Zápis č. 1
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 20. února 2014 v Klubu Labe

Přítomni:
Ondřej Vaculík
Mgr. Petr Bakule
Jana Š rá mková
Mgr. Jiří Vavřička
Dr. Ing. Jiří Peřina
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Mgr. Jana Vlčková
Prof. PhDr. Hynek Jeřá bek, CSc.,
Ing. Jaroslav Vyhnal
Bohumil Taraba
Ing. Jan Skopeček
Jan Voříšek
Karel Červený
MUDr. Richard Švamberk
Mgr. Luboš Čížek
PhDr. Jiří Vlček
Ing. Ladislav Ž alud
Omluven: JUDr. Dana Heřboltová , MUDr. Marta Jedličková
a Miroslav Veverka
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, kontrola ú kolů
2. 1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
3. Dotace na provoz zimního stadionu
4. Majetkoprávní ú kony
5. Schvá lení akcioná řské dohody s ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
6. Pověření plněním ú kolů při řízení Městské policie Hořovice
7. Informace o aktuá lním dění ve městě
8. Diskuse, závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.

Na začá tku jedná ní bylo přítomno 18 zastupitelů .
Ověřovateli byli jmenová ni a jednomyslně schvá leni Ing. Ž alud a Mgr. Vlčková . Návrhová
komise ve složení PhDr. Vlček, Ing. Vyhnal a p. Voříšek byla též schvá lena jednomyslně.
Program byl schvá len jednomyslně a také ú koly z minulého zastupitelstva byly splněny.

1) Schvá lení 1. rozpočtové opatření na rok 2014 a zá roveň zastupitelstvo bere na vědomí
5. rozpočtové opatření na rok 2013 – hlasová no jednomyslně pro.
2) Dotace na provoz zimního stadionu
Starosta i místostarosta vysvětlili vývoj smluvního vztahu mezi městem a společností Zimní
stadion s. r. o., který byl posouzen externí advoká tní kancelá ří. Jediným způ sobem, jak
podpořit provoz zimního stadionu je smlouva o dotaci. Mgr. Čížek si podle zjištěných informací
myslí, že Ing. Jícha nemá ztrá tu při provozová ní zimního stadionu, ale zisk, který se mu
příspěvkem ještě navýší. Místostarosta reagoval, že Ing. Jícha investoval do areá lu ZS 400 tisíc
Kč, platí zaměstnance, udržuje stadion. Prof. Jeřá bek řekl, že není dobrý signá l pro případné
investory, že by město nedovolilo podnikateli generovat zisk, on musí tvořit rozumný zisk.
Ing. Skopeček řekl, že je škoda, že se Ing. Jícha nezú častnil dnešního jedná ní. Sá m za sebe
podpoří smlouvu o dotaci za podmínky předložení vyú čtová ní minulé sezó ny. Mgr. Wachtlová
řekla, že není soulad mezi ná jemní smlouvou na zimní stadion a předloženou smlouvouo
dotaci, proto žá dá o podmínku odstoupení smlouvy o dotaci, pokud provozovatel nedodrží
podmínky ná jemní smlouvy (rozsah bruslení pro veřejnost atd.) . Mgr. Vavřička za sportující
veřejnost řekl, že funguje zimní stadion dobře a je potřebný. Dr. Vlček řekl, že si lidé nestěžují
na fungová ní zimního stadionu, stadion funguje dobře. Dr. Peřina upřesnil, že ná jemce by měl
předložit vyú čtová ní za r. 2013 v souladu se zá konem o finanční kontrole.
Výsledek hlasová ní pro dotaci na zimní stadion – jednomyslně pro.
3) Majetkoprávní ú kony
Prodej parcely 675/1 a ú platný převod parcely 1869/2 – hlasová no jednomyslně pro.
4) Akcioná řská dohoda s ENERGIE AG BOHEMIA, s. r . o.
Po vysvětlení souvislostí předložené akcioná řské dohody Ing. Kazdou zastupitelé jednomyslně
vzali na vědomí tuto dohodu.
5) Zastupitelů m byla představena vybraná velitelka Městské policie Hořovice
Bc. Alena Beierová a odpověděla na otá zky zastupitelů i veřejnosti. Poté zastupitelé schvá lili
pověření plněním ú kolů při řízení Městské policie Hořovice jednomyslně.
6) Informace
Starosta informoval zastupitele i veřejnost o probíhajících akcích ve městě:
- Město zažá dalo o dotaci na most přes Červený potok a přilehlou komunikaci ke sportovní
hale, celá akce je vyčíslena na cca 13 mil. Kč a dotace cca 10 mil. Kč.
- Probíhá zateplová ní 3. pavilonu 1. zá kladní školy a město žá dá o dotaci na zateplení zbylých
pavilonů . Dalšími dotacemi je obnova zeleně na Palackého ná městí nebo adaptace knihovny
na Starém zá mku.
- Starosta také informoval o blížící se návštěvě radních z partnerského města Gau-Algesheim
v Německu, kteří přijedou 21. března 2014 a radní připravují program v součinnosti
se školami, divadlem Naholou, Zá kladní uměleckou školou, dá le MKC návštěvě zpřístupní
připravovanou výstavu ke dni vody na Starém zá mku.

