provést stavbu se společností AVE CZ
odpadové hospodářství, s. r. o., kterou město souhlasí s realizací stavby „Skládka odpadů
Hrádek – Hořovice, Rekultivace II. etapa“ na pozemcích města parcelní č. 2387/6,
2387/7, 2387/9, 2387/10, 2387/13, 2388/1, 2388/3, 2388/4, 2388/5, 2388/6, 2388/7,
2388/9, 2388/10, 2388/11, 2388/12, 2389, 2390/1, 2390/2 a 2390/3 v k. ú. Hořovice.
Zajistit podpisy smluvních stran. Současně rada revokuje své usnesení ze dne 7. 1.
2017 v této věci.
5.4.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí, aby byl z důvodu většího zabezpečení objektu do budovy
č.p. 620/3 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, instalován zvukový alarm, který
bude napojen na služebnu Městské policie Hořovice. Úkol trvá.
5.4.2017
PhDr. Vlček
Rada bere na vědomí kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MMŠ.
5.4.2017
pí. Šumerová
Rada podle § 102 odst. 2 písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje účetní závěrky
příspěvkových organizací zřízených obcí, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016
5.4.2017
pí. Šumerová
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města v r.
2016. Podle § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do příslušných fondů.
5.4.2017
pí. Šumerová
Rada souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 115 tis. Kč od p. Josefa
Kebrleho pro Domov Na Výsluní.
5.4.2017

pí. Šumerová
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky 1. základní školy Hořovice Mgr. Evy Krištufové
o záměru opravy vzduchotechnického zařízení v obslužně bazénu.
5.4.2017
Dr. Ing. Jiří Peřina PhDr. Jiří Vlček

Mgr. Zdeňka Ulčová

Zápis č. 7
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
5. 4. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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 v 15.00 hodin.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička
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 5. 4. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí, aby byl z důvodu většího zabezpečení objektu do budovy
č. p. 620/3 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, instalován zvukový alarm, který
bude napojen na služebnu Městské policie Hořovice. Úkol trvá.
19.4.2017
Ing. Grunt
Rada na základě podané žádosti města Žebrák souhlasí dle § 6 odst. 6 písmene b)
stavebního zákona s pořízením územního plánu města Žebrák úřadem územního
plánování MěÚ Hořovice, jakožto příslušného úřadu dle § 6 odst. 1 písmene c). Náklady
spojené se zpracováním územního plánu hradí město Žebrák. Rada zároveň obecně
souhlasí s převzetím funkce pořizovatele MěÚ Hořovice, vždy při podané žádosti obce
ve správním obvodu ORP Hořovice.
19.4.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti radnice Základní
umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to
v termínech 12.4., 24.4. a 30.5. 2017.
19.4.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice Brdské lesní škole
ve spolupráci se střediskem Junáka Hořovice k slavnostnímu předání dekretů dne
8. 4. 2017.
19.4.2017
Ing. Křížková
Rada schvaluje žádost FbC Red Dragons Hořovice o užívání loga města sportovního
oddílu a sponzorů na florbalových mantinelech ve sportovní hale.
19.4.2017
Ing. Pelán
Rada souhlasí s účastí města Hořovice v sociálním programu Úřadu práce ČR nazvaném
Veřejná služba.
19.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma Jakub Šťastný za cenu 57.420 Kč
úpravu povrchu komunikace systémem Rocbinda v okolí přechodu pro chodce
v Pražské ulici u zámecké zdi, a to v celkové ploše 60 m2. Po schválení majitelem
komunikace a policií ČR objednat provedení prací. Zakázka je řešena poptávkovým
řízením v souladu se směrnicí č. 3/2016. Úkol trvá.

19.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti proti č. p. 1216 v ulici U Remízku. Po schválení Policií
České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního
značení. Úkol trvá.
19.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zahájením projektování komplexní rekonstrukce inženýrských sítí
a vyřešení komunikačního systému v lokalitě Žižkov vč. provedení nových povrchů.
Za tím účelem rada ukládá předložit na některé své další zasedání cenovou nabídku
na zpracování studie proveditelnosti. Úkol trvá.
19.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku
malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "MěÚ 2 - výměna oken na západní
a jižní straně objektu radnice v Hořovicích". Rada zároveň souhlasí
s předloženou zadávací dokumentací, tj. i s návrhem smlouvy o dílo, která tvoří přílohu
č. 4 dokumentace. Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman, ing. Petr Karban, ing. Milan Šnajdr a Karel Pelikán
a náhradníky: Mgr. Jiří Vavřička, ing. Alois Macek, ing. Markéta Hořínková, Roman Jetel
a Helena Plecitá. Termín pro podání nabídek je stanoven do 18. 4. 2017, 10.00 hod., což
je zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení lhůty
pro podání nabídek.
19.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada ukládá příspěvkovým organizacím předložit (prostřednictvím portálu) vyúčtování
energií za rok 2016 za účelem přesného zjištění ročních nákladů za služby
zprostředkované společností Power Exchange Central Europe a.s., (PXE).
19.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1, vč. změnového listu - oznámení změny č. 1, podle
kterého se cena za stavbu sportovní haly v Hořovicích zvyšuje o 2.450.088,21 Kč
bez DPH na konečných 48.870.285,21 Kč bez DPH, tj. 59.133.045,10 Kč vč. 21% DPH.
Zajistit podpisy smluvních stran.
19.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s aktivací smluv se společností STRABAG a.s., které byly soutěženy
a uzavřeny v minulém roce, a podle kterých budou zrekonstruovány části chodníků
v Příbramské ulici, v ceně 495.239,54 Kč vč. 21% DPH a části chodníků v Masarykově
a Nové ulici, v ceně 845.319,58 Kč vč. 21% DPH, s tím, že chodníky budou v každém
případě zrekonstruovány nejpozději do 30. 10. 2017, a to i v případě, že město neobdrží
v letošním roce požadovanou dotaci. PROTI: 1

19.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek se všemi příslušnými přílohami, včetně
návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů veřejné zakázky malého rozsahu
„Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice – KA 3Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Hořovice“ a zadávací dokumentací.
19.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada revokuje své usnesení ze dne 22. 2. 2017 a souhlasí s upraveným textem výzvy
k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající
se stavební akce nazvané "Novostavba provozního objektu u tenisových kurtů,
Hořovice". Rada zároveň souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a s předloženým slepým
výkazem výměr, tj. rozhodujících částí zadávací dokumentace. Rada ustanovuje komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman,
ing. Petr Karban, ing. Milan Šnajdr a Karel Pelikán a náhradníky: Mgr. Jiří Vavřička,
ing. Alois Macek, ing. Markéta Hořínková, Roman Jetel a Jaroslav Sedlák. Termín
pro podání nabídek je stanoven do 18. 4. 2017, 10.00 hod., což je zároveň termín
prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení lhůty pro podání
nabídek.
19.4.2017
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba
workoutových hřišť“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů
projektu.
19.4.2017
Ing. Šnajdr
Město Hořovice schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt „Volnočasové
aktivity pro děti a mládež - prevence kriminality “ z Programu 2017 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 10 %
z celkových uznatelných nákladů projektu.
19.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem pana Roberta Čecha, podle kterého bude ve sportovním areálu,
na pozemku p. č. 122/19 v k. ú. Hořovice, zřízen objekt zázemí pro hokejový klub HC
Cvočkaři Hořovice. Žádost o příslušné stavební řízení bude podána městem Hořovice
po dodání všech potřebných podkladů žadatelem. Rada souhlasí s návrhem
za podmínky, že v případě úspěšné realizace tohoto záměru a v budoucnosti vyvstalé
potřeby tento objekt zázemí odstranit, bude tak učiněno na náklady žadatele
a bez požadavku na úhradu nákladů spojených s vybudováním objektu zázemí. Připravit
návrh nájemní smlouvy na dotčenou část pozemku.

19.4.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást distribuční
soustavy na pozemcích parcelní č. 46 a 47/5 v k. ú. Velká Víska za cenu 3.025,- Kč včetně
DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
19.4.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
GridServices, s. r. o., spočívající v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení
na pozemcích parcelní č. 65/2, 66/5, 66/7 a 66/9 v k. ú. Velká Víska za cenu 2.400,- Kč +
DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
19.4.2017
Mgr. Landa
Rada schvaluje na návrh školské, kulturní a sportovní komise název městské knihovny
"Knihovna Ivana Slavíka".
19.4.2017
Mgr. Vavřička
Rada se seznámila s návrhem společenské smlouvy Hořovické teplárenské s.r.o., který
upravila AK Navrátil a pověřuje oprávněné zástupce města projednat tento návrh
se statutárním zástupcem jmenované společnosti.
19.4.2017
pí Šrámková
Rada souhlasí s protokolem o likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku. Viz
příloha.
19.4.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotací Vojenskému historickému sdružení Hořovice ve výši
10 tis. Kč, České tábornické unii T. K. Zlaťáci Zaječov ve výši 5 tis. Kč, organizaci Junák
Hořovice ve výši 5 tis. Kč a T. Spáčilovi ve výši 5 tis. Kč na činnost v roce
2017. S přihlédnutím k pozdnímu podání žádostí jsou požadované částky pokráceny
a budou poskytnuty z rezervy vzniklé po rozdělení předchozích žádostí. Zařadit
do 2. rozpočtového opatření města na r. 2017.
19.4.2017
pí Šumerová
Rada bere na vědomí rezignaci ředitelky 1. ZŠ Hořovice Mgr. Evy Krištufové.
19.4.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženým návrhem o vyhlášení konkurzu na ředitele 1. základní
školy. V této souvislosti jmenuje vedoucí odboru finančního a školství tajemnici komise

a ukládá jí zabezpečit realizaci konkurzního řízení v souladu s právními předpisy.
19.4.2017
pí Šumerová
Rada bere na vědomí zprávu o provedení inventarizace města Hořovice ke dni
31. 12. 2016
19.4.2017

Dr. Ing. Jiří Peřina Jana Šrámková

Mgr. Jiří Vavřička

Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13. 4. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Jana Šrámková
Mgr. Zdeňka Ulčová
Mgr. Renata Wachtlová
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: Mgr.Jiří Vavřička, Ondřej

Vaculík
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 13. 4. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným
osobám:
Ing. Křížková
Rada města pověřuje starostu Dr. Ing. Jiřího Peřinu vypsáním výběrového řízení
na pozici ředitele nově vzniklé příspěvkové organizace Městské sportovní centrum
(MSC). Výběrová komise bude složena ze členů rady města.
13.4.2017
Dr.Ing. Jiří Peřina

Mgr. Jiří Vavřička, Ondřej Vaculík

Zápis č. 9
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19. 4. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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: Mgr. Zdeňka Ulčová, 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. 9
Rady města Hořovice ze dne 19. 4. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženým návrhem o vyhlášení konkurzu na ředitele 1. základní
školy. V této souvislosti jmenuje vedoucí odboru finančního a školství tajemnici komise
a ukládá jí zabezpečit realizaci konkurzního řízení v souladu s právními předpisy.
17.5.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice, pro konání
tradičních letních koncertů v termínech ve dnech 3. 8., 10. 8. a 17. 8. 2017 vždy v čase
od 15:00 do 19:00 hodin.
3.5.2017
Ing. Křížková
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovila s účinností od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 celkový počet zaměstnanců
města, zařazených do městského úřadu na 80. Plat nového zaměstnance bude vyplácen
z rozpočtu evropského projektu.
3.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem pana Roberta Čecha, podle kterého bude ve sportovním areálu,
na pozemku p. č. 122/19 v k. ú. Hořovice, zřízen objekt zázemí pro hokejový klub HC
Cvočkaři Hořovice. Žádost o příslušné stavební řízení bude podána městem Hořovice
po dodání všech potřebných podkladů žadatelem. Rada souhlasí s návrhem
za podmínky, že v případě úspěšné realizace tohoto záměru a v budoucnosti vyvstalé
potřeby tento objekt zázemí odstranit, bude tak učiněno na náklady žadatele a bez
požadavku na úhradu nákladů spojených s vybudováním objektu zázemí. Připravit
návrh nájemní smlouvy na dotčenou část pozemku.
3.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada ukládá příspěvkovým organizacím předložit (prostřednictvím portálu) vyúčtování
energií za rok 2016 za účelem přesného zjištění ročních nákladů za služby
zprostředkované společností Power Exchange Central Europe a.s., (PXE).
19.4.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na parkovišti proti č. p. 1216 v ulici U Remízku. Po schválení Policií
České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního
značení. Úkol trvá.

3.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o realizaci klíčové aktivity č. 1
z projektu „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice –
KA 1- Korporátní řízení veřejných služeb“ a zadávací dokumentací. Zároveň souhlasí
se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Dr. Zdeněk Jurečka Csc., Ing. Markéta
Hořínková, administrace – Ing. Michal Cvikl, náhradníci – Mgr. Helena Plecitá, Ing. David
Grunt, Ing. Anna Křížková
3.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky
pro veřejnou zakázku dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, na projekt „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb
na MěÚ Hořovice – KA 3- Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Hořovice“ a jmenuje je v tomto
složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Očenášková Terezie,
Ing. Markéta Hořínková, Mgr. Helena Plecitá, administrace – Ing. Michal Cvikl.
Náhradníci: Bc. Michal Hasman MPA, Ing. David Grunt, Ing. Anna Křížková.
3.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o realizaci klíčové aktivity č. 2
z projektu „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice –
KA 2- Strategie nastavení jednotné prezentační a komunikační úrovně města Hořovice“
a zadávací dokumentací. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman
MPA, Dr. Zdeněk Jurečka Csc., Ing. Markéta Hořínková, administrace – Ing. Michal Cvikl,
náhradníci – Mgr. Helena Plecitá, Ing. David Grunt, Ing. Anna Křížková
3.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada nemá žádných námitek k záměru MUDr. Poledníka zateplit severní stranu svého
domu zateplovacím systémem o šířce cca 150 mm s tím, že tento bude přesahovat
nad pozemek p. č. 333 v k. ú. Velká Víska. Oznámit usnesení rady žadateli.
3.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku
malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "1. základní škola Hořovice - oprava
lávky - přístup k tělocvičnám". Rada zároveň souhlasí s předloženou zadávací
dokumentací, tj. i s návrhem smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 4 dokumentace. Rada
dále jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Michal Hasman
MPA, Mgr. Eva Krištufová, ing. Milan Šnajdr, Mgr. Helena Plecitá a Karel Pelikán
a náhradníky: Ondřej Vaculík, Mgr. Radek Šumera, Mgr. Jiří Vavřička, ing. Markéta
Hořínková a ing. Petr Karban. Termín pro podání nabídek je stanoven do 15. 5. 2017,

10.30 hod., což je zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde
k prodloužení lhůty pro podání nabídek.
3.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění, podle
které pojistí KOOPERATIVA pojišťovna strážníky městské policie pro případ úmrtí
následkem úrazu a trvalých následků s čtyřnásobnou progresí a denním odškodným
za následky úrazu s tím, že roční pojistné bude činit 50.350 Kč.
3.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada města na základě veřejné obchodní soutěže na zakázku malého rozsahu, nazvanou
“MěÚ 2 - výměna oken na západní a jižní straně objektu radnice“, projednala závěry
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Miroslav Šírer, IČ:
12243442, Kublov 12, 267 41 Kublov, který za dodávku a montáž příslušného počtu
oken požaduje 1. 871.874 Kč bez DPH, tj. 2.264.968 Kč vč. 21% DPH. Hodnotící komise
hodnotila celkem nabídky pěti uchazečů.
3.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada města na základě veřejné zakázky malého rozsahu, nazvanou “Novostavba
provozního objektu u tenisových kurtů, Hořovice“, projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BM Construction spol. s r.o., IČ:
284 98 771, U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany, který za výstavbu objektu
požaduje 3.648.689 Kč bez DPH, tj. 4.414.914 Kč vč. 21% DPH. Do soutěže zaslaly svoji
nabídku dvě ze sedmi oslovených společností.
3.5.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajme paní
Martině Kadeřábkové část pozemku parcelní č. 1112/32 v k. ú. Hořovice o výměře cca
9 m2 za účelem zřízení venkovního posezení. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.
5. 2017 do 30. 9. 2017 za jednorázové nájemné ve výši 300,- Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran.
3.5.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost TERMINAL OIL a. s.
daruje městu finanční částku 300.000,- Kč na podporu mládežnického sportu
v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
3.5.2017
JUDr. Maříková
Rada bere na vědomí podnět předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Karbana
na odstoupení od smlouvy o dílo na zpracování znaleckých posudků dle objednávky
města č. 41/060/2017. Dále ukládá vedoucí odboru vnitřních věcí a právního jednat
se společností Znalecká a revizní, s.r.o., Praha o vrácení ceny díla z důvodu
neodstranitelné vady díla.

