Zápis č. 14
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
21.07.2021
Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Ondřej Vaculík, místostarosta
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Aleš Trojan MPA, zastupující tajemníka
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni:

Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
MDDr. Antonín Spal, radní
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,
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.

ad 2)-4)

Stránka 1

Usnesení č. 14
Rady města Hořovice ze dne 21. 07. 2021

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů
zodpovědným osobám:

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

Termín
21.07.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s panem
Lubošem Jeřábkem, spočívající ve stavbě „Nové STL
plynovodní přípojky k domu č. p. 7/19 v ulici Pražská –
Hořovice“ uložené v budoucím služebném pozemku
parcelní č. 44/1 v k. ú. Hořovice – ulice Zámecká.
Předpokládaný rozsah věcného břemene je stanoven v délce
cca 12 bm, a to za cenu 605 Kč/bm včetně DPH. K podpisu
smlouvy je pověřen starosta města.

18.08.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost
Satisen s.r.o. spočívající ve vybudování STL plynovodní
přípojky na pozemku parc. č. 103/2 v k.ú. Hořovice.
Předpokládaný rozsah věcného břemene je stanoven v délce
cca 12,5 bm, a to za náhradu ve výši 605 Kč/bm včetně
DPH. Podmínkou souhlasu je realizace stavebních prací do
16. 08. 2021. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.

18.08.2021

Stránka 2

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebností mezi Povodím
Vltavy, státním podnikem, a městem Hořovice,
spočívajícím ve věci strpění umístění, provozování a běžné
údržby pro akci výstavby mostních objektů L2 a M6. Cena
za zřízení služebnosti je stanovena ve výši 379,94 Kč/m2
včetně DPH dle skutečného rozsahu služebností s
navýšením o částku 11.991,10 Kč včetně DPH za
administraci smluv. K podpisu smlouvy je pověřen starosta
města.

18.08.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Darovací
smlouvy s Muzeem Českého krasu, příspěvkovou
organizací, IČO: 00065293, jejím předmětem je předání
více jak 40 let starých a nepotřebných elektronických varhan
z vlastnictví města Hořovice do sbírkového fondu muzea. K
podpisu smluv je pověřen starosta města.

18.08.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí ve věci zřízení věcného břemene služebnosti stezky
a cesty s paní Mgr. Miroslavou Jeřábkovou, Hořovice, a to
na pozemku parc. č. 912/9 v k. ú. Velká Víska – Hořovice v
rozsahu trasy Cyklostezky Hořovice – Kotopeky, ve
prospěch města Hořovice. Služebnost se zřizuje na dobu
neurčitou, a to za úplatu v celkové výši 1.000.000 Kč. K
podpisu smlouvy je pověřen starosta města.

18.08.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice nesouhlasí s žádostí Ing. Martina
Jindráka o odprodej pozemku parc. č. 2282/103 a části
pozemků parc. č. 1112/48 a parc. č. 1034/5 vše v k.ú.
Hořovice, a tím i s plánovaným záměrem dostavby garáží, a
nedoporučuje tak Zastupitelstvu města Hořovice tento
prodej pozemků schválit. Zdržel se: 1 Pro: 4

18.08.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6019011, IE-126005955/006, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat
zařízení distribuční soustavy – vedení NN na pozemcích
parc. č. 1735/8, 1737/2, 1754, 1755, 1756/3, 1710/7 a
1710/8 v k.ú. Hořovice v rozsahu dle předložených
geometrických plánů, a to za cenu ve výši 74.052 Kč včetně
DPH. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.

18.08.2021

Stránka 3

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IE-12-6010559/VB/01 a č. IE-126010559/VB/02 „Hořovice, ul Komenského – obnova NN
pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v novém
vedení NN na pozemcích parc. č. 681, 693/3, 693/4, 693/5,
693/1, 680/1, 680/4 a 680/5 v k.ú. Hořovice a na pozemcích
parc. č. 341/9, 333/1, 291/1 a 292/1 v k.ú. Velká Víska.