- Dá le starosta informoval o situaci v Bažantnici, kterou spravuje stejně jako Dražovku spol.
Lesospol Zbiroh s. r. o.
- Místostarosta informoval o veřejném pohřebišti a obřadní síni, která dnes vyná ší
přes 300 tisíc Kč zisku.
- Dá le byl dotaz na Strmou ulici. K tomu Ing. Šnajdr řekl, že město dávalo pouze výkopové
povolení. Starosta doplnil, že Strmá ulice by se vinou zredukovaného rozpočtu na tento rok
měla rekonstruovat příští rok.
- Ing. Mraček se zeptal na řešení dopravní situace pana místostarosty a Dr. Peřiny na východní
obchvat. Dr. Peřina řekl, že problém východního obchvatu je ve vlastnících pozemků .
- Pan Voříšek se zeptal na označová ní stromů . Starosta odpověděl, že je to geodetické zaměření
pro digitá lní mapu zeleně.
- V Panské zahradě probíhá stavba polyfunkčního domu a vchod ze Zá mecké ulice do Panské
zahrady je uzavřen. Tato informace bude umístěna u vchodu od zá mku.
Poté starosta poděkoval přítomným za ú čast a ukončil jedná ní zastupitelstva.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 1/2014
ze dne 20. února 2014

Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění

A
podle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
a zá roveň bere na vědomí 5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
B
podle § 85, odst. c) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
dotaci ve výši 500 tisíc Kč na zimní provoz a 100 tisíc Kč na letní provoz pro Zimní
stadion, s. r. o. dle smlouvy, která je přílohou originá lu zá pisu,
s dodatkem, že ná jemce předloží ekonomické vyú čtová ní hospodaření a ná kladů na provoz
za r. 2013, v souladu se zá konem o finanční kontrole.
C
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
a) prodej nemovitosti
části pozemkové parcely 675 / 1 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Velká Víska
manželů m Vladimírovi a Antonii Schová nkovým, bytem Hořovice,
Modřínová 1304/19, za ú čelem majetkoprávního vypořá dá ní, za kupní cenu
500 Kč/m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu
pro oddělení pozemku
b) nabytí nemovitosti
úplatný převod pozemkové parcely 1869 / 2 o výměře 652 m2 v k. ú.
Hořovice z vlastnictví paní Marcely Štochlové, bytem Hořovice, Pod
Ná dražím 138 do vlastnictví města Hořovice za kupní cenu 150 Kč/m2
D
podle § 85, odst. d)
bere na vědomí

návrh akcionářské dohodu mezi spol. ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o. a městy Beroun,
Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák
E
podle § 3, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
pověřuje
paní Bc. Alenu Beierovou plněním ú kolů při řízení Městské policie Hořovice, uvedených
v příloze originá lu zá pisu

Mgr. Jana Vlčková , Ing. Ladislav Ž alud

Ondřej Vaculík

Zápis č. 2
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 20. května 2014 v Klubu Labe
Přítomni:
Ondřej Vaculík
Mgr. Petr Bakule
Jana Š rá mková
Mgr. Jiří Vavřička
Dr. Ing. Jiří Peřina
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Mgr. Jana Vlčková
Prof. PhDr. Hynek Jeřá bek, CSc.,
Ing. Jaroslav Vyhnal
JUDr. Dana Heřboltová
Miroslav Veverka
Bohumil Taraba
Ing. Jan Skopeček
Jan Voříšek
Karel Červený
MUDr. Marta Jedličková
Mgr. Luboš Čížek
PhDr. Jiří Vlček
Ing. Ladislav Ž alud
Omluven: MUDr. Richard Švamberk

Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, kontrola ú kolů
2. Ú četní závěrka za rok 2013
3. Závěrečný ú čet města za rok 2013
4. 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
5. Komunitní plá nová ní – vize a skutečnost
6. Majetkoprávní ú kony
7. Obecně závazná vyhlá ška č. 1 / 2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořá dku
8. Stanovení výše odměn členů m zastupitelstva
9. Informace o aktuá lním dění ve městě
10. Diskuse, závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
Na začá tku jedná ní bylo přítomno 19 zastupitelů .
Ověřovateli byli jednomyslně zvoleni: JUDr. Dana Heřboltová a Miroslav Veverka.

Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Renata Wachtlová , Mgr. Zdeň ka Ulčová
a Ing. Jaroslav Vyhnal. Výsledek hlasová ní: 18 pro a 1 se zdržel.
Zá pis z jedná ní zastupitelstva dne 20. ú nora 2014 byl ověřen
Program byl doplněn o bod stanovení počtu zastupitelů na období 2014 – 2018 a schvá len
jednomyslně.
1) Prezentace Centra pro komunitní prá ci střední Čechy a odboru sociá lních věcí
a zdravotnictví MěÚ Hořovice na téma „Komunitní plá nová ní sociá lních služeb“.
2) Ú četní uzávěrka města Hořovice k rozvahovému dni 31. 12. 2013 byla schvá lena
jednomyslně.
3) Závěrečný ú čet města Hořovice za rok 2013 včetně Závěrečné zprávy o přezkoumá ní
hospodaření města Hořovice za rok 2013
Mgr. Wachtlová měla dotaz ohledně dluhu města ve výši 64 mil. Kč. Po kratší debatě
odpověděla pí Šumerová , že jedna čá st zbytek ú věru za rekonstrukci bazénu a druhá čá st
zbývající splá tky za koupi Starého zá mku. Poté bylo hlasová no s výsledkem:
17 pro a 2 se zdrželi.
4) 2. rozpočtové opatření města na rok 2014
Starosta informoval o získané dotaci na zateplení zbývajících pavilonů 1. zá kladní školy.
Projektový rozpočet je na 37 mil. Kč, maximá lní výše dotace je 16 mil. Kč. Spoluú čast města
tedy není zanedbatelná , ale jsme rá di, že jsme dotaci z OPŽ P získali. Akce bude provedena
a financová na v prů běhu dvou let. Mgr. Wachtlová se zeptala na příspěvek pro 1. ZŠ a 2. ZŠ , zda
je v těchto čá stká ch i příspěvek na Školní jídelnu, s. r. o. Pí Šumerová odpověděla, že jinak
příspěvky vyká zat nelze, než včetně příspěvku na školní stravová ní. Také se paní Wachtlová
zeptala na dů vod převodu servisu opravené vzduchotechniky na školní jídelnu. Starosta
vysvětlit, že vzduchotechnika slouží pouze jídelně a je správné, aby se o ni jídelna starala.
Prof. Jeřá bek navrhuje uložit radě města změnit smlouvy se Školní jídelnou, s. r. o., aby mohl
být příště rozpočet schvá len. Starosta k tomu řekl, že se již Školní jídelna, s. r. o. snaží přenést
komerční obědy do jiných prostor, aby v budově 1. ZŠ provozovala pouze školní stravová ní.
Pan Jeřá bek řekl, že vzhledem příspěvků m pro sportovní organizace ve výši např. 500 tisíc,
400 tisíc, 90 tisíc by měly být zřejmě i příspěvky pro sociá lní služby vyšší. Starosta odpověděl,
že sociá lní služby si jistě zaslouží pozornost. Domov Na Výsluní dělá jako doplň kovou činnost
terénní služby. Byla tu snaha o zřízení nízkoprahového centra a centra pro lidi v nouzi.
Prof. Jeřá bek si myslí, že by měla být větší podpora pro rodiny, které se starají o své seniory
v domá cích podmínká ch.
Přišel PhDr. Jiří Vlček a bylo 20 zastupitelů .
Starosta řekl, že se chystá zá kon o sociá lním bydlení, kde chce stá t přenést řešení této
problematiky na obce. Takže v budoucnu bude muset město financovat mnohem víc problémů
v sociá lní oblasti.
Bylo hlasová no pro 2. rozpočtové opatření s výsledkem: 15 pro, 1 proti a 4 se zdrželi.
5) Majetkoprávní ú kony