3.5.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí, aby byl z důvodu většího zabezpečení objektu do budovy
č.p. 620/3 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, instalován zvukový alarm, který
bude napojen na služebnu Městské policie Hořovice. Úkol trvá.
3.5.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením sociálních bytů tak, jak je navrženo, žadatelkám dle přílohy
zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvy
na dobu určitou do 31. 10. 2017. Informovat žadatelky.
3.5.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb
na přidělení dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast ve výši Kč 40.000,organizaci Magdalena, která poskytuje na území Hořovic sociální službu v rámci
protidrogové problematiky a zároveň schvaluje znění smlouvy na přidělenou dotaci.
3.5.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přiznáním dotace ve výši 10.000 Kč pro Centrum sociálních
a zdravotních služeb města Příbram na provoz protialkoholní záchytné stanice
a zároveň schvaluje návrh smlouvy o dotaci.
3.5.2017
Mgr. Kebrlová
Rada vzala na vědomí informaci o návrhu zákona o sociálním bydlení.
3.5.2017
Mgr. Landa
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci – Městské kulturní centrum podání žádosti
o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek“ z Tematického zadání
„Podpora kultury“ – Hořovické kulturní léto 2017 – 100 tisíc Kč a Tematického zadání
„Obecní knihovny“ – Nákup PC a tiskárny pro knihovnu – 50 tisíc Kč. Dále schvaluje
minimálně povinnou spoluúčast ve výši 20%.
3.5.2017
Mgr. Vavřička
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci – 2. ZŠ Hořovice podání žádosti o dotaci
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu
s rozpočtem 20 000 Kč.
3.5.2017

Mgr. Vavřička
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci – 2. ZŠ Hořovice podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času
a primární prevence v oblasti "Podpory primární prevence" s celkovým rozpočtem
77 608 Kč .Dále schvaluje minimálně povinnou spoluúčast ve výši 20%.
3.5.2017
PhDr. Boubínová
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu, oblast podpory "Podpora
sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám
se zdravotním postižením a seniorům určená na základní činnosti sociální služby",
na instalaci sítí proti hmyzu do oken a balkonových dveří s celkovým rozpočtem 67 000
Kč. Dále schvaluje minimální povinnou spoluúčast ve výši 10 %.
3.5.2017
pí Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
3.5.2017
Dr. Ing. Jiří Peřina Mgr. Zdeňka Ulčová

Jana Šrámková

Zápis č. 10
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
3. 5. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Mgr. Renata Wachtlová, 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: Mgr. Jiří Vavřička, Ondřej Vaculík
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 3. 5. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada doporučuje zastupitelstvu převod budovy městského kina (č. p. 620, p. p. č. 2/1 v k.
ú. Hořovice) ze správy MKC Hořovice do správy MSBNF Hořovice. Připravit pro nejbližší
schůzi zastupitelstva (úkol pro VVP MěÚ).
17.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy se společností GridServices, s.r.o., o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, podle které bude, v případě
výstavby a dokončení nového provozního objektu autobusového nádraží, odstraněna
plynová přípojka, vedoucí k objektu č. p. 808 na náměstí Boženy Němcové (stávající
provozní budova autobusového nádraží). Zajistit podpisy smluvních stran.
17.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost ELPIS elektro, s.r.o., Kotopeky
25, 268 01 Hořovice, za cenu 24.853 Kč vč. 21% DPH, instalaci elektronického
zabezpečovacího systému vč. signalizace paniky v budově bývalého kina. Objednat
provedení prací.
17.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet
v termínech 3. 5. 2017 - 7. 5. 2017, 11. 5. 2017 - 14. 5. 2017, 24. 5. 2017 - 28. 5. 2017,
3. 7. 2017 - 9. 7. 2017, 14. 9. 2017 - 17. 9. 2017 a 19. 9. 2017 - 24. 9. 2017, tedy v dobách
konání závodů v jezdeckém areálu. Průjezd bude povolen pouze za účelem přivezení
a odvezení závodních koní z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby se vozidla po cyklostezce
pohybovala rychlostí max. 20 km / hod. Veškeré náklady na opravu případných škod
na tělese komunikace (např. utržené okraje povrchu silnice, vyjeté koleje) způsobených
povoleným provozem budou opravovány majitelem, ale hrazeny žadatelem. Oznámit
usnesení rady žadateli. Zdržel se: 1 PRO: 5
17.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Strategie kvality komunikace a řízení
veřejných služeb na MěÚ Hořovice – KA 3- Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Hořovice“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
ACCON human resources management, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 –
Bubeneč, IČ 27208371, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

17.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s návrhem od firmy Jakub Šťastný, technické činnosti v dopravě,
dopravní značení, Holandská 2438, 272 01 Kladno týkající se dopravní úpravy
křižovatky ulic Zámecké a Hradební, který byl projednán a upraven Policií České
republiky, Dopravním inspektorátem Beroun. Rada souhlasí s takto upraveným
návrhem. Objednat úpravu křižovatky dle tohoto návrhu.
17.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí se zněním příkazní smlouvy, podle které firma AJL, s. r. o., Markova
1965/6, Velké Meziříčí, provede, za cenu 80.000 bez DPH, zajištění a organizaci
zadávacího řízení na projekt „Rozvoj informačních systémů města Hořovice“. Zajistit
podpisy smluvních stran.
17.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem nájemní smlouvy, podle které bude část pozemku p. č. 122/19
v k. ú. Hořovice (ve sportovním areálu) pronajata, za symbolickou cenu 500 Kč ročně,
spolku HC Cvočkaři Hořovice, z. s. za účelem zřízení provizorního zázemí pro členy
hokejového klubu. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s natažením nadzemního telekomunikačního kabelu přes pozemky
p. č. 769/1 a 769/2 v k. ú. Hořovice pro objekt č. p. 1019/2 v ulici U Rybníčku.
Informovat žadatele.
17.5.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2320/1
o výměře cca 76 m2, části pozemku parc. č. 2323/1 o výměře cca 61 m2, pozemku parc.
č. 2320/2 o výměře 52 m2 a pozemku parc. č. 2322/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Hořovice
z důvodu sjednocení majetku a přístupu k domu č. p. 526 v Hořovicích. Zveřejnit záměr
prodeje a informovat žadatele.
17.5.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parcelní č. 333/1 v k. ú. Velká
Víska se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění nového energetického
zařízení. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 1 m za cenu 1.000,- Kč + DPH dle
platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
17.5.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s umístěním propagačního trojhranu TOP 09 pro účely voleb
do Poslanecké sněmovny na požadované části Palackého náměstí. Umístění

propagačního trojhranu se povoluje na dny od 25. 9. do 25. 10. 2017 a bude zpoplatněno
dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2013.
17.5.2017
pí Šumerová
Rada města jmenuje do konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování
do funkce ředitele/lky 1. základní školy za zřizovatele Dr. Ing. Jiřího Peřinu a PhDr. Jiřího
Vlčka. Zároveň jmenuje komisi ve složení: předseda: Dr. Ing. Jiří Peřina, členové: PhDr.
Jiří Vlček, Mgr. Blanka Ludačková, Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Eva Krištufová, Mgr. Miroslava
Březinová a Ing. Tomáš Mikula
17.5.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2017 provedl
odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
17.5.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice Hořovice za účelem pořádání vzdělávacího
semináře pro rodiče dětí základních a mateřských škol s názvem „Kyberšikana“, který
se bude konat dne 25. května 2017 od 16:00 do 18:00 hodin.
17.5.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Gymnáziu Václava Hraběte
v Hořovicích na slavnostní předávání vysvědčení dne 24. 5. 2017 od 14:00 do 16:00 hod
a dne 6. 6. 2017 od 15:00 do 18:00 hod k uspořádání jarního koncertu pro veřejnost.
17.5.2017
pí. Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
p. Vaculík
Rada souhlasí s umístěním poutače obce Osek zvoucího na "OSECKOU POHODU"
na mostě Na Valdeku u kruhového objezdu v termínu od 5. 5. do 28. 5. 2017.

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17. 5. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Renata Wachtlová přišla později v 16. hodin.
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: Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Jiří Vavřička
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 17. 5. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Michal Hasman, MPA
Rada města Hořovice revokuje své usnesení ze dne 24.02.2016, týkající dohody
o provedení práce s kronikářkou následovně:
rada schvaluje uzavření dohody o provedení práce s kronikářkou pí. MUDr.
Martínkovou, podle které bude psát kroniku v období 2017 – 2018 za 16.000,- Kč ročně.
V této ceně jsou zahrnuty náklady případného školení a cestovného.
31.5.2017
Ing. Křížková
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovila s účinností od 1. 6. 2017 celkový počet zaměstnanců města,
zařazených do městského úřadu, na 82 .
31.5.2017
Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na 26. 06. 2017.
31.5.2017
Ing. Grunt
Rada města na základě ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „lesní zákon“), souhlasí se záměrem zadání zpracování lesních
hospodářských osnov (LHO) pro správní obvod obce s rozšířenou působností.
31.5.2017
Ing. Grunt
Rada nesouhlasí s požadavkem přesazení části stromů z nově vysazené aleje cesty
do Bažantnice, pro umožnění průjezdu zemědělské techniky mezi zemědělskými
pozemky v k. ú. Velká Víska. Výsadba aleje byla provedena na základě podmínek
Středočeského kraje a na základě schválení tohoto projektu byla na realizaci akce
přidělena dotace.
31.5.2017
Ing. Křížková
Rada města rozhodla o proplácení stravného při služebních cestách do 12 hod
nepřítomnosti na pracovišti formou stravenky v nominální hodnotě stravenky.
V případě delší služební cesty nebo školení pak ponechání horního limitu stravného dle
vyhlášky 440/ 2016 Sb.
31.5.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice
k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 22. 5., 29. 5., 1. 6.,

15. 6., 16. 6., 23. 6., a 27. 6. 2017. Uzavření školního roku bude ve středu
28. 6. 2017 od 15:00 do 20:00 hodin.
31.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE
pro konečné zákazníky - odběratel vč. přílohy č. 1 (účastnická smlouva), podle které
budou dohodci společnosti Power Exchange Central Europe a.s., (PXE), jež je
organizátorem energetické burzy nakupovat pro město Hořovice a jeho příspěvkové
organizace od roku 2018 energie (plyn a elektřina) a to za předpokladu, že roční náklady
výrazně nepřesáhnou částky uvedené v předkládací zprávě. Rada dále souhlasí s návrhy
smluv o centralizovaném zadávání veřejných zakázek pro jednotlivé komodity, které
budou přílohou účastnické smlouvy. Zajistit podpisy smluv.
31.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením licence na linku 210009 MHD Hořovice, na jejíž základě bude
provozována, společností ARRIVA Střední Čechy s.r.o., městská hromadná doprava
na trase Hořovice, Cintlovka - Hořovice, žel. stanice - Nám. Boženy Němcové - Hořovice,
nemocnice. Oznámit stanovisko rady žadateli.
31.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením zateplovacího systému, v tl. 14 cm, na domě
č. p. 957 v Komenského ulici, na jižní straně domu, tj. na straně, po které je souběžně
s domem veden chodník. Oznámit usnesení rady žadateli.
31.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 Smlouvy číslo 531189/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení, který v předstihu reaguje na nový zákon o odpadech,
resp. na jeho přílohu č. 7, která bude nově upravovat, s platností od 15. 8. 2018, počet
skupin elektrozařízení. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem stanoviska č. j. MUHO/10127/2017/TAD k žádosti společnosti
Cymedica Engineering s.r.o., týkající se výstavby stavebního záměru nazvaného Bytový
a komerční komplex ""U Štěpánků"". Rada zároveň projednala žádost o této společnosti
o investice města v místě záměru a konstatovala, že požadovanou výstavbu
infrastruktury v budoucnosti nevylučuje.
31.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které provede uchazeč, vybraný
ve veřejné obchodní soutěži, stavbu nazvanou "Denní centrum pro osoby bez přístřeší".
Návrh této smlouvy se stane přílohou zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže.
31.5.2017

Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Strategie kvality komunikace a řízení
veřejných služeb na MěÚ Hořovice – KA 1- Korporátní řízení veřejných služeb“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
ATTN Consulting s.r.o., Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, IČ 25894978, jehož tímto
vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky.
31.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Strategie kvality komunikace a řízení
veřejných služeb na MěÚ Hořovice – KA 2- Strategie nastavení jednotné prezentační
a komunikační úrovně města Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče M.C.TRITON, spol. s.r.o., Evropská 846/176a,
160 00 Praha6, IČ 49622005, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
31.5.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy na projekt „2. základní škola rekonstrukce učeben“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman
MPA, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Helena Plecitá, Ing. Markéta Hořínková, Karel Pelikán,
administrace – Zdeňka Popová, náhradníci – Ondřej Vaculík, Ivana Hocková, Ing. David
Grunt, Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban.
31.5.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku parc. č. 2153/1
o výměře cca 280 m2 v k. ú. Hořovice do vlastnictví města z důvodu budoucí výstavby
chodníku, za kupní cenu 300,- Kč/m2. Informovat žadatele.
31.5.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat, opravovat a udržovat
součást distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 2112/1, 2112/13 a 2112/17 v k.
ú. Hořovice a parcelní č. 923/1, 926/5, 927/23, 927/24 a 927/7 v k. ú. Velká Víska
za cenu 44.586,- Kč včetně DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
31.5.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
GridServices, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení
na služebných pozemcích parcelní č. 2175/3 a 2180 v k. ú. Hořovice, za cenu 9.600,- Kč +
DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
31.5.2017

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat,
opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na služebných pozemcích parcelní
č. 906/1, 1007, 1016/2, 1034/1, 1110/1 a 1112/52 v k. ú. Hořovice za cenu 11.360,- Kč
+ DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
31.5.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s rozšířením doplňkové činnosti příspěvkové organizace Městská
mateřská škola Hořovice o provozování jeslové třídy pro děti od 1 roku do 2 let.
Současně souhlasí s aktualizovaným zněním zřizovací listiny této příspěvkové
organizace. Rada doporučuje zastupitelstvu města aktualizovanou zřizovací listinu
schválit.
31.5.2017
JUDr. Maříková
Rada schvaluje a vydává Nařízení města Hořovice č. 1/2017, kterým se upravuje
nařízení města Hořovice č. 3/2016 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní
komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Zajistit vyhlášení.
31.5.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změny názvů ulic z Lázeňské na Troupovu,
Pod Šibencem na Olympijskou, z Fügnerovy (část od Lidlu k ulici Nové) na U Štěpánků.
31.5.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Beroun –
Pobytový tábor pro děti ze „socio-kulturně znevýhodněných rodin“ a doporučuje tento
návrh k projednání zastupitelstvu města Hořovice.
31.5.2017
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytů pro dvojice v Domě
s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní
Hořovice a žadatele.
31.5.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením sociálního bytu 1 + 1 žadatelce dle přílohy zápisu a ukládá
Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou
do 31. 10. 2017. Informovat žadatelky.
31.5.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku Městskému kulturnímu centru Hořovice o částku
270 tis. Kč. Uvedenou částkou se bude město podílet na zprovoznění nové knihovny
a infocentra a na odstranění závad ve Společenském domě a klubu Labe. Zahrnout

do nejbližšího rozpočtového opatření.
31.5.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s umístěním bannerů „IV. ročník motorkářského cvočku“ na mostě
na Valdeku u kruhového objezdu a na mostě u Společenského domu ve dnech
1. 6. až 30. 7. 2017. Bude zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích č. 2/2013.
31.5.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženým plánem mimořádné inventarizace majetku předávaného
Městskému sportovnímu centru a složením inventarizační komise.
31.5.2017
pí Šumerová
Rada bere na vědomí informaci o první části konkurzního řízení na pozici ředitele 1. ZŠ –
posuzování vhodnosti uchazečů pro výkon funkce.
31.5.2017
Dr. Ing. Jiří Peřina Mgr.Zdeňka Ulčová

Mgr. Jiří Vavřička

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
31. 05. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni: 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: Jana Šrámková, Ondřej
Vaculík
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. 12
Rady města Hořovice ze dne 31. 5. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Hasman
V souladu s ustanovením § 102 odst 2), písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů rada jmenuje do funkce vedoucího odboru finančního
a školství Městského úřadu Hořovice Bc. Aleše Trojana MPA, s účinností od 1. 8. 2017.
14.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy, podle které zřídí společnost Česká telekomunikační
infrastruktura (CETIN) a.s. nadzemní komunikační vedení v ulici Komenského, vedoucí
do objektu kotelny 1. ZŠ Hořovice (p. p. č. 631) a síťový rozvaděč, umístěný na objektu
kotelny 1. základní školy. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem, kterým zprošťuje ČSOB a.s. povinností vyplývajících z bankovní
záruky č. PRAGGO0017529, řešící splnění povinností dodavatele stavby ze smlouvy
o dílo a pověřuje starostu města podpisem následujícího prohlášení: "Tímto vás
zprošťujeme veškerých vašich povinností vyplývajících z bankovní záruky
č. PRAGGO0017529 vystavené dne 15. 6. 2016 z příkazu společnosti Chládek a Tintěra,
a.s. IČO: 62743881 v náš prospěch na částku CZK 5.000.000,00 platné do 31. ledna
2018 a potvrzujeme, že nebudeme mít v souvislosti s touto bankovní zárukou vůči Vám
žádné (další) nároky."
14.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí informace ohledně umístění fitness prvků v Anýžové ulici.
31.05.2017
Ing. Šnajdr
Rada ze dvou návrhů, týkajících se řešení situace parkování před domem č. p. 891 v ulici
Milinovského, vybrala návrh majitelů nemovitosti, ve které se nachází "Restaurace
Na Krétě" s tím, že žadatelé pořídí květníky, ty rozmístí tak, aby vyhovovaly
požadovanému účelu, zajistí výsadbu a budou o ni na své náklady pečovat. Oznámit
usnesení rady žadatelům.
14.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o dílo na stavbu nazvanou
„Městský hřbitov Hořovice - společná hrobka“. Rada zároveň souhlasí se složením
komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, a jejich náhradníky v tomto složení:

členové – Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Markéta Hořínková, Karel Pelikán, administrace
– Zdeňka Popová, náhradníci – Ondřej Vaculík, Ivana Hocková, Ing. David Grunt,
Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban.
14.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada města na základě veřejné zakázky malého rozsahu, nazvanou “1. základní škola oprava školní lávky - přístup k tělocvičnám“, projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BM Construction spol. s r.o., IČ:
284 98 771, U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany, který za výstavbu objektu
požaduje 1.345.826 Kč bez DPH, tj. 1.628.450 Kč vč. 21% DPH. Do soutěže zaslaly svoji
nabídku čtyři z oslovených společností.
14.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se žádostí občana města a tedy se vstupem na pozemky p. č. 2331/22
a 2331/99 v k. ú. Hořovice, a to za účelem opravy kanalizační přípojky, vedoucí od domu
č. p. 1244 do kanalizačního řadu umístěného na výše uvedených pozemcích. Oznámit
usnesení rady žadateli vč. nabídky na možnost zřízení věcného břemene pro opravy
a údržbu jeho kanalizační přípojky na dotčených pozemcích.
14.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním přejezdového příčného prahu do ulice Pod Nádražím.
Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat
instalaci tohoto prahu.
14.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Movitý majetek v celkové hodnotě
838.920,00 Kč bude zapůjčen Gymnáziu Václava Hraběte, Hořovice na dobu deseti let.
Zajistit podpisy smlouvy.
14.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu proti domu čp.770/2 v ulici Vítězná.
14.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postižené osoby na parkovišti u č. p. 1367 v ulici Višňová. Po schválení Policií České
republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
14.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí informace o podaných žádostech o dotaci.
31.05.2017

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem členů hodnotící komise, podle kterého bude opakována soutěž
o veřejnou zakázku na akci "2. základní škola - rekonstrukce učeben" za úplně stejných
podmínek výzvy k podání nabídek jako při prvním neúspěšném pokusu, kdy nebyla
předložena žádná nabídka. Rada zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání
obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal
Hasman MPA, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Helena Plecitá, Ing. Markéta Hořínková, Karel
Pelikán, administrace – Zdeňka Popová, náhradníci – Ondřej Vaculík, Ivana Hocková,
Ing. David Grunt, Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban. První zasedání hodnotící komise
se uskuteční dne 13. 6. 2017 v 11:30 hod.
14.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s posunutím termínu prvního zasedání hodnotící komise k soutěži
o veřejnou zakázku na stavbu nazvanou „Městský hřbitov Hořovice - společná hrobka“,
která se tímto posouvá na 13. 6. 2017 v 10:30 hod. Změna bude provedena v konečném
textu výzvy před jejím podpisem starostou města.
14.06.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města Hořovice schválit bezúplatné nabytí pozemků
parcelní č. 895/4, 895/5, 895/6 v k. ú. Velká Víska a pozemků parc. č. 1670/2, 1670/3,
1670/4 a částí pozemků parc. č. 1670/1, 1671/1 a 1671/4 v k. ú. Hořovice z vlastnictví
Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice. Objednat zhotovení oddělovacích
geometrických plánů.
14.06.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parcelní č. 47/1, 47/7, 307/1,
307/2, 291/1, 292/1, 249, 80, 79/1, 220, 303 a 304 v k. ú. Velká Víska se společností
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění soustavy nového kabelového vedení nízkého
napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 640 běžných metrů za cenu
500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.
14.06.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizovanou zřizovací listinu
příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice.
14.06.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 701/11, 830/5,
831/70 a 831/85 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 701/6
a části pozemků parc. č. 877/13 a 877/16 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví manželů
Opatrných. Rozdíl hodnoty směňovaných pozemků stanovených znalcem z oboru
oceňování věcí nemovitých bude mezi účastníky vyrovnán. Informovat žadatele.

14.06.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem
Hořovice a společností Chládek a Tintěra, a. s., dne 15.6.2016, ve znění Dodatku č. 1
ze dne 6.4.2017. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.06.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizovanou zřizovací listinu
příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice.
14.06.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva
města dne 26. 6. 2017. Předložit k projednání zastupitelstvu.
14.06.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o účasti města v Destinační agentuře
Brdy, organizační složce Ekologického centra Orlov o.p.s.
14.06.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s účetní závěrkou města Hořovice za r. 2016. Předložit nejbližšímu
jednání zastupitelstva ke schválení.
14.06.2017
pí Šumerová
Rada bere na vědomí Závěrečný účet města za rok 2016 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2016 a doporučuje zastupitelstvu města Hořovice ke schválení.
14.06.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč na pořádání 26. ročníku dějepisné
soutěže studentů gymnázií, který se bude konat 23. 11. 2017 v Chebu.
14.06.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí
na uspořádání předvolební akce ODS dne 24. 8. 2017 za podmínek předem stanovených
a při jejich dodržení.
14.06.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s umístěním reklamního nosiče ODS pro účely předvolební kampaně
před budovou čp. 640 vlevo od hlavního vchodu a to ve dnech 1. 9. až 22. 10. 2017. Bude
zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2013.
14.06.2017

Ing. Křížková Rada souhlasí se zpoplatněným pronájmem sálu radnice Hořovice pro MAS
Karlštejnsko, z.ú. za účelem pořádání vzdělávacího semináře pro pedagogy základních
a mateřských škol s názvem „ Výchovné problémy a jak je řešit“, který se bude konat dne
14. června 2017, v od 15:00 do 20:00 hodin.
14.06.2017
Ing. Křížková
Rada města Hořovice dne 31. 5. 2017 na základě rozhodnutí výběrové komise (ze dne
24.5.2017) na pozici ředitele MSC Hořovice jmenuje pana Jaroslava Sedláka k 1.7.
2017. Výběr proběhl na základě výběrového řízení.
14.06.2017
pí Šumerová
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace FK Hořovicko ve výši
60.000 Kč na činnost dorosteneckých oddílů s ohledem na mimořádné sportovní
úspěchy a reprezentaci města.
14.06.2017

Zápis č. 13
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
14. 06. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni: Mgr. Renata Wachtlová, 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: Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Jiří
Vavřička
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 14. 6. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Hasman
Rada ukládá ředitelům příspěvkových organizací města opravit chyby ve smlouvách
zveřejněných v Registru smluv takto: opravy z monitorovací zprávy č. 1 opravit
do 31. 8. 2017, z monitoringu č. 2 a č. 3 do 19. 6. 2017 a případné chyby
z následujících monitorovacích zpráv opravit vždy nejpozději do 14 dnů
od doručení takové zprávy.
28.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s žádostí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
o ukončení nájmu prostoru o podlahové ploše 12 m2 vzniklého vestavbou
do půdního prostoru objektu č. p. 617 (objekt 2. ZŠ a GVH) k 31. 8. 2017, s tím
že platba za pronájem prostor bude ukončena až k tomuto datu a nikoliv k 30.
6. 2017, jak navrhuje žadatel. Oznámit usnesení rady žadateli.
28.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením zateplovacího systému v tl. 15 cm, na domě č. p.
1386/1 v Jílové ulici, na západní straně domu, tj. na straně, po které je souběžně
s domem veden chodník. Oznámit usnesení rady žadateli.
28.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
č. 21102470/3, podle které bude nadále zajišťována dodávka vody do objektu
bývalé trafiky na adrese Palackého 1546 a zároveň souhlasí s textem ""Přistoupení
k platbám vodného a stočného - smlouva č. 21102470/3"", podle které bude
dodávku vody a odvádění odpadních vod z objektu hradit MSBNF Hořovice. Zajistit
podpisy smluvních stran.
28.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o dílo na stavbu nazvanou
„1. ZŠ Hořovice - rekonstrukce sociálního zařízení“. Rada zároveň souhlasí
se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, a jejich náhradníky
v tomto složení: členové – Ondřej Vaculík, Mgr. Eva Krištufová, Karel Pelikán,
administrace – Zdeňka Popová, náhradníci – Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Radek Šumera,
Ing. Petr Karban.
28.06.2017

Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí informace k vizi správy městských lesů.
28.06.2017
Ing. Šnajdr
Rada nemá námitek k umístění novostavby rodinného domu na pozemek p. č.
820/2 v k. ú. Velká Víska za předpokladu, že budou splněny veškeré zákonné
podmínky a podmínky hořovického územního plánu. Oznámit usnesení rady
žadatelům.
28.06.2010
Ing. Šnajdr
Rada města na základě vypsané soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu,
nazvanou “2. základní škola - rekonstrukce učeben“, projednala závěry hodnotící
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DK ELEKTRO s.r.o., IČ:
24163040, Osek 124, 267 62 Komárov, který za práci požaduje 391.500 Kč
bez DPH, tj. 473.715 Kč vč. 21% DPH. Do soutěže zaslaly svoji nabídku dvě
z oslovených společností.
28.06.2010
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město přenechává paní M.
Hacmacové k dočasnému užívání část pozemku parcelní č. 1111/1 v k. ú. Hořovice
o výměře cca 20 m2 na zahrádku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2017
do 31. 12. 2018. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.06.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích v k. ú.
Hořovice – lokalita Západní sídliště se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající
v umístění soustavy nového elektrického kabelového vedení nízkého napětí.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 1838 bm za cenu 500,- Kč/bm +
DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních
stran.
28.06.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1710/1, 1710/7,
1710/8, 1715/1, 1715/2, 1716/1, 1716/5 a podílech na pozemcích parc. č. 1720
a 1721 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění
soustavy nového kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného
břemene činí cca 720 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných
předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
28.06.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu částí pozemků parcelní

č. 1111/1, 1112/1, 1112/52 a 1154/1 v k. ú. Hořovice dle vzoru v příloze, kterou
bude ukončen nájemní vztah s dvanácti občany města. Rada souhlasí se zněním
Smlouvy o výpůjčce dle vzoru v příloze, podle které město Hořovice přenechá
dvanácti vypůjčitelům k užívání části pozemků 1111/1, 1112/1, 1112/52 a 1154/1
v k. ú. Hořovice na zahrádku. Smlouvy se uzavírají na dobu určitou od 1. 8. 2017
do 31. 12. 2018. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.06.2017
pí Šumerová
Rada bere na vědomí návrh 2. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2017 a
doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
28.06.2017
pí Šumerová
Rada byla seznámena se závěrem konkurzní komise, která shledala uchazeče
o pracovní místo ředitele 1. základní školy vhodným pro danou funkci. Současně
respektuje její doporučení a jmenuje pana Mgr. Radka Šumeru do této funkce
s účinností od 1. 8. 2017. Připravit jmenování a změnu v rejstříku škol.
28.06.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí
na uspořádání akce pro děti k ukončení školního roku. Akce se bude konat
pod patronací ODS dne 30. 6. 2017.
28.06.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním výzvy pro podání nabídek na zpracování územní studie
v lokalitě Nad Statkem a Hvozdecká a s podáním žádosti pro získání dotace
na pořízení územních studií v těchto zastavitelných plochách města Hořovice a to
z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Integrovaného regionálního
operačního programu – výzva č. 9, kdy finanční spoluúčast žadatele činí 10 %
z celkových nákladů. Pořízení územních studií v těchto lokalitách je prioritní
zejména z důvodu vlastnictví pozemků městem Hořovice, kdy tyto pozemky budou
zpracováním celkového návrhu parcelace zhodnoceny. Rada dále ustanovuje komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. David Grunt, Karel Pelikán,
Ing. Markéta Hořínková a náhradníky ve složení Kateřina Chlustinová, Ondřej
Vaculík a Ing. Marcela Abrhámová.
28.06.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek a zároveň souhlasí s podáním
žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ČR na akci
nazvanou: ,,Revitalizace lesoparku Dražovka – etapa I“, zahrnující výstavbu nových
cest pro pěší, opravu a rekonstrukci cest stávajících, obnovu dřevěných altánů,
umístění herních prvků pro děti a venkovních cvičebních strojů a umístění
drobného mobiliáře (lavičky, stoly, odpadkové koše, infotabule). Rada ustanovuje
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. David Grunt, Karel
Pelikán, Ing. Markéta Hořínková a náhradníky ve složení: Ondřej Vaculík,

Ing. Marcela Abrhámová, Mgr. Helena Plecitá.
28.06.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí s využitím finančního příspěvku od společnosti Saint-Gobain Sekurit
ČR spol. s r. o., pro výstavbu dřevěné lávky v lesoparku Dražovka, v místě přechodu
přes Dražovský rybník, kdy tato lávka je součástí celkového projektu ,,Revitalizace
lesoparku Dražovka“. Zajistit ocenění prací a předat uvedené společnosti
k posouzení.
28.06.2017
Mgr. Kebrlová
Vzhledem k nepravidelnosti úhrady spojené s bydlením Rada města Hořovice
souhlasí s prodlužováním nájemní smlouvy na sociální byt žadatelce dle přílohy
zápisu vždy pouze na jeden měsíc pod podmínkou úhrady stávajícího dluhu
do 30.6.2017 a pravidelné měsíční úhradě nákladů spojených s bydlením. Ukládá
Městské správě bytového a nebytového fondu, uzavřít nájemní smlouvu na dobu
určitou, do 30. 6. 2017, s možností automatického prodloužení o stejnou dobu
při splnění podmínky pravidelného hrazení nákladů na bydlení. V případě,
že nájemné a ostatní služby nebudou hrazeny pravidelně, nájemní smlouvu
neobnovovat a nabídnout možnost bydlení v jedné místnosti v holobytech.
Informovat žadatelku.
28.06.2017
Dr. Ing. Peřina
Rada rozhodla, že prázdninový režim jejích schůzí bude 26. 7. a 23. 8. 2017. Od 6.
9. 2017 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu, tedy vždy ve středu sudého
týdne. 14.06.2017
pí. Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
28.06.2017
PhDr. Vlček
Rada města žádá komisi školskou, kulturní a sportovní o návrh řešení růstu počtu
dětí ucházejících se o umístění v MMŠ ve spolupráci s radním pro školství.
28.06.2017

Dr. Ing. Jiří Peřina Mgr. Zdeňka Ulčová

Mgr. Jiří Vavřička

Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
28. 06. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Bc. Michal Hasman, MPA, tajemník
Mgr. Renata Wachtlová přišla později
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: Jana Šrámková, Ondřej
Vaculík
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 28. 6. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Grunt
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 198.348,60 Kč, kterou podal pan Vít
Formánek – Truhlářství, IČ: 69770069, Sídliště Karla Sezimy, Hořovice, podle které
zhotoví dřevěnou lávku v lesoparku Dražovka v místě přítoku do rybníku Dražovský
velký, včetně souvisejících zemních prací pro úpravu koryta toku. Akce bude realizována
s přispěním společnosti Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r. o., kdy maximální výše
příspěvku činí 200.000 Kč. Lávka bude realizována dle zpracované projektové
dokumentace společnosti BDA Architekti s. r. o., zodpovědný projektant Ing. arch.
Richard Bartík.
26.07.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí s tím, aby zpracování územní studie v lokalitě Pod nemocnicí, bylo
zahájeno bez ohledu na to, zda bude vydáno kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace
na spolufinancování akce z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Podmínkou bude, že cena pozemku p. č. 892/5 v k. ú. Velká Víska bude při případném
prodeji navýšena o cenu za zpracování územní studie, dle uzavřené smlouvy o dílo.
Předložit dodatek ke smlouvě o dílo.
26.07.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 1 949 469,42 Kč bez DPH tj. 2 358 858 Kč
včetně DPH, podle které provede společnost Kaiser & spol. CZ s.r.o. stavební práce
v souvislosti s akcí nazvanou: „Revitalizace lesoparku Dražovka – etapa I“. Nabídka
vzešla z veřejné zakázky, kdy do stanoveného termínu byly podány celkem 3 nabídky.
Akce bude realizována pouze v případě získání dotace ze Státního zemědělského
intervenčního fondu ČR (SZIF). Rada zároveň schvaluje návrh smlouvy o dílo.
26.07.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 1 988 000,00 Kč bez DPH tj. 2 405 480 Kč
včetně DPH, podle které provede společnost LUCIDA s.r.o. zpracování územní studie
v lokalitě Hvozdecká a v lokalitě Nad statkem. Do stanoveného termínu byly podány
celkem 3 nabídky. Akce bude realizována pouze v případě přidělení dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu. Rada zároveň schvaluje návrh
smlouvy o dílo. 26.07.2017
Ing. Grunt
Rada ukládá Odboru výstavby a životního prostředí vytipování pozemku pro případnou
výstavbu cca 20 sociálních bytů.
26.07.2017

Ing. Křížková
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o platu
ředitele příspěvkové organizace „Městské sportovní centrum Hořovice“ s účinností od 1.
7. 2017 podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Zajistit předání
platového výměru.
26.07.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
týkající se nové vodovodní přípojky do objektu krytého plaveckého bazénu, jejíž
výstavba je součástí tzv. 2. etapy rekonstrukce KPB. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.07.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyhrazením sedmi parkovacích míst v místě placeného stání proti
vchodu do SOŠ na Palackého náměstí pro automobily zaměstnanců společnosti COOP
Hořovice, družstvo, a to po dobu výstavby v Nerudově ulici. Zaměstnancům společnosti
COOP Hořovice, družstvo bude po dobu výstavby vodovodní infrastruktury
a komunikačního systému zabráněno vjezdu na parkoviště této společnosti. Sedm míst
bude poskytnuto zdarma. Oznámit usnesení rady žadateli.
26.07.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o dílo k projektu „Hořovice Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.“ Zároveň souhlasí se složením
komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení:
členové – Světla Dardová, Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban, administrace – Zdeňka
Popová, náhradníci – Pavel Nový, Ondřej Vaculík, Ing. Markéta Hořínková.
26.07.2017
Ing. Šnajdr
Rada města na základě vypsané soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu, nazvané
“Městský hřbitov - společná hrobka“, projednala závěry hodnotící komise a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BM Construction, spol. s r.o., IČ: 284 98 771,
U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany, který za provedení stavby 418.511 Kč
bez DPH, tj. 506.398 Kč vč. 21% DPH. Do soutěže zaslala svoji nabídku pouze vítězná
společnost z celkem pěti oslovených společností.
26.07.2017
Ing. Šnajdr
Rada města na základě vypsané soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu, nazvané
“1. ZŠ Hořovice - rekonstrukce sociálního zařízení“, projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TEZA spol. s r.o., IČ: 49823299,
Jungmannova 156, 268 01 Hořovice, který za provedení stavby požaduje 998.494 Kč
bez DPH, tj. 1.208.178 Kč vč. 21% DPH. Do soutěže zaslaly svoji nabídku tři společnosti
z celkem čtyř oslovených.
26.07.2017

