Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
07.06.2021
Přítomni:

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

Omluveni:

Jana Šrámková, místostarostka

Program:

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1)

Schůzi zahájil a řídil starosta města.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík,
MDDr. Antonín Spal
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. 12
Rady města Hořovice ze dne 07.06. 2021

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů
zodpovědným osobám:

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

Termín
07.06.2021

Ing. Šnajdr

Rada se seznámila s dokumentací pro provedení
stavby, podle které bude probíhat rekonstrukce
topných kanálů na sídlišti Višňovka a souhlasí tedy
se stavbou nazvanou „Rekonstrukce rozvodů
tepelného
hospodářství,
sídliště
Višňovka,
Hořovice“, a to za podmínek uvedených v
předkládací zprávě. Oznámit usnesení rady
žadatelům.

23.06.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí se žádostí, a tedy s umístěním
elektrického rozvaděče z boku plánované garáže v
ulici Obránců Míru na pozemku parc. č. 1112/34 v k.
ú Hořovice. Rozvaděč, který bude přistavěn k boční
zdi garáže a postaven tedy na pozemku parc. č.
1112/35 v k. ú. Hořovice, neovlivní ani nenaruší
veřejnou zeleň na tomto pozemku. Sdělit stanovisko
rady žadateli.

23.06.2021

Ing. Šnajdr

Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného
parkovacího místa pro zdravotně a tělesně
postiženou osobu na komunikaci před domem čp.
180, v ulici 9. května. Informovat žadatelku.

23.06.2021

Stránka 2

Ing. Šnajdr

Rada nesouhlasí s vyhrazením parkovacím míst před
domem č. p. 1600/7 v ulici Na Okraji ve prospěch
obyvatel tohoto domu. Důvodem odmítnutí žádosti
je nemožnost vyhovět všem případným dalším
žadatelům o vyhrazené parkování. Oznámit usnesení
rady žadatelům.

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice schvaluje, že s platností od 1.
1. 2022 bude pronajímatelem bytů ve vlastnictví
města Hořovice namísto Městské správy bytového a
nebytového fondu Hořovice samo město, a to včetně
převodu všech souvisejících práv a povinností, a
zároveň souhlasí s navýšením nájemného v bytech
vlastněných městem v souladu s ustanoveními
zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, resp.
stanovuje nájemné v místě a čase obvyklé.

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí předložený
návrh Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č.
1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství, a s doporučením jejího schválení ji
předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k
projednání na základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění.

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí předložený
návrh Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č.
2/2021, kterou se stanoví školský obvod a část
společného školského obvodu základních škol
zřizovaných městem Hořovice, a s doporučením
jejího schválení ji předkládá Zastupitelstvu města
Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění.

23.06.2021
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí předložené
návrhy Obecně závazných vyhlášek města Hořovice
č. 3/2021, o místním poplatku ze psů, č. 4/2021, o
místním poplatku z pobytu, č. 5/2021, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství a č.
6/2021, o místním poplatku ze vstupného, které
nahrazují stávající Obecně závaznou vyhlášku města
Hořovice o místních poplatcích č. 1/2020, a s
doporučením jejich schválení je předkládá
Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na
základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s předloženými
kupními smlouvami na odkup pozemků dotčených
stavbou „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky včetně
lávky přes Červený potok“ v k.ú. Velká Víska, obci
Hořovice, mezi fyzickými osobami a městem
Hořovice, kterými jsou: 1. Kupní smlouva s p.
Hamouzovou a Ing. Růžičkovou na odkup pozemku
parc. č. 900/18, odděleného od pozemku parc. č.
900/13 v k. ú. Velká Víska, obec Hořovice za kupní
cenu 73.840 Kč. 2. Kupní smlouva s Ing.
Vondráčkem na odkup pozemků parc. č. 912/45 a
parc. č. 912/46, oddělených z pozemku parc. č.
912/37 a pozemků parc. č. 912/47 a parc. č. 912/48,
oddělených z pozemku parc. č. 912/11 v k.ú. Velká
Víska, obec Hořovice za kupní cenu 141.427 Kč. 3.
Kupní smlouva s p. Sekyrovou a p. Fikarovou na
odkup pozemků parc. č. 912/49 a parc. č. 912/50
oddělených z pozemku parc. č. 912/14 v k.ú. Velká
Víska, obec Hořovice za kupní cenu 43.327 Kč.
Rada města Hořovice zároveň doporučuje
Zastupitelstvu města Hořovice schválit dle
ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, odkup daných pozemků.