a) prodej nemovitostí. Pan Červený si myslí, že prodej pozemků manželů m Zýkovým za 500 Kč
/ m2 je nízká cena a měla by se přehodnotit. K tomu se Ing. Mraček zeptal, zda se nemohou
promítat mapy pozemků , které mají k dispozici zastupitelé. Po kratší diskusi bylo hlasová no
pro prodej pozemkových parcel 754 / 4 za cenu 580 Kč / m2, dá le 307 a 72 / 1 s výsledkem:
jednomyslně pro. Bod č. 4 – prodej pozemkových parce. v k. ú . Velká Víska dvěma budoucím
vlastníků m byl vypuštěn, protože nebyl zná m konkrétní budoucí vlastník.
Poslední prodej pozemkové parcely 927 / 17 o výměře cca 1.190 m2 v k. ú . Velká Víska
manželů m Zýkovým byl odsouhlasen s výsledkem: 13 pro a 7 proti.
b) Vydržení nemovitosti – pozemkové parcely 1311 / 17 o výměře 27 m2 v k. ú . Hořovice
pro manžele Kašparovy. Mgr. Wachtlová k tomu řekla, že podobná žá dost o vydržení byla radě
města doručena manžely Kubecovými, ovšem zastupitelů m se k rozhodnutí nedostala.
Starosta vysvětlit, že manželů m Kubecovým nešlo o pozemkovou parcelu, ale o zá chranu
stromu, který na tomto pozemku stojí a je předmětem sousedského sporu. Před časem
se starosta s panem Kubecem dohodl na zá chraně stromu a pan Kubec řekl, že na vlastnictví
stromu netrvá , ale jde mu o to, aby nebyl poká cen. Nyní se situace zřejmě změnila a rada pošle
na příští jedná ní zastupitelů m k rozhodnutí žá dost o vydržení pozemkové parcely manžely
Kubecovými.
Pro vydržení p. p. 1311/17 o výměře 27 m2 v k. ú Hořovice pro manžele Kašparovy bylo
hlasová no 19 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
c) nabytí nemovitostí
Bezú platný převod níže uvedených pozemků v k. ú . Hořovice a v k. ú . Velká Víska z vlastnictví
Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice a to za ú čelem výstavby chodníků .
Pro nabytí nemovitosti hlasová no jednomyslně.
6) Aktualizace zřizovací listiny MSBNF
Do movitého majetku MSBNF se přidává speciá lní automobil – hydraulická vysokozdvižná
plošina. Hlasová no jednomyslně pro.
7) Obecně závazná vyhlá ška č. 1 / 2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných
her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořá dku
Ing. Skopeček se vyjá dřil, že je sice rá d, že bude omezen provoz heren, protože hazard stojí
ročně lidi spoustu peněz, ale současně vyhlá ška omezí provozovatele v jejich podnikatelském
zá měru. Obává se šedé zó ny, myslí si, že ú bytek heren neomezí hazard, ten se pouze přesune
do míst, kde nebude vidět. Prof. Jeřá bek reagoval, že on je velmi rá d, že rada předložila
vyhlá šku na omezení heren. Mgr. Wachtlová poděkovala radě, protože gamblerství je velký
problém společnosti a souvisí s ním další kriminalita, tudíž má taková regulace velký význam.
Ing. Skopeček si myslí, že místo výherních automatů budou používá ny např. tablety a město
přijde o příjem z těchto zařízení. Má za to, že podle platných zá konů mů že problematické
herny vyřešit živnostenský ú řad. Ing. Křížková reagovala, že živnostenský ú řad má v této věci
jen omezené pravomoci, mů že kontrolovat jen provozovatele, provozní dobu… Ale nikoliv
počet výherních automatů . Starosta řekl, že herny, které se vyhlá škou zruší jsou právě ty
problematické. Některé z nich slouží k distribuci drog. Město žije v regionu, kde ostatní města
vyhlá šky mají. V Hořovicích se objevují další žá dosti na zřízení nových heren, protože jinde