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se žádostí občanky Hořovic o souhlas s průjezdem přes lesopark Dražovka
za účelem výstavby bazénu na jejím pozemku. Podmínkou je provedení minimálně
mlatového povrchu příjezdové cesty a její řádné odvodnění. Připravit návrh smlouvy
stanovující podmínky na úpravu cesty. Oznámit usnesení rady žadatelce.
26.07.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zrušením trvalého pobytu bývalému nájemníkovi sociálního bytu
v domě č. p. 585 v Hořovicích, který již nemá platnou nájemní smlouvu a do dnešního
dne si sám trvalý pobyt nepřihlásil na jiné adrese. Zahájit řízení o zrušení trvalého
pobytu.
26.07.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 892/5 o výměře
58.179 m2 v k. ú. Velká Víska. Zveřejnit záměr prodeje. ZDRŽEL SE 1 Dr. Ing. Jiří Peřina,
PRO 6, PROTI 0.
26.07.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s níže uvedenou souhrnnou zprávou o čerpání dotací z rozpočtu města
Hořovice – sociální oblast – pro rok 2016. Všichni níže uvedení žadatelé o dotaci dodali
vyúčtování včas a řádně. Předložit k informaci zastupitelstvu.
26.07.2017
pí Šlosarová
Rada města souhlasí s umístěním loga města na propozicích 1. ročníku sportovní akce
Cyklojízda ve Středočeském kraji, která se bude konat 30. 9. 2017.
26.07.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2 tis. Kč Valentýně Vokurkové na účast
na mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku v r. 2017.
26.07.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s přidělením mimořádné odměny odstupující ředitelce 1. ZŠ Hořovice
ve výši jednoho měsíčního platu.
26.07.2017
Dr. Ing. Jiří Peřina Jana Šrámková

Ondřej Vaculík

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
26. 07. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Renata Wachtlová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
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: Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Jiří
Vavřička
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 26. 7.2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy v podobě finanční částky ve výši 198.348,60
Kč, mezi společností Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r. o., (dárce) a městem Hořovice
(obdarovaný), pro účel výstavby dřevěné lávky v lesoparku Dražovka v místě přítoku
do rybníku Dražovský velký, včetně souvisejících zemních prací pro úpravu koryta toku.
23.08.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě o dílo na zpracování územní studie
Pod nemocnicí, kdy dodatek mění znění smlouvy o dílo v bodě č. 4 tak, že termín
dokončení a předání díla je stanoven tímto dodatkem nejpozději
do 28. 2. 2018. Podmínka zahájení prací až po rozhodnutí o přidělení dotace se tímto
dodatkem ruší a zahájení prací je stanoveno dnem oboustranného podpisu dodatku
ke smlouvě o dílo.
23.08.2017
Ing. Grunt
Rada bere na vědomí návrh stavebního úřadu na výběr plochy pro umístění cca
20 sociálních bytů, kdy jako nejvhodnější lokalita byla předložena plocha v blízkosti
bývalého statku Hořovice, a to zejména na pozemku p. č. 876/3 v k. ú. Velká Víska
o výměře 3.089 m2, který je vlastnictví města Hořovice, a umístění sociálních bytů
v podobě 1 – 2 nízkopodlažních bytových domů je pro tuto plochu přípustným
využitím.
23.08.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu vodní nádrže (výzva č. 59 z OPŽP).
Dále Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek na akci nazvanou: ,,Revitalizace
rybníka Valcverk“.
Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Karel Pelikán,
Ing. David Grunt, Ing. Marcela Abrhámová, Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Michal Hasman, MPA
a náhradníky ve složení: Aleš Kunc, Ing. Jitka Valečková, Ing. Daniela Dlouhá, Ondřej
Vaculík, Ing. Milan Šnajdr.
23.08.2017
Ing. Grunt
Rada schvaluje složení komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek podaných
v souvislosti se zveřejněným záměrem na prodej pozemku p. č. 892/5 v k. ú. Velká Víska
následovně: předseda: Ing. David Grunt, členové: Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Martin
Komínek, PhDr. Jiří Vlček, Jan Slaboch DiS., Karel Pelikán, Ing. Petr Karban, Mgr. Renata
Wachtlová a Karel Červený.
23.08.2017

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice, za účelem
konání zkoušek v termínech 4. 9.,11. 9., 25. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11.,
27. 11. a 11. 12. 2017 vždy v čase od 17:00 do 20:00 hodin.
23.08.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Výboru ZO Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání členské schůze pro sluchově postižené
občany dne 26. 9. 2017 od 10.00 do 17.00 hod.
23.08.2017
Ing. Křížková
Rada nesouhlasí s bezplatným pronájmem sálu Společenského domu Hořovice Auto
Sport Klubu Hořovice, za účelem předání ocenění nejlepším posádkám v automobilové
soutěži Rallye v jednotlivých třídách v rámci Českomoravského poháru České republiky
dne 25. listopadu 2017 od 17:00 do 01:00 hodin.
23.08.2017
Ing. Křížková "Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
rozhodla o platu ředitele příspěvkové organizace „1. Základní škola Hořovice“
s účinností od 1. 8. 2017 podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu.
Zajistit předání platového výměru.
23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s natažením nadzemního kabelu společnosti CETIN, a.s. přes pozemky
p. č. 341/9 v k. ú. Velká Víska pro objekt č. p. 939/11 v ulici Dr. Holého a pověřuje
starostu podpisem "Souhlasu s umístěním stavby". Informovat žadatele.
23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy a zadávací dokumentace, vč. veškerých příloh k veřejné
zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Snížení
energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích“. Rada zároveň souhlasí
se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové – Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr,
Ing. David Grunt, Ing. Petr Karban, administrace: zástupce CBG – Consult, s.r.o.
náhradníci – 1. náhradník Ing. Markéta Hořínková, 2. náhradník Ondřej Vaculík,
3. náhradník Roman Jetel, 4. náhradník Ing. Marcela Abrhámová, 5. náhradník Miloslav
Jelínek.
23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice bere na vědomí závěry komise pro strategické plánování.
23.08.2017

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy a zadávací dokumentace, vč. veškerých příloh k veřejné
zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt
„Rekonstrukce komunikace v ulici K nemocnici v Hořovicích.“ Rada zároveň souhlasí
se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové – Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr,
Ing. David Grunt, Ing. Petr Karban, administrace: zástupce CBG – Consult, s.r.o.
náhradníci – 1. náhradník Ing. Markéta Hořínková, 2. náhradník Ondřej Vaculík,
3. náhradník Roman Jetel, 4. náhradník Ing. Marcela Abrhámová, 5. náhradník Miloslav
Jelínek.
23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy a veškerých příloh pro veřejnou zakázku na stavební
práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Rekonstrukce komunikací
v Hořovicích v ulici Nerudova, Dlážděná, Vilová.“ Zároveň souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové –
Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr, Ing. David Grunt,
Ing. Petr Karban, administrace: zástupce CBG – Consult, s.r.o. náhradníci – 1. náhradník
Ing. Markéta Hořínková, 2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Roman Jetel,
4. náhradník Ing. Marcela Abrhámová, 5. náhradník Miloslav Jelínek.
23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Hořovice - Rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče ČIP plus spol. s r. o., Milínská 130, 261 01 Příbram III, IČ:
470 52 066, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky.
23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku malého
rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., týkající se výstavby "Denního centra
pro osoby bez přístřeší", včetně všech příloh a tedy i návrhu Smlouvy o dílo. Rada
zároveň schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, a jejich
náhradníky ve složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Ondřej Vaculík a Ing. Petr Karban
(náhradníci – Ing. Miroslava Paťavová, Bc. Michal Hasman MPA a Alena Ratajová DiS).
23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s návrhem jízdního řádu pro linku 210009 MHD Hořovice,
""Cintlovka - žel. st. - nám. B. Němcové - nemocnice (C09), s platností
od 3. 9. 2017 do 9. 12. 2017 a pověřuje pana místostarostu jednat o čtyřech spojích, kdy
autobus MHD odjíždí ze zastávky žel. st. dříve než pět minut poté, co zastaví vlakový spoj
na nádraží (tudíž zbývá velmi málo času na přestup) a v jednom případě dokonce
autobus MHD přijíždí až poté, co vlakový spoj opustí hořovické nádraží.

23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 10 k pojistné smlouvě č. 7720500921, uzavřené
se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Dodatek č. 10 řeší
rozšíření rizik odpovědnosti a ponížení hodnoty spoluúčasti na 1000 Kč. Hodnota
ročního pojištění majetku města je zvýšena o 423 Kč na výsledných 281.960 Kč. Zajistit
podpisy smluvních stran
23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy
o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle zákona
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Rozvoj
informačních systémů města Hořovice.“ Zároveň souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich
náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Pavel Nový, Mgr. Radek Smrž, Mgr. Helena
Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Jiří Žák, náhradníci – 1. Náhradník Ing. Milan
Šnajdr, 2. náhradník Miloslav Jelínek, 3. náhradník Ing. Markéta Hořínková, 4. náhradník
Ondřej Vaculík, 5. náhradník Roman Jetel. 23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vyřazením majetku z evidence Domova Na Výsluní, Hořovice v celkové
hodnotě 7.822 Kč. Majetek bude prodán za cenu 1.800 Kč.
23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost EDIP s.r.o., Pařížská 1230/1,
Plzeň, ve dvou etapách, za celkovou cenu 134.000 Kč bez DPH, tj. 162.140 Kč vč. 21%
DPH, návrh dopravního značení k omezení tranzitní nákladní dopravy na území města
Hořovice. Objednat provedení prací.
23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy a zadávací dokumentace, vč. veškerých příloh k veřejné
zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Výstavba
sběrného dvora odpadů města Hořovice“. Rada zároveň souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové –
Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ondřej Vaculík, Ing. David Grunt, Ing. Petr
Karban, administrace: zástupce MAZEPPA s.r.o. a náhradníci – 1. náhradník Ing. Markéta
Hořínková, 2. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 3. náhradník Mgr. Jiří Vavřička, 4. náhradník
Roman Jetel, 5. náhradník Miloslav Jelínek.
23.08.2017
Ing. Šnajdr
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MŠMT č. 133-530
na vybudování umělého povrchu fotbalového hřiště.

23.08.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s vrácením peněžních prostředků od MAS Karlštejnsko, z. ú., v termínu
do 30. 9. 2017 s tím, že současně bude městu uhrazen úrok z prodlení a smluvní pokuta
vzhledem k nedodržení původního termínu splatnosti.
23.08.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s tím, že Městské kulturní centrum Hořovice podá žádost o poskytnutí
individuální účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelných katastrof k financování stálé expozice na téma CHKO Brdy, CHKO Český kras
a CHKO Křivoklátsko, umístěné v areálu Starého zámku Hořovice.
23.08.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Lochovice příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní, Hořovice na provoz sociálních
služeb v r. 2017 ve výši 1.000,- Kč.
23.08.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní č. 72/1
v k. ú. Velká Víska o výměře cca 30 m2 vlastníkům bytové jednotky č. 1600/215
v bytovém domě č. p. 1600 v Hořovicích, manželům Lence a Tomášovi Balejovým,
za účelem zřízení předzahrádky, za kupní cenu 1.000,- Kč/m2. Zveřejnit záměr prodeje
a informovat žadatele.
23.08.2017
JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku parcelní č. 796 v k. ú. Hořovice o výměře
cca 30 m2 paní Martině Bačové. Informovat žadatele.
23.08.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s přistoupením ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu č. S-16639/SOC/2016. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.08.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor v budově
č. p. 617 v Hořovicích z důvodu jejich dalšího nevyužívání nájemcem. Vyrozumět
nájemce a zajistit podpisy smluvních stran.
23.08.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parcelní č. 819/2
a 820/1 v k. ú. Velká Víska paní Ing. Tereze Martonové za kupní cenu dle znaleckého
posudku. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.

23.08.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 130,
219/4, 219/1, 58/2, 171/1, 103/2, 103/1, 219/17, 219/18, 219/19, 417/1, 417/2,
417/3, 402/2, 401, 437, 249/1, 374/1, 462/1 a 462/2 v k. ú. Hořovice se společností
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění soustavy nového elektrického kabelového
vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 810 bm za cenu
500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.
23.08.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Zaječov příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní, Hořovice na částečné pokrytí
nákladů na setkání seniorů v r. 2017 ve výši 3.000,- Kč.
23.08.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci s paní Ing. Jitkou Prach Opatrnou
po úpravách dle dispozic Mgr. Wachtlové. Informovat žadatelku a zajistit podpisy
smluvních stran.
23.08.2017
JUDr. Maříková
Rada města ukládá odboru právnímu a vnitřních věcí zaměřit pozemek p. č. 95/1
a p. č. 94/4 v k. ú. Velká Víska obec Hořovice za účelem zjištění přesných hranic
se sousedními pozemky.
23.08.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s návrhem Pracovní odborné skupiny prevence kriminality na znění jejího
Statutu a Jednacího řádu.
23.08.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s poskytnutím příspěvku na poskytování služeb pro Linku
bezpečí ve výši 2.000,- Kč na rok 2017.
23.08.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice schvaluje návrh koncepce komunitního centra v Hořovicích
a souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky z Integrovaného regionálního operačního programu č. 74 – Rozvoj
infrastruktury polyfunkčních komunitních center. Ukládá odboru technickému
a dopravnímu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví započít s úkony,
které jsou nutné k realizaci výše uvedeného záměru.

23.08.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s úkony vedoucími k vyklizení bytů při dlouhodobém
hrubém porušování nájemní smlouvy – nehrazení nákladů spojených s bydlením u tří
nájemníků dle přílohy zápisu a u tří osob, dle přílohy zápisu, započít s vymáháním
dlužných částek. Rada města ukládá MSBNF ve spolupráci s odborem vnitřních věcí
a právním zaslat uvedeným nájemníkům předžalobní výzvy a předat odboru vnitřních
věcí a právnímu veškeré doklady potřebné pro vymáhání dluhů a další postup.
23.08.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí
na uspořádání předvolební akce s kandidáty ODS do Poslanecké sněmovny. Akce
se bude konat dne 17. 10. 2017
23.08.2017
pí Šumerová
Rada bere na vědomí umístění reklamního poutače na Jezdecké závody juniorů, které
se konaly ve dnech 5. - 9. 7. 2017. Zpoplatnit dle Obecně závazné vyhlášky města
Hořovice č. 2/2013.
23.08.2017
pí Šumerová
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření města Hořovice za I. pololetí r.
2017. 23.08.2017
pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace na IV. ročník Dne české historie, neboť žádosti
o poskytnutí dotací již byly uzavřeny.
23.08.2017
pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku 1. základní škole Hořovice o částku 300 tis. Kč.
Uvedená částka je účelově určená na vícepráce spojené s rekonstrukcí mostu
u tělocvičen. Zahrnout do nejbližšího rozpočtového opatření.
23.08.2017
pí Šumerová
Rada bere na vědomí zprávu o provedení mimořádné inventarizace majetku
předávaného Městskému sportovnímu centru ke dni 30. 6. 2017.
23.08.2017

Dr. Ing. Jiří Peřina Mgr. Zdeňka Ulčová

Mgr. Jiří Vavřička

Zápis č. 16
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
23. 08. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Mgr. Jiří Vavřička, 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: Jana Šrámková, Ondřej

