Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
03.03.2021
Přítomni:

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

Omluveni:

Miroslav Veverka, zastupitel

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. MDDr.
Antonín Spal

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.
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Usnesení č. 5
Rady města Hořovice ze dne 03. 03. 2021

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů
zodpovědným osobám:

Odpovídá

Úkol

Termín

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

03.03.2021

Bc.Hasman,
MPA

Rada města Hořovice bere na vědomí informace o dění v
Hořovické teplárenské.

17.03.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje v souladu s ustanovením §
101, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis č.
1/2021 – Jednací řád Rady města Hořovice.

17.03.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s vybudováním a následným
provozem dětského hřiště na pozemku města parc. č. 122/1 v
k.ú. Hořovice. Souhlas je udělen pro SK Hořovice, který má
v plánu toto hřiště vybudovat prostřednictvím projektu
„Oranžové hřiště“ z Nadace ČEZ a následně provozovat po
dobu minimálně 5 let.

17.03.2021
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s předkládaným zněním
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb Platebního
Portálu ze dne 11. 9. 2020 mezi městem Hořovice, jako
Partnerem Portálu, a Regionální dotační kanceláří,
příspěvkovou organizací, jako Provozovatelem Portálu,
spočívající ve změně doby trvání Smlouvy z doby určité na
dobu neurčitou. K podpisu tohoto dodatku smlouvy je
pověřen starosta města.

17.03.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí a souhlasí se žádostí
paní Andrey Dostálové o odkup bytu označeného č. jednotky
715/5 dle listu vlastnictví 2252 ve vlastnictví města Hořovice
o celkové výměře 56,80 m2 v obci Hořovice, a to za cenu
určenou dle znaleckého posudku s podmínkou nezcizitelnosti
v trvání 10 let. Rada pověřuje odbor vnitřních věcí a právní
zveřejněním tohoto záměru na úřední desce města a následně
vypracováním znaleckého posudku za účelem stanovení
ceny bytové jednotky. Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 2

17.03.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
507, o výměře cca 58 m2 v k.ú., Hořovice, a to za podmínky,
že kupující na svůj náklad zajistí případné přemístění sloupu
veřejného osvětlení na daném pozemku a také jako
kompenzační opatření za zrušení plochy veřejné zeleně
provede revitalizaci plochy veřejné zeleně na pozemku parc.
č. 553/2 k. ú. Hořovice dle zadání Odboru výstavby a
životního prostředí MěÚ Hořovice, a to nejpozději ve lhůtě
do 12 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Rada pověřuje
Odbor vnitřních věcí a právní MěÚ Hořovice zveřejněním
tohoto záměru prodeje na úřední desce města a následným
přeložením věci k projednání na Zastupitelstvo města
Hořovice. Pro: 6 Zdržel se: 1 Proti: 0

17.03.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice nesouhlasí s žádostí Společenství
vlastníků jednotek Hořovice 1221 o koupi části obecního
pozemku p.č. 942/1 v k.ú. Velká Víska za účelem pravidelné
údržby zeleně a nedoporučuje Zastupitelstvu města Hořovice
tento prodej schválit.

17.03.2021
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí žádost Českého
rybářského svazu z.s. MO Hořovice o směnu pozemků
parcelní č. 1857, 1837/4 a 1869/5 v k.ú. Hořovice o výměře
1152 m2, v jejich vlastnictví, za část pozemků parcelní č. 861
a 847 v k.ú. Kotopeky, o stejné výměře, ve vlastnictví města
Hořovice, a to za účelem rekonstrukce sádek pro chov ryb a
vybudování zázemí pro výuku mládeže. Rada města
doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice tuto směnu
schválit za podmínky, že do 5 let ode dne převodu pozemků
budou sádky včetně vtokového objektu do nich
rekonstruovány a bude provedena jejich legalizace. Rada
dále pověřuje odbor vnitřních věci a právní přípravou
nezbytných podkladů včetně ocenění pozemků a zveřejnění
záměru této směny na úřední desce města.

17.03.2021

Ing. Grunt

Rada města bere na vědomí informaci stavebního úřadu,
ohledně předpokládaného počtu navýšení bytových jednotek
v návaznosti na vymezené rozvojové plochy města Hořovice
a zároveň informaci o volných kapacitách základních škol.

17.03.2021

Ing. Grunt

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci
prostřednictvím Místní akční skupiny Karlštejnsko, týkající
se pořízení územní studie krajiny pro celé území ORP
Hořovice.

17.03.2021

Ing. Šnajdr

Rada se zabývala žádostí občana Hořovic o souhlas města s
umístěním parkoviště i do ochranného pásma elektrické
stanice ve Fügnerově ulici při její jižní stěně (tato elektrická
stanice a pozemek pod ní je majetkem města Hořovice) a
dále s umístěním plochy na tříděný odpad v jihovýchodním
rohu ochranného pásma trafostanice. Rada vyhodnotila
žádost jako podnět k zahájení jednání jak s majitelem
okolních pozemků (tj. se žadatelem), tak se společností ČEZ
Distribuce a.s. o pozemkové zpřístupnění a následné
převedení elektrické stanice do majetku distribuční
společnosti, a pověřuje odbor vnitřních věcí a právní
zahájením jednání a oběma společnostmi.

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s textem dodatku č. 1, aktualizující, upravující
a zpřesňující původní smlouvu o dílo, podle které provádí
společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. zimní
údržbu komunikací v Hořovicích.
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17.03.2021

Ing. Šnajdr

Rada se seznámila s návrhem obměny herních prvků na
dětských hřištích sídliště Višňovka, v Panské zahradě a v
Anýžově ulici za již odstraněné dřevěné herní prvky, které z
hlediska bezpečnosti nevyhovovaly a souhlasí s pořízením
nových herních prvků na dětské hřiště u sídliště Višňovka v
podobě multifunkčního kovového čtverce v ceně cca
150.000 Kč, dvouvěžové kovo sestavy v ceně cca 200.000
Kč a kovového prvku housenka v ceně cca 100.000 Kč. Dále
souhlasí s pořízením jednověžové sestavy kovové v ceně cca
100.000 Kč na dětské hřiště v Panské zahradě. Rada města
ukládá odboru finančnímu připravit veřejnou zakázku na
pořízení výše uvedeného.

17.03.2021

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

17.03.2021

Zapsala: Lenka Kuniaková

Ověřovatelé: Jana Šrámková

03.03.2021

MDDr. Antonín Spal

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
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04.03.2021