23.06.2021
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí žádost pana
Milana Vyštejna o odkup pozemků parc. č. 2145,
parc č. 2146, parc č. 2150/5 a části pozemku parc č.
1755 za účelem provedení terénních úprav a výsadby
lesního porostu a doporučuje Zastupitelstvu města
Hořovice schválit pouze prodej pozemků parc. č.
2145, parc č. 2146 a parc č. 2150/5 za podmínek
provedení úprav dle projektové dokumentace s
kladným stanoviskem společnosti VaK Beroun. Rada
města Hořovice zároveň pověřuje odbor vnitřních
věcí a právní zveřejněním tohoto záměru prodeje
pozemků na úřední desce města a zajištěním
znaleckého posudku, dle kterého bude určena
prodejní cena pozemků.

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy
o převzetí odpadu do zařízení číslo
S/C02/05004941/ST100/2021 se společností AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, a
to zejména ve věci ukládání odpadu z odpadkových
košů. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IE-12-6010779 pro
společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve
vybudování nového kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1613/3 a 1637/1 v k.ú. Hořovice.
Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 44
bm za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč +
DPH dle platných předpisů, celkem 4.356 Kč.

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody
o
umístění
stavby
č.
IE-126010055/SOBSVB/01 Hořovice obnova NN ul.
Smetanova pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívající ve vybudování nového kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 44/1 a 45/2 v k.ú.
Hořovice a pozemku 32 v k.ú. Velká Víska.
Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca
194 bm za jednorázovou náhradu ve výši 51.500 Kč
+ DPH dle platných předpisů, celkem 62.315 Kč.

23.06.2021
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody
o
umístění
stavby
č.
IV-126028202/4102318764 Hořovice, ul. Cihlářská, parc.
č. 831/78 pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívající ve vybudování nového odběrného místa
vedení NN na pozemcích parc. č. 701/1 a 831/79 v
k.ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného
břemene bude cca 6 bm za jednorázovou náhradu ve
výši 2.400 Kč (včetně DPH dle platných předpisů).

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody
o
umístění
stavby
č.
IV-126028204/4102318799 Hořovice, ul. U Potoka, parc.
č. 130 pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívající ve vybudování nového odběrného místa
vedení NN na pozemku parc. č. 130 v k.ú. Hořovice.
Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 2
bm za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč
(včetně DPH dle platných předpisů

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí předložené
rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu
města Hořovice na rok 2021 ve znění rozpočtového
opatření č. 1, a s doporučením jej schválit ho
předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k
projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění.

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení
„1. ZŠ – oprava vodoinstalace a hygienických
koutků“ projednala závěry hodnotící komise a
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
TEZA spol. s r.o., IČO: 498 23 299, jehož tímto
vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru dodavatele, k němuž je pověřen
starosta města. Hodnota plnění veřejné zakázky činí
339.650 Kč bez DPH, tj. 410.976,50 Kč vč. 21 %
DPH. Rada města Hořovice následně pověřuje
ředitele příspěvkové organizace 1. základní škola
Hořovice Mgr. Radka Šumeru k dalším úkonům
souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím
řízením.

23.06.2021
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení
„1. ZŠ – oprava venkovního schodiště“ projednala
závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nabídky uchazeče BM Construction, spol. s r.o.,
IČO: 284 98 771, jehož tímto vybírá jako dodavatele
a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru
dodavatele. Společnost za plnění veřejné zakázky
požaduje částku ve výši 2.989.996,76 Kč bez DPH,
tj. 3.617.896,08 Kč vč. 21 % DPH. Rada města
Hořovice pověřuje starostu města podpisem
příslušné Smlouvy o dílo.

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení
„Oprava místních komunikací v Hořovicích“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o
výběru nabídky uchazeče Ekotech Hořovice, s.r.o.,
IČO: 276 30 668, jehož tímto vybírá jako dodavatele
a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru
dodavatele. Společnost za plnění veřejné zakázky
požaduje částku ve výši 2.879.374,88 Kč bez DPH,
tj. 3.484.043,60 Kč vč. 21 % DPH. Rada města
Hořovice pověřuje starostu města podpisem
příslušné Smlouvy o dílo.