Vaculík
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 23. 8. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Hasman MPA
Rada města Hořovice ukládá ředitelům příspěvkových organizací, aby při nákupu
veškerých energií a telekomunikačních služeb v budoucnu vždy hlídali ceny
nakupovaných produktů. Tyto musí být vždy stejně nízké či nižší, než za jaké nakupuje
město Hořovice.
06.09.2017
Bc. Trojan MPA
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí daru SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů
Ohrazenice. 06.09.2017
Bc. Trojan MPA
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené přehledy, zejména pak rozpis plnění
a čerpání schválených rozpočtů, a to u hospodaření jednotlivých příspěvkových
organizací, jejichž je město zřizovatelem.
06.09.2017
Bc. Trojan MPA
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3, a to v plném rozsahu s tím,
že navýšené výdaje budou ve stejné výši kryty realizovaným a také předpokládaným
navýšením příjmů. Rada města Hořovice zároveň toto schválené rozpočtové opatření
č. 3 předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání
Zastupitelstva města Hořovice.
06.09.2017
Bc. Trojan MPA
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 4,
a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání.
06.09.2017
Bc. Trojan MPA
Rada města Hořovice schvaluje předložený návrh rozpočtu Městského sportovního
centra Hořovice na rok 2017.
06.09.2017
Bc. Trojan MPA
Rada města Hořovice schvaluje návrh cen za pronájem ve sportovní hale Hořovice
s platností od 1. 9. 2017, a to ve výši 700 Kč/hod. – celá hala, 300 Kč/hod. – 1/3 haly,
200 Kč/hod. – velký sál a 150 Kč/hod. – malý sál.
06.09.2017
Bc. Trojan MPA
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5, a to v souvislosti s možností

získat dotaci v rámci Integrovaného operačního programu Kybernetická bezpečnost.
Rada města Hořovice zároveň toto schválené rozpočtové opatření č. 5 předloží jako dílčí
rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
06.09.2017
Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na pondělí
25. 09. 2017.
06.09.2017
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí
2017
06.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy
o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle zákona
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Rozvoj
informačních systémů města Hořovice.“ Zároveň souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich
náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Pavel Nový, Mgr. Radek Smrž, Mgr. Helena
Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Jiří Žák, náhradníci – 1. Náhradník Ing. Milan
Šnajdr, 2. náhradník Miloslav Jelínek, 3. náhradník Ing. Markéta Hořínková, 4. náhradník
Ondřej Vaculík, 5. náhradník Roman Jetel.
01.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku malého
rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., týkající se výstavby ""Denního centra
pro osoby bez přístřeší"", včetně všech příloh a tedy i návrhu Smlouvy o dílo. Rada
zároveň schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, a jejich
náhradníky ve složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Ondřej Vaculík a Ing. Petr Karban
(náhradníci – Ing. Miroslava Paťavová, Bc. Michal Hasman MPA a Alena Ratajová DiS).
04.10.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem jízdního řádu pro linku 210009 MHD Hořovice, ""Cintlovka žel. st. - nám. B. Němcové - nemocnice (C09), s platností
od 3. 9. 2017 do 9. 12. 2017. Oznámit usnesení rady žadateli a správnímu orgánu.
06.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se žádostí Společenství vlastníků 819-820 a tedy se vstupem do prostor
bývalé kotelny v obytném domě č. p. 819-820 v Hořovicích za účelem provádění výměny
oken v těchto prostorách a souhlasí s odstraněním kovových konstrukcí původního
zařízení uhelné kotelny, které mohou bránit v provedení záměru společenství. Rada
nemá námitek k odstranění trubky vedoucí po fasádě domu č. p. 819-820, která byla

součástí plynových rozvodů a zařízení bývalé plynové kotelny, postavené v prostorách
dřívější kotelny uhelné, upozorňuje však
na to, že tato trubka bude majetkem současného nájemce řešených prostor, tedy
společnosti Hořovická teplárenská, s.r.o. Odeslat stanovisko rady žadateli.
06.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přesahem půdorysu nadzemní části bytového domu
č. p. 819 a 820 v ulici 1. máje z důvodu zateplení budovy. Zároveň souhlasí s dočasným
zpoplatněným záborem pozemku pro stavbu lešení a skladování stavebního materiálu.
Informovat žadatele.
06.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s žádostí obyvatelky Luční ulice o připojení jejího rodinného domu
na kanalizační řad, jelikož v ulici žádný kanalizační řad nevede a pokud by i vedl, pak
výstavbu kanalizačních přípojek zajišťuje ten, kdo ji bude používat. Oznámit usnesení
rady žadatelce.
06.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada poté, co se seznámila s dendrologickým posudkem, týkajícím se 8 ks stromů,
rostoucích na pozemku Města Hořovice p. č. 122/1 v k. ú. Hořovice nesouhlasí
s pokácením min. 5 ks těchto stromů.
06.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s žádostí o vyčištění okapů soukromého obytného domu
č. p. 724 v Jiráskově ulici v Hořovicích na náklady města. Jediným důvodem požadavku
vyčistit okapy bylo odmítnutí ze strany města pokácet k domu přilehlé zdravé stromy.
Informovat žadatele.
06.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí se zněním příkazní smlouvy, podle které Regionální rozvojová
agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, Riegrova 1, Plzeň 306 25,
za cenu 63.000 Kč bez DPH obstará administraci žádosti na projekt „Výstavba sběrného
dvora odpadů města Hořovice,“ v souladu s příslušnými a závaznými dokumenty OPŽP.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výstavbou dvou workoutových hřišť na území města v odhadované
hodnotě 500.000 Kč. Připravit do návrhu rozpočtu roku 2018 a současně připravit
žádost o dotaci z dotačních titulů Středočeského kraje vyhlášených pro rok 2018.
06.09.2017
Ing. Šnajdr
Město Hořovice souhlasí s přijetím dotace ve výši 86.400,- Kč na projekt „Volnočasové
aktivity pro děti a mládež - prevence kriminality “ z Programu 2017 pro poskytování

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu.
06.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s předloženým vyčíslením víceprací na opravě lávky do pavilonu
č. 6 v areálu 1. ZŠ Hořovice ve výši 206.870 Kč bez DPH, čímž se celková cena díla
se navýší na konečných 1.552.696,27 Kč bez DPH.
06.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci z IROP – číslo výzvy
10 „Kybernetická bezpečnost Hořovice“. Zároveň souhlasí se Smlouvou o dílo
se společností AJL, s. r. o., Markova 1965/6, 594 01 Velké Meziříčí, dle které bude
zpracována Studie proveditelnosti pro výše uvedený projekt za částku 199.000 Kč
bez DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
06.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí se zakoupením 2 ks turistických map Mikroregionu
Hořovicko za celkovou cenu 28.900,- Kč s DPH a s jejich umístěním. Mapy včetně
zabudování dodá firma Ing. Stanislav Rauch, Plzeň.
06.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s vrácením peněžních prostředků od MAS Karlštejnsko, z. ú., v termínu
do 30. 9. 2017 s tím, že současně bude městu uhrazen úrok z prodlení
a smluvní pokuta vzhledem k nedodržení původního termínu splatnosti.
04.10.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1506/4 v k. ú. Hořovice
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění stavby zařízení distribuční
soustavy kabelového vedení kNN. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca
56 bm za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit
podpisy smluvních stran.
06.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 493170353 o dodávce doplňku Monitor Obecní
samospráva k programovému vybavení CODEXIS a jeho aktualizací se společností
ATLAS consulting spol. s r. o. Zajistit podpisy smluvních stran.
06.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením Licenční smlouvy, podle které Spolek pro budování
a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., poskytne bezúplatně městu
oprávnění k výkonu práva užít dílo (licenci) na software Portál příspěvkových
organizací-Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zajistit podpisy smluvních

stran.
06.09.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku parcelní
č. 1966/3 v k. ú. Hořovice o výměře 80 m2 od pana Zdeňka Fajrajzla, Petra Prajzlera
a paní Mileny Prajzlerové za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 200,Kč/m2.
06.09.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku parcelní
č. 2082 v k. ú. Hořovice o výměře 11 m2 od manželů Ing. Jiřího Pavlíčka a Ivany
Pavlíčkové za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 500 Kč/m2.
06.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství mezi městem Hořovice
a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., uzavřenou v rámci projektu Rekonstrukce
autobusového nádraží v Hořovicích. Dodatek reaguje na fůzi společnosti ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. a společnosti PROBO BUS a.s. Zajistit podpisy smluvních stran.
06.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností
Cymedica Engineering, s. r. o., spočívající v umístění vedení NN a vedení optického
kabele na budoucích služebných pozemcích parcelní č. 1671/2, 1673/1 a 1673/2 v k. ú.
Hořovice pro stavbu Bytového a komerčního komplexu „U Štěpánků“ za cenu 500,Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele
a zajistit podpisy smluvních stran.
06.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené mezi obcí
Tlustice a městem Hořovice, kterým se mění označení nájemce. Zajistit podpisy
smluvních stran.
06.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s úhradou dlužného příspěvku města do fondu oprav Společenství
vlastníků domu č. p. 819-820, 1. máje, Hořovice, za r. 2014, 2015, 2016 a leden až srpen
2017 a s následnou pravidelnou měsíční úhradou tohoto příspěvku. Informovat
žadatele.
06.09.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s úkony vedoucími k vyklizení bytů při dlouhodobém
hrubém porušování nájemní smlouvy – nehrazení nákladů spojených s bydlením u tří
nájemníků dle přílohy zápisu a u tří osob, dle přílohy zápisu, započít s vymáháním
dlužných částek. Rada města ukládá MSBNF ve spolupráci s odborem vnitřních věcí

a právním zaslat uvedeným nájemníkům předžalobní výzvy a předat odboru vnitřních
věcí a právnímu veškeré doklady potřebné pro vymáhání dluhů a další postup.
01.11.2017
Mgr. Kebrlová
Rada schvaluje pevný pořadník pro přidělení bytů pro dvojice v Domě s pečovatelskou
službou Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
06.09.2017
Mgr. Kebrlová
Rada nesouhlasí s přidělením druhé místnosti v holobytech žadatelce dle přílohy zápisu.
06.09.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci o uzavírání nájemních smluv
v sociálních bytech. U jednoho nájemníka dle přílohy k zápisu, který nemá uhrazeny
náklady spojené s bydlením a nepožádal o prodloužení nájemní smlouvy, která končí
31. 8. 2017, ukládá Rada města Hořovice MSBNF ve spolupráci s odborem vnitřních věcí
a právním zahájit úkony vedoucí k vyklizení bytu, pokud nájemník byt do 15-ti dnů ode
dne ukončení nájemní smlouvy neopustí dobrovolně. Vzhledem
k tomu, že se jedná o rodinu s nezaopatřenými dětmi, souhlasí rada města
s přidělením jedné místnosti v holobytech. Informovat nájemníka.
06.09.2017
pí Šrámková
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu
2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Humanitárního fondu určenou na realizaci projektu Instalace sítí proti hmyzu do oken
a balkonových dveří domova pro seniory HUF/SOC/031417/2017. Poskytovatel:
Středočeský kraj, Zborovská 81/11,
Praha 5.
06.09.2017
pí Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
06.09.2017
Dr. Ing. Jiří Peřina

Jana Šrámková Ondřej Vaculík

Zápis č. 17
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
06. 09. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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: Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří
Vlček
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 6. 9. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí dotace organizaci Motorvize ve výši 2.000,Kč, a to za podmínek současně schvalované vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace.
20.09.2017
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6, a to v plném rozsahu s tím,
že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
20.09.2017
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Dodatku č 1. k Veřejnoprávní smlouvě
o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby uzavřené mezi Domovem Na Výsluní
Hořovice, jakožto příjemcem dotace a Středočeským krajem jakožto poskytovatelem
dotace.
20.09.2017
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace a zároveň tak
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od Středočeského kraje, a to
na akci „Hořovické kulturní léto“.
20.09.2017
Bc. Trojan
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 7. rozpočtového opatření města
Hořovice na rok 2017.
20.09.2017
Dr. Ing. Peřina
Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným pronájmem nádvoří Starého zámku
v Hořovicích v rámci předvolební kampaně ČSSD pro pořádání koncertu dechové hudby
Krajanka v neděli dne 24. 9. 2017 od 16. hodin.
06.09.2017
Ing. Grunt
Rada bere na vědomí vyhodnocení podaných nabídek předložené komisí pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ohledně ,,Záměru prodeje pozemku p. č. 892/5 k. ú. Velká
Víska“ a na základě tohoto vyhodnocení rada doporučuje zastupitelstvu města Hořovice,
schválit prodej pozemku p. č. 892/5 za nejvyšší nabídkovou cenu a to 501 Kč včetně DPH
za 1 m2 pozemku, kdy celková nabídková cena činí 29.147.708,09 Kč včetně DPH.
Do stanoveného termínu byly předloženy 2 nabídky. Současně předložit zastupitelstvu

finanční analýzu k možnosti výstavby inženýrských sítí a prodeje pozemků městem
Hořovice.
PRO: 5
ZDRŽEL SE: 1 Dr. Ing. Jiří Peřina
PROTI: 0"
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, vč. návrhu
o přistoupení k platbám vodného a stočného, do a z tribuny u fotbalového stadionu
v Hořovicích, kdy plátcem za služby Vodovodů a kanalizací Beroun, a.s. se nově stává
příspěvková organizace Městské sportovní centrum. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, vč. návrhu
o přistoupení k platbám vodného a stočného, do a z nové sportovní haly v Hořovicích,
kdy plátcem za služby Vodovodů a kanalizací Beroun, a.s. se nově stává příspěvková
organizace Městské sportovní centrum. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, vč. návrhu
o přistoupení k platbám vodného a stočného, do a z městského kina v Hořovicích, kdy
plátcem za služby Vodovodů a kanalizací Beroun, a.s. se nově stává příspěvková
organizace Městská správa bytového a nebytového fondu. Zajistit podpisy smluvních
stran.
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada, poté co se seznámila se stanoviskem Policie České republiky, Dopravního
inspektorátu Beroun, týkajícího se dopravní úpravy v ulici Milinovského, nesouhlasí
s žádostí obyvatel této ulice o výjimku, tj. o úpravu dopravního značení ve smyslu
umožnění parkování v nočních hodinách a na vyhrazených místech. O usnesení rady
informovat žadatele.
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy Krásnohorská elektro,s.r.o., Krásná Hora
nad Vltavou 172, 262 56, týkající se vypracování realizační projektové dokumentace
nového veřejného osvětlení v ulicích Na Radosti, 1. máje, Palachova, Kosmonautů.
Objednat vypracování této dokumentace.
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem protokolu o předání a převzetí předmětu nájmu a o předání
nemovitosti po odstranění stavby základové stanice veřejné komunikační sítě nebo
zařízení veřejné komunikační sítě, týkající se odstranění vestavby, v majetku společnosti
CETIN a.s., z půdních prostor budovy č. p. 617 v Jiráskově ulici i s textem protokolu

o demontáži podružného elektroměru pro napájení základové stanice veřejné
komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., a podpisy
pověřuje starostu města. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí podnět občana Hořovic, podle kterého je potřebné v Hořovicích
změřit množství polétavého prachu v ovzduší a navrhuje obrátit se v této věci na Krajský
úřad Středočeského kraje.
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“
po obou stranách komunikace spodní části ulice Buková v úseku mezi křižovatkami
s ulicí Milinovského a ulicí Modřínová.
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které bude prováděn, za celkovou cenu
205.000 Kč vč. DPH, ing. Jiřím Preslem autorský a stavební dozor při výstavbě sběrného
dvora v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada města na základě soutěže o veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení, nazvanou „Rekonstrukce komunikace v ulici
K Nemocnici v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO:
60838744, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí
o výběru dodavatele. Nabídnutá cena za provedení prací činí 19.223.945,43 Kč bez DPH,
tj. 23.260.973,97 Kč vč. 21% DPH.
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada města na základě soutěže o veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení, nazvanou „Rekonstrukce komunikací
v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744,
jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru
dodavatele. Nabídnutá cena za provedení prací činí 5.667.242 Kč bez DPH, tj. 6.857.363
Kč vč. 21% DPH.
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Rada města, na základě soutěže o veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení, nazvanou "Snížení energetické náročnosti
společenského domu v Hořovicích“, projednala závěry hodnotící komise a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16,
412 01 Litoměřice, IČO: 62743881, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí

s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Nabídnutá cena za provedení prací činí
8.444.458 Kč bez DPH, tj. 10.217.794 Kč vč. 21% DPH.
20.09.2017
Ing. Šnajdr
Město Hořovice souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle
Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast
na projekt „Volnočasové aktivity pro děti a mládež - prevence kriminality“.
20.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce nemovitosti, podle které město přenechává
Veronice Rajsové k dočasnému užívání část pozemku parcelní č. 1112/49 v k. ú.
Hořovice o výměře cca 27 m2 na zahrádku. Smlouva o výpůjčce nemovitosti se uzavírá
na dobu určitou od 15. 9. 2017 do 31. 12. 2018. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat,
opravovat a udržovat součást distribuční soustavy - kabelové vedení NN a pojistkovou
skříň v chodníku na pozemcích parcelní č. 1016/2, 997, 978 a 888/1 v k. ú. Hořovice
za cenu 136.500,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.
20.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat,
opravovat a udržovat součást distribuční soustavy – v zemi uložené kabelové vedení NN
0,4kV, na pozemcích parcelní č. 92/8, 678/1 a 831/23 v k. ú. Velká Víska za cenu
12.500,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních
stran.
20.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce nemovitosti, podle které město přenechává
panu Vladimíru Lacinovi k dočasnému užívání část pozemku parcelní č. 1112/52 v k. ú.
Hořovice o výměře cca 20 m2 za účelem zřízení venkovního posezení. Smlouva
o výpůjčce nemovitosti se uzavírá na dobu určitou od 15. 9. 2017 do 31. 12. 2020.
Zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení věcného břemene,
podle které je město oprávněno provozovat a udržovat stavbu chodníku na části
pozemku parcelní č. 1935/1 v k. ú. Hořovice, který je ve spoluvlastnictví pana Ivana