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního
předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, a to ve věci realizace veřejné zakázky s
názvem „Oprava komunikace Kamenná“, kdy s ohledem na
nabídkovou cenu v místě a čase obvyklých jednotkových
cen, úsporu dopravních nákladů v souvislosti s realizací
opravy přilehlé komunikace a při dodržení limitu pro
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu přiděluje danou
veřejnou zakázku společnosti Ekotech Hořovice, s.r.o.,
IČO: 276 30 668, a to za nabídkovou cenu ve výši
2.138.180,77 Kč bez DPH, tj. 2.587.198,73 Kč vč. 21 %
DPH. Rada města Hořovice pověřuje starostu města
podpisem příslušné Smlouvy o dílo.

18.08.2021

Bc. Trojan

Rada souhlasí se zněním Smlouvy o dílo, ve které se
zhotovitel, společnost AJL, s. r. o., v zastoupení Ing. Jiřího
Žáka, zavazuje ke zhotovení bezpečnostního auditu stavu
technických opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a k
poskytnutí odborných konzultací v oblasti kybernetické
bezpečnosti, a to za cenu 198.000 Kč bez DPH, resp.
235.580 Kč včetně DPH. K podpisu smlouvy je pověřen
starosta města.

18.08.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 1. ZŠ –
oprava venkovního schodiště a pověřuje starostu města
podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

18.08.2021

Bc. Trojan

Rada města schvaluje zábor veřejného prostranství pro
Českou pirátskou stranu. Jedná se o zábor jednoho metru
čtverečního na náměstí Boženy Němcové pro krátkodobé
umístění lavičky z palet s polepem České pirátské strany.
Zábor bude zpoplatněn dle příslušné místní vyhlášky a
žadatel bude seznámen s konkrétními podmínkami záboru,
jejichž dodržení bude závazné.

Stránka 4

18.08.2021

18.08.2021

Ing. Grunt

Rada souhlasí s umístěním podzemního propojení veřejného
vodovodu na pozemcích p. č. 2331/32, 2330/5 a 2331/58 k.
ú. Hořovice. Rada dále souhlasí s umístěním místní
komunikace, STL plynovodu a napojovacího bodu
podzemního vedení VN 22 kV na pozemku p. č. 2315/1 k.
ú. Hořovice. Souhlas s umístěním staveb se uděluje za
podmínky zřízení věcného břemene pro uvedené stavby.

18.08.2021

Ing. Šnajdr

Rada se seznámila se žádostí skupiny občanů ohledně
požadavku na plynofikaci ulic Jungmannovy a Cvočkařské.
Rada souhlasí se zajištěním výstavby STL plynovodu za
podmínky, že žadatelé budou smluvně zavázáni a) výstavbu
v ulici vč. připojení podílově zaplatit a b) pod sankcí
zavázáni k připojení své domácnosti a k zahájení odběru
plynu. Oznámit usnesení rady žadatelům.

18.08.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s návrhem stavebního záměru přestavby
oplocení kolem pozemků u domu č.p. 989/1 v Hořovicích,
tj. na rohu křižovatky ulic Valdecké, Vrchlického a nám.
Boženy Němcové s tím, že nové oplocení bude vysoké v
rozmezí 185 až 195 cm, bude do výšky 150 cm provedeno
ze žlutého pískovce a ve zbytku výšky z černého tahokovu.
Oznámit usnesení rady žadatelům.

18.08.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po
cyklostezce, vedoucí do Rpet, v termínu od 14. 9. 2021 –
20. 9. 2021, tedy v době 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.

18.08.2021

Ing. Šnajdr

Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z Vnitřního
předpisu 3/2016 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, kterou uděluje MMŠ a současně schvaluje
navýšení příspěvku na činnost ve výši 350.000,- Kč pro
částečnou rekonstrukci vnitřního kanalizačního systému v
nezrekonstruovaném pavilonu v areálu mateřské školy ve
Větrné ulici.

18.08.2021

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

18.08.2021
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Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice souhlasí s přijetím věcného daru od
organizace Člověk v tísni, o.p.s. v celkové hodnotě 30.000,, a to 12 ks. školních aktovek LEGO, pro potřeby dětských
klientů odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství.
Zároveň souhlasí se zněním darovací smlouvy.

18.08.2021

PhDr.
Boubínová

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby,
tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.
108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za
účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení, na rok 2021 č.S-0524/SOC/2021/1 se
Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

18.08.2021

Zapsala: Lenka Kuniaková

21.07.2021

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová Ondřej Vaculík

22.07.2021

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

22.07.2021
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5. řádek datum

Stránka 7

53. řádek začátek

Stránka 8