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací
dokumentace a veškerých příloh včetně příslušné
smlouvy pro veřejnou zakázku s názvem „Vánoční
osvětlení v Hořovicích“ zadávanou dle vnitřního
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele,
v platném znění, s výjimkou hodnotících kritérií,
kterými bude vizuální podoba vánočního osvětlení
v kontextu jejich zasazení do daného prostoru
z pohledu estetického a praktického významu při
maximální ceně plnění ve výši 250.000 Kč včetně
DPH ročně po dobu trvání 4 let. Do komise pro
otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace
a hodnotící komise jsou tímto radou jmenování
následující členové, resp. i jejich náhradníci v tomto
složení: členové – Eva Kaufmanová, Věra
Veverková, Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej Vaculík,
Roman Jetel; náhradníci – 1. náhradník Ing. Petr
Karban, 2. náhradník Ján Rogos 3. náhradník MDDr.
Antonín Spal, 4. náhradník Jana Šrámková, 5.
náhradník: Ing. Milan Šnajdr Zdržel se: 1

23.06.2021
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Bc. Trojan

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací
dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o
dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Společenský
dům – denní stacionář“ zadávanou dle vnitřního
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v
platném znění. Do komise pro otevírání obálek,
komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
jsou tímto radou jmenování následující členové, resp.
i jejich náhradníci v tomto složení: členové – Ing.
Milan Šnajdr, Bc. Aleš Trojan, MPA, Ondřej
Vaculík, náhradníci – 1. náhradník Roman Jetel, 2.
náhradník Bc. Michal Hasman, MPA, 3. náhradník.
Ing. David Grunt

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice bere na vědomí zápis ze
Strategické komise.

23.06.2021

Bc. Trojan

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení
„Implementace SW pro „Agendu správy dopravních
přestupků při úsekovém měření rychlosti ve městě
Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a
souhlasí s rozhodnutím o vyloučení účastníka
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., se sídlem
Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČO: 241
32 098 ze zadávacího řízení. Zároveň rada pověřuje
starostu města podpisem Rozhodnutí o vyloučení
z účasti v zadávacím řízení.

23.06.2021

Ing. Grunt

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
Hořovice příslušného podle § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
schválit pořízení změny územního plánu města
Hořovice
č.
1
na
návrh
společnosti
CONSTRUCTION TEAM s.r.o. a společnosti
BAGGER, k.s. (navrhovatelé). Změna bude pořízena
dle ust. § 55a stavebního zákona se zpracováním
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, a to
na základě stanoviska krajského úřadu s požadavkem
na zpracování vyhodnocení vlivu záměru na životní
prostředí (SEA). Rada dále doporučuje zastupitelstvu
podmínit pořízení změny ÚP úplnou úhradou
nákladů na zpracování navrhovatelům.

23.06.2021
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Ing. Vrbová

Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice
k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení
pro Základní uměleckou školu Josefa Slavíka a to v
termínech: 21.06.2021 od 16:00 - 18:00 hod.,
22.06.2021 od 16:00 - 20:00 hod. a 29.06.2021 od
15:00 - 19:00 hod. Souhlas je platný při dodržení
hygienických předpisů.

23.06.2021

Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením
nájemní smlouvy v sociálních bytech u jednoho
žadatele a za podmínek daných přílohou k zápisu. V
případě, že nájemce bude běžné nájemné a služby
hradit pravidelně a již vzniklé dluhy se budou
snižovat, Městská správa bytového a nebytového
fondu Hořovice nájemní smlouvu automaticky
prodlouží. V opačném případě MSBNF nájemní
smlouvu neprodlouží a zahájí úkony vedoucí k
vystěhování. Informovat nájemce a MSBNF.

23.06.2021

Mgr. Kebrlová Rada města Hořovice souhlasí s přidělením
uvolněného malometrážního bytu č. 23) žadatelce dle
přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou, a to do 31.12. 2021. Informovat
žadatelku a MSBNF. Proti: 1

23.06.2021

PhDr.
Boubínová

Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č.
7/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Kotopeky v roce 2021 – částka 5000,- Kč, určenou
na činnost Domova.

23.06.2021

Jiří Rada projednala podněty zastupitelů Ing. Petra
Karbana, paní Věry Veverkové, JUDr. Jaroslava
Ortmana a pana Miloše Koželuha k tématům:
náhrada škody - skládka Hrádek, proluka Pražská dražba, demografická studie rozvoje města.

23.06.2021

Dr. Ing.
Peřina

Zapsala: Lenka Kuniaková

Ověřovatelé:
Spal

07.06.2021

Ondřej Vaculík

MDDr. Antonín

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

08.06.2021

08.06.2021
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5. řádek datum
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53. řádek začátek
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