Cedivody a paní Ivany Vrbové, za cenu 100,- Kč/m2.
20.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 17. 7. 2015 mezi
městem Hořovice a STATKEM HOŘOVICE, s. r. o., podle kterého STATEK HOŘOVICE, s. r.
o., rozšiřuje předmět nájmu o pozemek parc. č. 87 v k. ú. Velká Víska a pronajímá tento
pozemek městu za účelem zřízení a provozování sběrného dvora. Zajistit podpisy
smluvních stran.
20.09.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parcelní č. 1966/21
v k. ú. Hořovice o výměře 48 m2 od pana Zdeňka Fajrajzla, Petra Prajzlera a paní Mileny
Prajzlerové za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 200,- Kč/m2.
20.09.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s rozšířením doplňkové činnosti příspěvkové organizace Středisko
volného času - DOMEČEK HOŘOVICE o poskytování služeb mimo režim vyhlášky
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, pro žáky 1. stupně základní školy v době, kdy
rodiče jsou v zaměstnání. Rada souhlasí s aktualizovaným zněním zřizovací listiny této
příspěvkové organizace a doporučuje zastupitelstvu města aktualizovanou zřizovací
listinu schválit.
20.09.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Hořovice na sociální oblast s organizací Linka bezpečí, z. s. ve výši 2.000 Kč na rok
2017.
20.09.2017
p. Vaculík
Rada souhlasí s přidělením finančního příspěvku pro MSBNF ve výši 150.000 Kč
na činnost.
20.09.2017
pí Šrámková
Rada souhlasí s navýšením rozpočtu Domova Na Výsluní Hořovice o částku 199 000,- Kč.
Částka bude použita na vyhotovení energetického a technického posudku úpravy topné
soustavy v Domově.
20.09.2017
Dr. Ing. Jiří Peřina Mgr. Zdeňka Ulčová

PhDr. Jiří Vlček

Zápis č. 18
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
20. 09. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Ondřej Vaculík, místostarosta

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: Jana Šrámková, Mgr. Jiří
Vavřička
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 20. 9. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Aleš Trojan
Rada bere na vědomí oznámení ředitelů obou základních škol o vyhlášení ředitelského
volného dne v pátek 29. 9. 2017.
04.10.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí kupní a se zněním kupní smlouvy
ve věci prodeje pozemku p. č. 892/5 k. ú. Velká Víska. Rada doporučuje zastupitelstvu
města smlouvu o smlouvě budoucí kupní schválit.
04.10.2017
Ing. Křížková
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o změně
platu ředitele příspěvkové organizace Městské sportovní centrum Hořovice pana
Jaroslava Sedláka podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu s účinností
od 1. října 2017. Zajistit předání platového výměru.
04.10.2017
Ing. Křížková
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o změně
platu ředitelky příspěvkové organizace Městská mateřská škola Hořovice Bc. Heleny
Nesnídalové podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu s účinností
od 1. října 2017. Zajistit předání platového výměru.
04.10.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 1.11.2017 na dobu 12 měsíců pro pět
zaměstnanců, kteří by byli zařazeni do Městské správy bytového a nebytového fondu
na úklidové práce. V případě získání příspěvku na VPP rada zmocňuje ředitele
příspěvkové organizace MSBNF k řízení, organizování a kontrolování práce těchto
zaměstnanců.
04.10.2017
Ing. Křížková
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti pro zajištění
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve dnech 4., 20. a 21. října 2017.
04.10.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy společnosti ALIS, spol. s. r. o., týkající se poskytnutí
práv k užívání software z důvodu rozšíření programu „KEO“ o příspěvkové organizace.

Zajistit podpisy smluvních stran.
04.10.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh pro veřejnou
zakázku dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
na projekt „Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa I Višňovka.“
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich
náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Ing. David Grunt,
Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban, Alena Jirků, administrace: zástupce CBG – Consult,
s.r.o. náhradníci – Mgr. Helena Plecitá, Ing. Markéta Hořínková, Alena Gebrianová,
Roman Jetel, Ing. Josef Nový.
04.10.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které Národní památkový ústav, správa
zámku v Hořovicích pronajme městu prostory – 1 místnost v přízemí západního křídla
zámku o výměře 43,7 m2 pro konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 19. 10. do 23. 10. 2017. Nájemné činí 1.000 Kč.
Zajistit podpisy smluvních stran.
04.10.2017
JUDr. Maříková
1) Rada souhlasí se zněním Licenční smlouvy – ParkControl, podle které společnost City
Parking Group, s. r. o., poskytne městu licenci pro užití aplikace ParkControl, umožňující
provádění kontrol úhrady parkovného v zóně placeného stání ve městě, za měsíční
odměnu ve výši 299,- Kč + DPH.
2) Rada souhlasí se zněním Smlouvy o poskytování služeb - ClickPark, podle které
společnost City Parking Group, s. r. o., zajistí pro město možnost platby parkovného
prostřednictvím aplikace ClickPark v zóně placeného stání ve městě, za měsíční odměnu
ve výši 10% z veškerých příjmů vybraných pomocí aplikace ClickPark v zóně placeného
stání, minimálně však 1490,- Kč + DPH. Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou. Zajistit
podpisy smluvních stran.
04.10.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 777/2
o výměře 27 m2 v k. ú. Hořovice z důvodu sjednocení majetku a lepšího přístupu
k domu č. p. 356 v Hořovicích. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
04.10.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s tím, aby přestupky na úseku matrik dle zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, projednával odbor vnitřních věcí a právní Městského úřadu v Hořovicích.
04.10.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s výkonem opatrovnictví u klientky odboru sociálních věcí a zdravotnictví
dle přílohy k zápisu, i když jmenovaná nemá trvalé bydliště přímo na území Hořovic.

Zdržel se: 1
04.10.2017
pí Šrámková
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt dle
přílohy zápisu. Vzhledem k nepravidelným platbám a dluhu na nájemném a službách
prodloužit nájemní smlouvu pouze do 30. 11. 2017. V případě pravidelného hrazení
běžných plateb pak nájemní smlouvu Městská správa bytového a nebytového fondu
automaticky prodlouží až do 28. 02. 2018.
04.10.2017
Dr. Ing Jiří Peřina Jana Šrámková

Mgr. Jiří Vavřička

Zápis č. 19
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
21. 09. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni: Ondřej Vaculík, místostarosta
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:
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 21. 9. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
JUDr. Maříková
Rada revokuje a mění text smlouvy o smlouvě budoucí kupní týkající se prodeje
pozemku p. č. 892/5 v KÚ Velká Víska v bodě 4.1, kde se mění lhůta pro vybudování
bytových jednotek nebo rodinných domů ze 2 na 6 let.
22.09.2017

Dr. Ing. Jiří Peřina Jana Šrámková Mgr. Jiří Vavřička

Zápis č. 20
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
04. 10. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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: Mgr. Zdeňka Ulčová Ondřej
Vaculík
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 04. 10. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným
osobám:
Bc. Michal Hasman
Vzhledem k ukončení činnosti městského rozhlasu rada revokuje své usnesení ze dne
2. 10. 2002 o poplatku za jeho použití a schvaluje poplatek za zprávu distribuovanou
Mobilním rozhlasem ve výši 500 Kč za jednu komerční zprávu (o velikosti do 138
znaků). Zprávy z Městského úřadu, příspěvkových organizací a městských spolků budou
rozesílány zdarma.
18.10.2017
Bc. Aleš Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8, a to v plném rozsahu s tím,
že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
18.10.2017
Bc. Aleš Trojan
Rada města Hořovice schvaluje bezplatné užití veřejného prostranství na Palackého
náměstí v Hořovicích v rámci předvolební akce KSČM, a to na čtvrtek 5. 10. 2017 v době
od 8:00 do 11:00 hodin, avšak za předpokladu, že zábor bude činit max. 10 m2 s ohledem
konání tradičních čtvrtečních prodejních trhů.
18.10.2017
Bc. Aleš Trojan
Rada města schvaluje zábor štěrkové cesty před restaurací Na Krétě pro paní Hedviku
Koželuhovou, jakožto provozovatelku této restaurace, od pátku 6. 10. 2017 od 16:00
hodin do neděle 8. 10. 2017 do 12 hodin, a to za účelem prodeje občerstvení během
Cibulového jarmarku. Poplatek za tento zábor bude vyčíslen v souladu s příslušnou
místní vyhláškou.
18.10.2017
Bc. Aleš Trojan
Rada souhlasí s navýšením příspěvku pro MSC ve výši 103. 000,- Kč na řešení havárie
chladícího zařízení zimního stadionu.
18.10.2017
Ing. Křížková
Rada nesouhlasí s užitím znaku města na reklamním a informačním plakátu města
Hořovice.
18.10.2017

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přesahem stavby z důvodu zateplení obvodové stěny bytového domu
čp. 94 a 95 na Palackého nám. a zároveň souhlasí i s opravou okapových chodníčků
tamtéž. Informovat žadatele.
18.10.2017
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s návrhem společnosti INGAS Praha, s.r.o., podle kterého bude STL
plynovod nově protínat zahradu Společenského domu. Informovat žadatele.
18.10.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které dodá společnost SiaInvest s.r.o., za cenu max.
176.660 Kč vč. 21 % DPH čekárnu na plánovanou autobusovou zastávku na Sklenářce,
ve směru do Tlustice. Objednat dodávku a montáž.
18.10.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost ANTA spol. s r.o., za cenu
162.503 Kč vč. 21 % DPH studii revitalizace zeleně v okolí Starého zámku dle přílohy.
18.10.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 - Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro veř. zadavatele, a tedy s nabídkou, podle které
provede společnost STRABAG a.s., za cenu 499.581,83 Kč bez DPH, tj. 604.494 Kč vč.
21 % DPH, rekonstrukci části ulice Na Tržišti (za hasičskou zbrojnicí). Důvodem
přímého oslovení společnosti STRABAG a.s. je skutečnost, že v nedávné době zvítězila
ve dvou soutěžích o veřejnou zakázku, vypsaných městem Hořovice a bude tedy
v Hořovicích ve zbytku roku 2017 a v roce 2018 působit.
18.10.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením nového vstupu do rodinného domu, umístěného na adrese
Náměstí Svobody č. p. 115/2a (parc. č. 367 v k. ú. Hořovice), přímo z pozemku parc.
č. 402/2 v k. ú. Hořovice. Oznámit usnesení rady žadateli.
18.10.2017
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s žádostí o zřízení dvou vyhrazených parkovacích stání v modré zóně
parkování, tj. ve veřejně přístupném prostoru, konkrétně v Zámecké ulici, o která bylo
požádáno za účelem získání stavebního povolení k realizaci bytového domu o třech
bytových jednotkách. Oznámit usnesení rady žadateli.
18.10.2017
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s vyhrazením jednoho parkovacího místa pro potřeby lékárny
U Černého orla.

18.10.2017
JUDr. Maříková
Rada předběžně souhlasí s odkoupením části pozemku parcelní č. 1570/18 v k. ú.
Hořovice – část náspu železniční trati z vlastnictví Českých drah, a. s., do vlastnictví
města Hořovice za účelem zřízení parkoviště P+R. Informovat České dráhy, a. s.
18.10.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu nemovitosti - budovy sauny č. p.
1254 v Hořovicích, dle nájemní smlouvy uzavřené dne 15. 9. 2011 mezi městem
Hořovice a panem Milanem Vystydem, z důvodu změny v osobě pronajímatele. Nájem
skončí dne 31. 10. 2017. Vyrozumět nájemce a zajistit podpisy smluvních stran.
18.10.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat
zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení nízkého napětí,
na pozemcích parcelní č. 44/1, 44/5, 75/1, 75/2, 75/3, 92/1 a 92/3 v k. ú. Hořovice
za cenu 46.050,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.
18.10.2017
Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se zněním Statutu řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb
dle návrhu.
18.10.2017
Dr. Ing. Jiří Peřina Mgr. Zdeňka Ulčová

Ondřej Vaculík

Zápis č. 21
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
18. 10. 2017
Přítomni:
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
PhDr. Jiří Vlček, radní
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni:Mgr. Jiří Vavřička, Karel 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. 21
Rady města Hořovice ze dne 18. 10. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným
osobám:
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přesahem zateplení rodinného domu č. p 1019/2 v ulici U Rybníčka
na pozemek v majetku Města Hořovice parc. č.769/2 v. k. Hořovice. Informovat

žadatele.
Rada si zároveň vyhrazuje právo rozhodovat pouze o těch žádostech stavebníků,
kdy vlivem montáže zateplovacího systému dojde k zúžení průchodnosti přilehlého
chodníku pod 1,5 m. V ostatních případech pověřuje k vyřizování žádostí občanů,
týkajících se souhlasu města s montáží zateplovacího systému, přesahujícího
nad pozemky v majetku Města Hořovic, Odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice.
Pověření je uděleno až do přijetí usnesení rady o jeho skončení.
01.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada po prostudování studie proveditelnosti, mapující stav inženýrských sítí
v lokalitě Žižkov v Hořovicích, zpracovanou společností PROJEKT IV, s.r.o. souhlasí
s návrhem Odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice, požádat projektovou
kancelář PROJEKT IV, s.r.o. o nabídku na zpracování dalšího stupně, projektové
dokumentace, tj. zpracování dokumentace pro územní řízení.
01.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Movitý majetek v celkové hodnotě
51.607,50 Kč bude zapůjčen ČZS ZO Hořovice na dobu deseti let. Zajistit podpisy
smluvních stran.
01.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí žádost Domova Na Výsluní, Hořovice na vyhlášení výběrového
řízení Městem Hořovice na výměnu centrálního střešního světlíku.
01.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle
které provede společnost TEZA s.r.o., za cenu 211.543 Kč bez DPH, výměnu
přívodního vodovodního potrubí do objektů 1. základní školy. Rada souhlasí
s výjimkou z důvodu havarijního stavu a nutnosti rychlého řešení vzniklé situace.
01.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost STRABAG
a.s., za cenu 499.581,83 Kč bez DPH, tj. 604.494 Kč vč. 21 % DPH, rekonstrukci části
komunikace v ulici Na Tržišti (za hasičskou zbrojnicí). Zajistit podpisy smluvních
stran.
01.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost STRABAG a.s. za cenu
314.938,99 Kč bez DPH, tj. 381.076,18 Kč vč. 21 % DPH, rekonstrukci části ulice
Větrné v úseku od křižovatky s ulicí Na Radosti, po křižovatku s ulicí Polní. Rada
zároveň souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo nazvané „Rekonstrukce
komunikací v Hořovicích“, který smluvně řeší výstavbu právě ve Větrné ulici.
Podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je umožněn článkem 4 výzvy k podání

nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, jež byla vypsána na veřejnou
zakázku nazvanou Rekonstrukce komunikací v Hořovicích a kde vítěznou nabídku
podala právě společnost STRABAG a.s.
01.11.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o nájmu honitby, podle které město pronajímá
Honebnímu společenstvu Podluhy - Hvozdec pozemky v k. ú. Hořovice, Velká Víska
a Podluhy, uvedené v příloze č. 1 této dohody, za účelem honitby. Zajistit podpisy
smluvních stran.
01.11.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.
č. 1112/52 a 1034/1 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající
v umístění soustavy nového elektrického kabelového vedení nízkého napětí.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 3 bm za cenu 500,- Kč/bm + DPH
dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
01.11.2017
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9, a to v plném rozsahu s tím,
že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
01.11.2017
Bc. Trojan
Rada souhlasí s příspěvkem 120 tisíc Kč Městskému kulturnímu centru na pokrytí
zvýšených nákladů na energie za období od 1. března do 30. září 2017.
01.11.2017
Ing. Grunt
Rada na základě doporučení stavební komise souhlasí s pořízením územních studií
v lokalitě Hvozdecká a Nad Statkem bez spolufinancování z dotačního titulu MMR
ČR, kdy alokovaná částka již byla vyčerpána. Zároveň rada ukládá prověřit
podmínku, kdy při výstavbě v těchto lokalitách by se stavebníci poměrnou částkou
podíleli na uhrazení nákladů za pořízení studie.
01.11.2017
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Gymnáziu Václava Hraběte
v Hořovicích pro konání školní akademie dne 18. 12. 2017 od 8:30 do 12:00 hod
a dne 19. 12. 2017 od 8:30 do 18:00 hod.
01.11.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty
dvěma žadatelkám dle přílohy zápisu. Městské správě bytového a nebytového fondu
ukládá uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou, a to do 28. 2. 2018. Informovat

žadatelky. 01.11.2017
Mgr. Kebrlová
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v holobytu žadatelce dle přílohy
zápisu.
01.11.2017
Ondřej Vaculík

Mgr. Jiří Vavřička, Karel Pelikán

Zápis č. 22
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
01. 11. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová přišla později
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: PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Jiří
Vavřička
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 01. 11. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným
osobám:
Bc. Aleš Trojan MPA
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10, a to v plném rozsahu
s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
15.11.2017
Bc. Aleš Trojan MPA
Rada města Hořovice, plníc funkci zřizovatele základních škol, jmenuje v souvislosti
se skončením volebního období předchozích školských rad, s účinností
od 20. 11. 2017, do těchto školských rad nové členy, resp. pak zástupce města
jakožto zřizovatele, a to následovně:
1. základní škola, Komenského 1245, 268 01 Hořovice
Karel Pelikán, nar. 5. 4. 1962, bytem Lidická 595, 268 01 Hořovice
2. základní škola, Jiráskova 617, 268 01 Hořovice
MDDr. Antonín Spal, nar. 13. 8. 1985, bytem Vrchlického 1033, 268 01 Hořovice
15.11.2017
Bc. Aleš Trojan MPA
Rada města Hořovice vzala na vědomí výsledek šetření České školní inspekce, a to
na právnickou osobu Městská mateřská škola Hořovice, jakožto příspěvkové
organizace města. Rada po projednání na základě předložených dokumentů
a vysvětlení ředitelky neshledala žádné vážné pochybení na straně MMŠ.
15.11.2017
Bc. Aleš Trojan MPA
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Dodatku č 2. k Veřejnoprávní smlouvě
o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby uzavřené mezi Domovem
Na Výsluní Hořovice, jakožto příjemcem dotace, a Středočeským krajem, jakožto
poskytovatelem dotace. 15.11.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek na akci nazvanou: ,,Cyklostezka
Hořovice – Kotopeky – lávka – projektová dokumentace “ a rada zároveň jmenuje
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. David Grunt, Mgr. Helena
Plecitá, Ing. Petr Karban a náhradníky ve složení Bc. Michal Hasman MPA, Daniel
Paťava Dis. a Ing. Markéta Hořínková.
15.11.2017

Ing. Grunt
Rada v souvislosti s novelou stavebního zákona ukládá prověřit možnosti
pro splnění požadavku Ministerstva pro místní rozvoj, na počet pracovníků
vykonávajících agendu úřadu územního plánování, kdy pro ORP Hořovice je
stanoven počet 4,5 úvazku a v současnosti je úvazku 1,8. Zohlednit zejména fakt
neúměrně vysokých kvalifikačních požadavků v poměru s finančním ohodnocením
a případně s ostatními ORP uskutečnit schůzku na MMR.
15.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem odpovědí v dotazníku pro obce, který byl rozeslán
společností ENERGO-ENVI, s.r.o., a pomocí kterého jsou sbírány informace k Územní
energetické koncepci Středočeského kraje. Zajistit odeslání takto vyplněného
dotazníku.
15.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s provedením vodorovného dopravního značení V 12c a V 12d
(Zákaz zastavení a Zákaz stání) v ulici Místní na křižovatce s ulicí Slavíkovou dle
předloženého schématu. Objednat provedení prací.
15.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se žádostí společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s., týkající
se prodloužení termínu dokončení výkopových prací z důvodu rekonstrukce
kanalizačního řadu, vodovodního řadu a přípojek v ulici Nerudova a na Náměstí
Svobody. Žádost byla podána z důvodu změny technologie při rekonstrukci
kanalizačního řadu a přípojek. Novým termínem dokončení je 31. 12. 2017.
15.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem úprav Městského informačního systému (turistických
ukazatelů), který pro město spravuje společnost INFORM v.o.s. dle technickým
a dopravním odborem předloženého návrhu. Projednat návrh se společností
INFORM a předložit nabídku této společnosti na provedení radou schválených
úprav.
15.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého zrealizuje
společnost BM Construction s.r.o. stavbu tenisové klubovny v termínu
do 30. 4. 2018, místo původně domluveného 30. 11. 2017. Zajistit podpisy
smluvních stran.
15.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s opětovnou instalací svislé dopravní značky B28 „Zákaz zastavení“
do ulice Vrbnovská, která vymezuje úsek zákazu zastavení pro automobily mezi
křižovatkami ulic Višňová a K Nemocnici.

15.11.2017
Ing. Anna Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole
Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech:
15. 11. 2017 od 15:30 do 19 hodin, 21. 11, 22. 11.,
27. 11. a 28. 11. 2017 od 13 do 16:30 hodin, 29. 11. 2017 od 14 do 19 hodin,
1. 12. a 6. 12. 2017 od 16 do 19 hodin, 8. 12. 2017 od 16 do 20 hodin,
13. 12. 2017 od 14 do 19 hodin, 20. 12. 2017 od 15:30 do 19 hodin.
15.11.2017
Ing. Anna Křížková
Radní vzali na vědomí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění NV č. 340/2017 Sb., kterým
došlo od 1. 11. 2017 ke změně platových tarifů u městského úřadu a příspěvkových
organizací zřizovaných městem. Rada stanovila platy všem ředitelům
příspěvkových organizací tak, že upravila tarif podle nařízení vlády a ostatní složky
platů upravila dle návrhu viz příloha č.1.
Zajistit předání platových výměrů. ZDRŽEL SE: 1 Mgr. Jiří Vavřička.
15.11.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat
zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN 0,4kV a pilířů s rozvodnými
skříněmi, na pozemcích parcelní č. 286/3, 437, 497, 513/2, 611/1 a 753/12 v k. ú.
Hořovice za cenu 67.400,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit
podpisy smluvních stran.
15.11.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město přenechává paní
Šárce Radinové k dočasnému užívání část pozemku parcelní č. 1111/1 v k. ú.
Hořovice o výměře cca 75 m2 za účelem využití na kuřárnu pro hosty restaurace
v domě č. p. 699. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 2.11.2017 do 31.12.2018.
Zajistit podpisy smluvních stran.
15.11.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 307/1
o výměře cca 20 m2 v k. ú. Hořovice z důvodu zajištění lepšího přístupu
k rodinnému domu č. p. 269. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
15.11.2017
Mgr.Olga Kebrlová
Rada souhlasí s rekonstrukcí koupelny v Domě s pečovatelskou službou – byt
č. 206. Rekonstrukce bude financována ze soukromých prostředků současné
nájemkyně bytu za podmínek stanovených pronajímatelem bytu – Domovem
Na Výsluní, Hořovice.

15.11.2017
Mgr. Olga Kebrlová
Rada schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytu pro dvojice v Domě
s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní
Hořovice a žadatele.
15.11.2017
Mgr. Zdeňka Ulčová
Rada přijímá dar Partnerského svazku obcí Gau Algesheim ve výši 15.360,- Kč
a pověřuje radní Mgr. Zdeňku Ulčovou využitím této částky pro další rozvoj
partnerství v oblasti kultury. Uvedenou částku tvoří dobrovolné příspěvky vybrané
při ochutnávce darovaného vína na Cibulovém jarmarku v Hořovicích.
15.11.2017

Dr. Ing. Jiří Peřina PhDr. Jiří Vlček

Mgr. Jiří Vavřička

Zápis č. 23
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
15. 11. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
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: Ondřej Vaculík, Karel
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. 23
Rady města Hořovice ze dne 15. 11. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Aleš Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2018,
a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání
a následnému schválení. Zároveň bere rada na vědomí i navrhovaný rozpis rozpočtu
pro rok 2018, který bude Zastupitelstvu města Hořovice po schválení samotného
rozpočtu předkládán rovněž na vědomí.
29.11.2017
Bc. Aleš Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na období let 2019 až 2021, a s doporučením jej schválit ho předkládá
Zastupitelstvu města Hořovice k projednání a následnému schválení.
29.11.2017
Bc. Aleš Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro aktuální potřeby
financování nezbytných výdajů v roce 2018 o tzv. kontokorentní úvěr k běžnému účtu,
a to ve výši 5 mil. Kč, přičemž doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválení
uzavření smlouvy o takovémto kontokorentním úvěru.
29.11.2017
Bc. Aleš Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro potřeby
financování plánovaného schodkového rozpočtu města Hořovice na rok
2018 o dlouhodobý úvěr v hodnotě 20 mil. Kč, a to zejména z důvodu financování
zásadní rekonstrukce ulice K Nemocnici, přičemž doporučuje Zastupitelstvu města
Hořovice schválení uzavření příslušné smlouvy o takovémto dlouhodobém úvěru.
29.11.2017
Bc. Aleš Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, a to v plném rozsahu s tím,
že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
29.11.2017
Bc. Aleš Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 12,
a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání
a následnému schválení.
29.11.2017
Bc. Aleš Trojan
Rada města Hořovice schvaluje bezplatné využití veřejného prostranství před kostelem

na Palackého náměstí v Hořovicích dne 5. 12. 2017 v odpoledních a večerních hodinách
pro sdružení osobního rozvoje Sedmikráska, a to za účelem konání akce s čerty, anděly
a Mikulášem, avšak bez možnosti využití vnitřních prostor úřadu města Hořovice.
29.11.2017
Bc. Trojan
Rada města projednala záměr MMŠ přerušit provoz z organizačních důvodů ve dnech
27. 12 až 29. 12. 2017.
29.11.2017
Bc. Trojan
Rada města souhlasí s využitím části daru ve výši 100. 000 Kč od společnosti Terminal
Oil na nákup sportovního vybavení do sportovních zařízení města a ukládá řediteli MSC
nákup uskutečnit.
29.11.2017
Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na pondělí
11. 12. 2017 od 16. hodin.
29.11.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 6.241.818,21 Kč bez DPH tj. 7.552.600 Kč
včetně DPH, podle které provede společnost VEKREMAN s. r. o., realizaci stavby
nazvané: ,,Revitalizace rybníka Valcverk“. Do podlimitního veřejného řízení se přihlásili
celkem 4 uchazeči. Akce bude realizována pouze v případě získání finanční dotace. Rada
zároveň souhlasí se zněním smlouvy o dílo.
29.11.2017
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování územní studie
Nad Statkem a Hvozdecká, kdy dodatek mění znění smlouvy o dílo v bodě č. 4 tak,
že termín dokončení a předání díla je stanoven tímto dodatkem nejpozději do 9 – ti
měsíců od oboustranného podpisu dodatku. Podmínka zahájení prací až po rozhodnutí
o přidělení dotace se tímto dodatkem ruší a zahájení prací je stanoveno dnem
oboustranného podpisu dodatku ke smlouvě o dílo.
29.11.2017
Ing. Grunt
Rada na základě doporučení hodnotící komise souhlasí se zrušením veřejné zakázky
na akci nazvanou: ,,Cyklostezka Hořovice – Tihava – lávka přes Červený potok –
projektová dokumentace“. Rada zároveň schvaluje výzvu pro podání nabídek
na předmětnou akci a ukládá veřejnou zakázku opakovat. Dále Rada ustanovuje komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. David Grunt, Mgr. Helena Plecitá,
Ing. Petr Karban a náhradníky ve složení Bc. Michal Hasman MPA, Daniel Paťava Dis.
a Ing. Markéta Hořínková.
29.11.2017
Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol

u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2017.
29.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se záměrem, podle kterého bude podél Knížecí cesty v úseku
od nemocnice do Bažantnice instalován městský mobiliář v podobě odpadkových košů
a laviček. Zajistit konkrétní návrh vč. odhadu finančních nákladů na realizaci.
29.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce nazvané “Denní centrum pro osoby bez přístřeší“, ve které
bylo osloveno šest společností, zabývajících se výrobou modulových prvků (buněk),
a podle které předložil nabídku jediný účastník výběrového řízení, společnost ZRUP
Příbram a.s. ve výši 4.568.000 Kč bez DPH, tj. 5.528.369 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje
starostu podpisem rozhodnutí.
29.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci z programu MF - Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst na projekt „2. ZŠ
Hořovice – vestavba půdy“.
29.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost PROJEKT IV s.r.o., za cenu
198.000 Kč bez DPH, tj. 239.580 Kč vč. 21% DPH dokumentaci pro územní řízení na akci
„Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Žižkov v Hořovicích“. Objednat
provedení prací.
29.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Podzemní a nadzemní
kontejnery v městě Hořovice“.
29.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o dílo k projektu „Domov
Na Výsluní – výměna centrálního střešního světlíku“ Zároveň souhlasí se složením
komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení:
členové – PhDr. Mgr. Bc. Drahomíra Boubínová, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan
Šnajdr, Karel Pelikán a Ing. Petr Karban, administrace – Zdeňka Popová, náhradníci –
Ing. Petra Špičková, Ondřej Vaculík, Mgr. Helena Plecitá, Jana Šrámková a Ing. David
Grunt. První zasedání hodnotící komise je naplánováno na 27. 11. 2017 od 9. 30 hod.
29.11.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu

se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu rámcové dohody na stavební práce,
nazvané „Opravy výtluků v místních komunikacích“.
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich
náhradníky v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban a Karel Pelikán,
náhradníci – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Helena Plecitá, Ondřej Vaculík.
29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat
zařízení distribuční soustavy – části trafostanice pro Hořovice Pod hřbitovem
na pozemku parcelní č. 831/23 v k. ú. Velká Víska o výměře 0,29 m2 za jednorázovou
náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran. 29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
se společností GridServices, s. r. o., pro rekonstrukci plynovodu-Hořovice, ul. Jiráskova,
spočívajícího v právu provést stavbu plynárenského zařízení na budoucích služebných
pozemcích parcelní č. 693/1, 680/1 a 681 v k. ú. Hořovice, za cenu 500,- Kč/bm + DPH
v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat
zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení kNN na pozemcích parcelní č. 103/2,
112/1, 112/2 a 116 v k. ú. Hořovice za cenu 24.500,- Kč + DPH v zákonné výši.
Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení služebnosti vjezdu na pozemek parc.
č. 920/3 v k. ú. Velká Víska (parkoviště) a služebnosti umístění a provozování stavby
kanalizačního řadu, vodovodního řadu, kabelového vedení NN a kabelového vedení VN
na pozemku parcelní č. 66/8 v k. ú. Velká Víska se společností NH Hospital, a. s.
Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu
rozvaděče podzemní veřejné komunikační sítě metalického kabelu na pozemku parc.
č. 1613/3 v k. ú. Hořovice se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.,
za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.
29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města Hořovice schválit bezúplatné nabytí pozemku

parcelní č. 831/81 se zkolaudovanou stavbou komunikace, chodníků a veřejného
osvětlení a pozemku parcelní č. 831/136 vše v k. ú. Velká Víska ze společného jmění
manželů Jindrákových do vlastnictví města Hořovice.
29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit aktualizovanou
zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské sportovní centrum Hořovice.
29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada revokuje usnesení č. 12 ze dne 31. 5. 2017 v bodě týkající se směny pozemků města
za pozemky manželů Opatrných. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu
pozemků parc. č. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85, 751/3, 831/94, 837/5 a 841/2 v k. ú.
Velká Víska ve vlastnictví města za pozemky parc. č. 701/6, 877/22, 877/24, 877/25,
78/15 a 78/16 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví manželů Opatrných. Rozdíl hodnoty
směňovaných pozemků, stanovený znalcem z oboru oceňování nemovitostí, doplatí
žadatelé. Informovat žadatele. Zdržel se: 1 Pro: 5 Proti: 0
29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní č. 1514/2
o výměře 228 m2 v k. ú. Hořovice za účelem zřízení parkoviště pro zaměstnance
společnosti PAC Hořovice, s. r. o. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o reorganizaci společnosti
HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, s. r. o. a schválit Dohodu o reorganizaci společnosti
HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, s. r. o. a o úpravě s tím souvisejících vztahů včetně příloh.
Zdržel se: 1 Pro: 5 Proti: 0
29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu o vzájemné
spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany mezi Českou republikou –
Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a městem Hořovice.
29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Jednací řád zastupitelstva města
Hořovice.
29.11.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města zrušit zřízení předkupního práva k pozemku p.č.
892/5 v k.ú. Velká Víska, a tedy zrušit článek V., který je součástí článku III. Smlouvy
o smlouvě budoucí kupní, která je přílohou usnesení zastupitelstva č. 4/2017 ze dne

25. 9. 2017 v písmenu E. Zdržel se: 1 Pro: 5 Proti: 0
29.11.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s výměnou stávajícího sociálního bytu za uvolněný větší
sociální byt klientce dle přílohy zápisu s tím, že žadatelka o výměnu předá původní byt
MSBNF v původním stavu, tzn. s potřebnými opravami, vymalovaný a uklizený
do 31. 12. 2017. V případě nesplnění této podmínky ztrácí žadatelka na větší byt nárok.
Informovat žadatelku a MSBNF.
29.11.2017
Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s udělením výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných
zakázek platných pro Město Hořovice a jeho příspěvkové organizace a souhlasí, aby
Domov Na Výsluní Hořovice vyhlásil výběrové řízení na nákup konvektomatu dle
požadavků provozu kuchyně a vybral vhodného dodavatele sám. Rada zároveň bere
na vědomí nákup mobilního sprchového lůžka Marco pro potřeby klientů Domova
Na Výsluní Hořovice.
29.11.2017
p. Vaculík
Rada města doporučuje DSO Mikroregionu Hořovicko vstoupit do Spolku Turistická
oblast Brdy a Podbrdsko, ZS s cílem ovlivnit další rozvoj dotčených území.
29.11.2017
Dr. Ing. Jiří Peřina Ondřej Vaculík

Karel Pelikán

Zápis č. 24
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29.11.2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:

Jana Šrámková, místostarostka

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: T-Mobile, pan Tušš
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří
Vlček
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 29. 11. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Redrová
Rada souhlasí s vyplacením mimořádných odměn ředitelům PO ve výši jednoho
měsíčního platu z rozpočtu PO. ZDRŽEL SE: 1
13.12.2017
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Plán inventur města Hořovice na rok 2017 a ukládá
v souladu s tímto plánem provést inventarizaci majetku a závazků města ke dni 31. 12.
2017.
13.12.2017
Bc. Trojan
Rada v souladu s usnesením ze dne 15. 11. 2017 schvaluje navýšení příspěvku pro MSC
ve výši 100 tis. Kč.
13.12.2017
Dr. Ing. Peřina
Rada bere na vědomí informaci zástupců společnosti T-Mobile o předpokládaném
budování optické sítě v Hořovicích.
13.12.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost TopGis s.r.o., za cenu 109.900
Kč bez DPH, tj. 132.979 Kč vč. 21 % DPH, ortofoto mapu Hořovic v rozlišení 5 cm/px.
Objednat provedení prací.
13.12.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy
o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na VZ
„Modernizace informačního systému Elektronické spisové služby“, která je součástí
projektu „Rozvoj informačních systémů města Hořovice“ v rámci IROP výzva č. 28.
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Pavel
Nový, Mgr. Radek Smrž, Ing. Petr Karban, náhradníci – 1. náhradník Ing. Milan Šnajdr,
2. náhradník Mgr. Helena Plecitá, 3. náhradník Monika Božková.
13.12.2017
Ing.Šnajdr

Rada souhlasí s textem smlouvy o právu provést stavbu nazvanou „Revitalizace potoka
Stareč“, podle které bude moci být provedeno stavební řízení a vydáno stavební
povolení, následně provedena stavba a po jejím dokončení prováděna drobná údržba
a drobné opravy na toku. Město Hořovice navrhne tuto smlouvu uzavřít s panem Jiřím
Dvořákem a s ing. Petrem Ježkem pro stavbu na pozemku p. č. 1941/1 v k. ú. Hořovice,
se společností České dráhy, a.s. pro pozemek p. č. 1570/18 v k. ú. Hořovice, s panem
Václavem Marešem pro pozemek 1931/1 v k. ú. Hořovice, se společností Vodovody
a kanalizace Beroun a.s. pro pozemek p. č. 1940 v k. ú. Hořovice a s paní Hanou
Mayerovou pro pozemky p. č. 2148/1 a 2149/1 v k. ú. Hořovice. Zajistit podpisy
smluvních stran.
13.12.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek platných
pro Město Hořovice a jeho příspěvkové organizace a souhlasí, aby Domov Na Výsluní
zakoupil starší osobní automobil Fiat SCUDO. Důvodem žádosti o udělení výjimky je
specifičnost požadavku na typ automobilu a jeho vybavení, např. zařízením
pro přemístění klientů.
13.12.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem jízdního řádu pro linku 210009 MHD Hořovice, "Cintlovka žel. st. - nám. B. Němcové - nemocnice (C09), s platností od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018.
Oznámit usnesení rady žadateli a správnímu orgánu.
13.12.2017
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na služby, se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu Příkazní smlouvy, nazvané
„TDI na stavbách města Hořovice v letech 2018 - 2019“.
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich
náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Helena Plecitá a Ing.
Petr Karban a náhradníci – Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr a Ing. Markéta Hořínková
Zdržel se: 1 Karel Pelikán
13.12.2017
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
13.12.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parcelní č. 83/10, 70/1,
71 a 70/2 o celkové výměře 1557 m2 v k. ú. Chaloupky v Brdech za kupní cenu
220.800,- Kč. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
13.12.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním objednávky č. 422/060/2017 na služby realitní kanceláře,

za podmínek stanovených objednávkou. Objednat služby.
13.12.2017
JUDr. Maříková
Rada doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 4/2017 ze dne 25.9.2017
v bodě F) a schválit nabytí nemovitostí – pozemku parc. č. 1966/3 a pozemku parc.
č. 1966/21 v k. ú. Hořovice do vlastnictví města za účelem majetkoprávního vypořádání
za kupní cenu 500,- Kč/m2.
13.12.2017
JUDr. Maříková
Rada tímto souhlasí s uzavřením Licenční smlouvy a Smlouvy o poskytnutí servisních
služeb se společností QCM, s.r.o. o poskytnutí licence na počítačový program E-ZAK
a současně poskytování datového úložiště a servisních služeb k němu. Vyrozumět
smluvní strany a zajistit podpisy smluvních stran.
13.12.2017
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s přijetím daru ve výši 20. tis. Kč pro Městskou policii Hořovice od firmy
Karroh s.r.o.
13.12.2017
Mgr. Šumera
Rada souhlasí s přijetím daru ve výši 12. tis. Kč pro 1. ZŠ od pana Štěpničky.
13.12.2017
Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí podanou žádost o individuální dotace pro FK
Hořovicko a s ohledem na usnesení Rady města Hořovice ze dne 19. 4. 2017 ve věci
přijetí daru od společnosti Terminal Oil doporučuje Zastupitelstvu města schválení této
dotace ve výši 200.000,- Kč, a to v souladu se závazným zněním přiložené
veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
13.12.2017
Dr. Ing. J. Peřina Mgr. Z. Ulčová

PhDr. J. Vlček

Zápis č. 25
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13. 12. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka
Omluveni:
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: Jana Šrámková, Mgr. Jiří
Vavřička
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 13. 12. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 13, a to v plném rozsahu s tím,
že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
10.01.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje navržené rozpočty všech příspěvkových organizací
města Hořovice na rok 2018, a to s tím, že tyto rozpočty jsou vyrovnané. Rada města
Hořovice zároveň také schvaluje u všech těchto příspěvkových organizací navržené
střednědobé výhledy rozpočtu na období let 2019 až 2021.
10.01.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje snížení nájemného pro organizaci Svazu tělesně
postižených v České republice z.s., místní organizaci Hořovice v prostorách budovy č. p.
640.
10.01.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě č 2230-26/2009-DO
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Hořovice formou
městské hromadné autobusové dopravy se společnosti Arriva Střední Čechy s.r.o., a to
ve věci stanovení financování dopravní obslužnosti po dobu platnosti této smlouvy,
která se zároveň tímto dodatkem prodlužuje do 31. 12. 2018. Zajistit podpisy smluvních
stran.
10.01.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí daru SDH – Sboru dobrovolných hasičů
Křešín.
10.01.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím daru ve výši 1.750,- Kč od města Králův Dvůr
ve prospěch příspěvkové organizace Domov Na Výsluní, a to pro potřeby tamního
klienta Františka Nováka.
10.01.2018
Bc. Trojan
Rada bere na vědomí oznámení ředitele 2. ZŠ Hořovice o vyhlášení ředitelského volna
ve dnech 21. - 22. 12. 2017.

10.01.2018
Bc. Trojan
Rada souhlasí s poskytnutím částky 22.000 Kč na ocenění vyhodnocených v rámci akce
Hořovický talent 2017.
10.01.2018
Bc. Trojan
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku 3.000 Kč na akci Běh partyzánskou stezkou.
10.01.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost VDI PROJEKT s.r.o.,
za celkovou cenu 160.446 Kč vč. DPH, všechny potřebné stupně projektové
dokumentace komunikačního systému na křižovatce silnic do Tlustice a na Cintlovku.
Řešeny by měli být chodníky a autobusové zastávky v okolí křižovatky a jejich vzájemná
provázanost. Objednat provedení prací.
10.01.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení ze dne 10. 4. 2006, podle které je městu Hořovice společností
ELEKTROWIN a.s. uložena povinnost označit místo zpětného odběru elektrozařízení
informační tabulí s nápisem „Místo zpětného odběru elektrozařízení“. Rada zároveň
vzala na vědomí přílohu č. 2 k výše uvedené smlouvě, kterou je metodický pokyn
pro obsluhu sběrného místa obce nad 2.000 obyvatel.
10.01.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s navýšením pracovního místa v odboru technickém a dopravním
o pracovní pozici informatik a podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovila s účinností od 1. 1. 2018 celkový počet
zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu na 83 .
10.01.2018
Ing. Šnajdr
Rada města na základě soutěže o veřejnou zakázku „Cyklostezka Červený potok –
Kotopeky – Lávka – projektová dokumentace“ projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BDA architekti s.r.o., Nosticova 469,
118 01 Praha 1, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky. Nabídnutá cena za zpracování PD činí 490.000 Kč
bez DPH, tj. 592.900 Kč vč. 21 % DPH. V soutěži byly osloveny celkem čtyři projektové
kanceláře.
10.01.2018
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Domov Na Výsluní – výměna centrálního
střešního světlíku“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče VEDUTA, s.r.o., Na Dražkách 55, 267 61 Cerhovice, jehož

tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky. Nabídnutá cena za provedení činí 1.361.841 Kč bez DPH, tj. 1.647.828 Kč vč.
21 % DPH. 1
10.01.2018
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku ke smlouvě č. S-0551/REG/2017
o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt
Odstranění škod vzniklých po přívalovém dešti a krupobití v Hořovicích. Zajistit podpisy
smluvních stran.
10.01.2018
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „Opravy výtluků v místních komunikacích“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
AVE Kladno s.r.o., Smečenská 381, 272 04 Kladno - Rozdělov, jehož tímto vybírá jako
dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
10.01.2018
Ing. Šnajdr
Rada města na základě výběrového řízení „TDI na stavbách města Hořovice v letech
2018-2019“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky účastníka PK.SERVIN s.r.o., Plzeňská 224, 267 53 Žebrák, jehož tímto vybírá
jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Nabídnutá cena za zpracování PD činí 400 Kč / hod. bez DPH, tj. 484 Kč vč. 21 % DPH.
Zdržel se: 1, Karel Pelikán
10.01.2018
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace soutěže o veřejnou zakázku zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce k akci nazvané „Výstavba
sběrného dvora v Hořovicích“. Rada si vyhrazuje právo kontroly smlouvy o dílo
s vybraným zájemcem před jejím podpisem ze strany města Hořovice. Zajistit rozeslání
výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce.
10.01.2018
Ing. Grunt
Rada na základě doporučení Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) souhlasí
se zařazením lesoparku Dražovka jako demonstrativního objektu lesu zvláštního určení.
Tímto zařazením bude umožněna pedagogické funkce při vzdělávání v oblasti lesnictví
a ochrany přírody, především jde o umožnění odborných exkurzí, lesnického
a ochranářského výzkumu.
10.01.2018
Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost ING – FOREST
s. r. o., Dvůr Králové zpracování lesních hospodářských osnov pro ORP Hořovice a to
za cenu 153.034 Kč bez DPH tj. 185.171 Kč včetně DPH, kdy podmínka zpracování
vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb. (zákon o lesích).

10.01.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti SONS-ČR oblastní pobočka
Hořovice za účelem konání pravidelných schůzí v roce 2018, které se budou konat vždy
první úterý v měsíci od 14:00 – 16:00 hodin.
10.01.2018
Ing.Křížková
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti radnice
pro zajištění volby prezidenta ČR, ve dnech 3., 12. a 13.ledna 2018, ( v případě konání
II. kola ve dnech 26. a 27.ledna 2018).
10.01.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice
k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínu 18. 12. 2017
10.01.2018
Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Výboru ZO Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání poradenské činnosti pro sluchově
postižené občany v r. 2018 každé první a třetí úterý v měsíci vždy od 10.00 - 13.00
hodin: 2.1.,16.1.,6.2.,20.2.,6.3.,20.3.,3.4.,17.4.,15.5.,29.5., 5.6.,
19.6.,3.7.,17.7.,7.8.,21.8.,4.9.,18.9.,2.10.,16.10.,6.11., 20.11.,4.12. a 18.12. 2018.
10.01.2018
Jana Šrámková
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
10.01.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zemědělském pachtu pozemků, podle které město
propachtovává společnosti AGRONA Rpety, s.r.o., pozemky specifikované v příloze této
smlouvy, za účelem zemědělského obhospodařování a jejich využití, za pachtovné
ve výši 3.000,- Kč/ha pro kulturu orná půda a 1.500,- Kč/ha pro kulturu trvalý travní
porost ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018
JUDr.Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá
společnosti JIFLOR-BE, s.r.o., část pozemku parcelní č. 444 v k. ú. Hořovice o výměře cca
24 m2 za účelem provozování venkovní zahrádky Sport Grill Baru Montana. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2019 za nájemné 16.000,- Kč/rok.
Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018

JUDr.Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá panu Josefovi
Štajnerovi část pozemku parcelní č. 753/11 v k. ú. Hořovice o výměře 11m2 za účelem
umístění a provozování novinového stánku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.
1. 2018 do 31. 12. 2019. Nájemné činí 8.000,- Kč ročně. Informovat žadatele a zajistit
podpisy smluvních stran.
10.01.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, podle které
město pronajímá jednu místnost v 1. podzemním podlaží domu č. p. 640 v Hořovicích
společnosti IKEP, s.r.o., za účelem provozování kanceláře na sjednávání pojištění.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, nájemné činí
14.400,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
10. 01. 2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme Pedagogickopsychologické poradně Středočeského kraje prostory ve druhém nadzemním podlaží
domu č. p. 640 o výměře 161,80 m2 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1.1.2018 do 31.12.2019, nájemné činí
121.716,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018
JUDr.Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme Svazu
tělesně postižených MO Hořovice prostory v objektu č. p. 640 – 3 místnosti v 1.NP
pro kanceláře a 2 místnosti v 1. a 3. NP pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2018 do doby získání jiných prostor nebo do doby
zahájení rekonstrukce objektu č. p. 640, nejpozději do 31.12.2018. Nájemné činí 12.000,Kč za sjednané období. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018
JUDr.Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s paní
Michaelou Lůžkovou, spočívající v umístění stavby tlakové kanalizační přípojky
na budoucích služebných pozemcích parcelní č. 1251/9 a 1251/10 v k. ú. Hořovice
pro napojení rodinného domu č. p. 774/10, ul. Luční, Hořovice za cenu 500,- Kč/bm +
DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018
JUDr.Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zemědělském pachtu, podle které město v r.
2018 propachtuje společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., lesní pozemky v k. ú. Hořovice,
Velká Víska, Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání a braní užitků. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018 za pachtovné ve výši 85% z čistého výnosu
předmětu pachtu ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018

JUDr.Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce,
a. s., spočívající v umístění stavby zařízení distribuční soustavy na pozemku parc.
č. 427/2 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 2 bm za cenu
500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy
smluvních stran.
10.01.2018
JUDr.Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které Národní památkový ústav, správa
zámku v Hořovicích pronajme městu prostory – 1 místnost v přízemí západního křídla
zámku o výměře 43,7 m2 pro konání voleb prezidenta republiky. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou od 11.1. do 29.1.2018. Nájemné činí 1.000 Kč. Zajistit podpisy smluvních
stran.
10.01.2018
JUDr.Maříková
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a poskytování služeb, uzavřené
dne 5.12.2016 mezi městem Hořovice a společností RENTEL, a.s., kterým se mění výše
smluvní ceny. Zajistit podpisy smluvních stran. 10.01.2018
Mgr.Kebrlová
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a schvaluje spolupráci s městem
Beroun při uspořádání pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných
rodin, který by měl být realizován z dotace Ministerstva vnitra na výdaje realizované
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018. V případě, že dotace
na tuto aktivitu nebude přidělena, město Hořovice se bude podílet na realizaci tábora
poměrnou částkou.
10.01.2018
Mgr.Kebrlová
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a schvaluje rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému o požadované kamerové body a jednu televizní
obrazovku dle zápisu z jednání Pracovní odborné skupiny prevence kriminality. Zároveň
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva vnitra a ukládá
odboru technickému a dopravnímu vyhotovit a do 31.1.2018 žádost podat a najít
nejvhodnější technické řešení.
10.01.2018
Mgr.Kebrlová
Rada souhlasí s upraveným zněním Kritérií pro přidělování bytů v Domě
s pečovatelskou službou v Hořovicích a bere na vědomí postup při přidělování bytů
a znění nájemní smlouvy.
10.01.2018
p.Vaculík
Rada souhlasí s pronájmem pozemků pro MSBNF jako zázemí technických služeb
za cenu 240 Kč/m2 krytých ploch a 120 Kč/m2 za plochy volné od Statku Hořovice s.r.o..

Nájem bude nárokován od okamžiku, kdy zmíněné pozemky začnou být využívány.
10.01.2018
Dr. Ing. Jiří Peřina

Jana Šrámková

Mgr.Jiří Vavřička

Zápis č. 26
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 12. 2017
Přítomni:
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Jana Šrámková, místostarostka
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Mgr. Jiří Vavřička, radní
PhDr. Jiří Vlček, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Jana Navrátilová, zapisovatelka
Omluveni:

Karel Pelikán, radní

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

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
ad 2)-4)
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej
Vaculík
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 27. 12. 2017
Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku ke smlouvě č. S-1908/SOC/2017
o poskytnutí dotace podle Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního Fondu na projekt Pravidelná
volnočasová aktivita pro děti a mládež. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních
stran.
10.01.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které Národní institut pro další
vzdělávání MŠMT půjčuje městu Hořovice nemovitosti v areálu mateřské školy
ve Větrné ul. k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací Městská mateřská škola
Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou ode dne 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme Městské správě
bytového a nebytového fondu Hořovice pozemek parc. č. 2112/2 v k. ú. Hořovice
s objektem občanské vybavenosti a pozemek parc. č. 2111/4 v k. ú. Hořovice za účelem
provozování ubytovny. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 1.000,- Kč +
základní sazba DPH ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemních smluv, podle kterých město pronajme příspěvkové
organizaci Městské sportovní centrum Hořovice nemovitosti města a to krytý plavecký
bazén, letní koupaliště, saunu, ledovou plochu, tribunu, domek č. p. 147, restauraci
Na koupališti a nebytové prostory ve sportovní hale za účelem jejich provozování.
Současně město pronajme i pozemky související s těmito nemovitostmi a movitý
majetek tvořící zejména vnitřní vybavení nemovitostí. Výše nájemného činí celkem
650.272 Kč bez DPH za kalendářní rok. Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou. Zajistit
podpisy smluvních stran.
10.01.2018
JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu nemovitosti - budovy krytého
plaveckého bazénu č. p. 1253 v Hořovicích, dle nájemní smlouvy uzavřené dne 12.2.2016
mezi městem Hořovice a Městskou správou bytového a nebytového fondu Hořovice,
z důvodu změny v osobě nájemce. Nájem skončí dne 31. 12. 2017. Zajistit podpisy
smluvních stran.
10.01.2018

Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený „Program pro poskytování dotací
z rozpočtu města Hořovice v roce 2018“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní
smlouvy pro poskytování dotací, a s doporučením ke schválení jej předkládá
k projednání Zastupitelstvu města Hořovice
10.01.2018
Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 14, a to v plném rozsahu s tím,
že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření
pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
10.01.2018
Dr. Ing. Jiří Peřina
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