jsou již zaká zané. Město se tak brá ní šíření hazardu. Ing. Mraček řekl, že on a jeho sousedé
sepsali petici a tak pomohli vytvořit zmíněnou vyhlá šku, proto by ji chtěli vidět, než se schvá lí.
Starosta pochvá lil petitenty za jejich aktivitu, ale oni nejsou zvlá štní zastupitelstvo. Mohli přijít
na radnici nebo na dnešní zastupitelstvo. Vyhlá ška byla schvá lena radou, řá dně a včas
avizová na na zveřejněném programu jedná ní zastupitelstva.
Pro obecně závaznou vyhlá šku č. 1 / 2014 bylo hlasová no s výsledkem: 17 pro, 0 proti,
3 se zdrželi.
8) Stanovení počtu zastupitelů na období 2014 – 2018
Rada města předložila zastupitelů m ke schvá lení návrh 21 zastupitelů na příští volební
období. Mgr. Wachtlová řekla, že snížením počtu zastupitelů na 15 by město ušetřilo milion
korun. Starosta oponoval, že od počtu zastupitelů se odvíjí počet radních, tudíž
při navrhovaném počtu by bylo 5 radních. Ne vždy se mohou všichni radní dostavit
a projednávat dů ležité zá ležitosti při malé ú časti není správné, tudíž se některé body
programu přesunují na další schů zi. Malý počet radních mů že paradoxně zpomalit prá ci rady.
Hlasová no pro návrh 15 zastupitelů na příští volební období s výsledkem: 3 pro, 16 proti
a 1 se zdržel.
Pro pů vodní návrh 21 zastupitelů bylo hlasová no s výsledkem: 17 pro a 3 proti.
9) Výše odměn zastupitelů m
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nařízení vlá dy č. 459/2013 Sb., ú činné od 1. 1. 2014, podle
kterého se mírně mění možné rozpětí pro odměny za výkon funkce členů zastupitelstva
a souhlasí s návrhem, aby vzhledem ke schvá lenému rozpočtu roku 2014 odměny
neuvolněným členů m zastupitelstva zů staly do konce roku 2014 ve stávající výši.
Pro tento návrh bylo hlasová no jednomyslně.
10) Informace o dění ve městě
Starosta informoval o začínající rekonstrukci mostu u Společenského domu a bude upravena
doprava v ulici U potoka cestou od Sv. Já na. Město získalo dotaci na opravu střechy Starého
zá mku a na ú pravu Palackého ná městí. Dá le byla opravena lávka v Bažantnici společností
Lesospol Zbiroh (z výnosů správy městských lesů ). Dá le starosta informoval o činnosti
Městské policie Hořovice, která pů sobí v počtu 5 strá žníků od 18. dubna. Další dva strá žníci
budou k dispozici pro službu v Komá rově. Starosta řekl, že již byly dotazy na přesnou dobu,
kdy slouží městská policie. Služby jsou plá nová ny rů zně, v denní i noční hodiny a přesná doba
nebude z taktických dů vodů zveřejň ová na. Poté měl dotaz pan Vorlický na fungová ní
a rekonstrukci světel ve městě a na podrobnosti smlouvy mezi městem a firmou Eltodo.
Ing. Š najdr i starosta panu Vorlickému na dotazy odpověděli a starosta vysvětlil, že pan
Vorlický dostal na své dotazy již tři odpovědi a starosta i Ing. Šnajdr jednali s panem Vorlickým
v této věci několik hodin a dá le k tomuto tématu nemají co říci.
Poté starosta poděkoval přítomným za ú čast a ukončil jedná ní zastupitelstva.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 2/2014
ze dne 20. května 2014
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
ú četní uzávěrku města Hořovice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013
B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
závěrečný ú čet města Hořovice za rok 2013 včetně Závěrečné zprávy o přezkoumá ní
hospodaření města Hořovice za rok 2013 bez výhrad

C
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014

D
dle § 85 písm. a)
schvaluje
a) Prodej nemovitostí
1) části pozemkové parcely 754 / 4 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Hořovice společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., za kupní cenu 580 Kč / m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení
geometrického plánu pro oddělení pozemku.
2) části pozemkové parcely 307 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Hořovice
paní Kateřině Cedivodové, bytem Fibichova 1425/5, 130 00 Praha 3, za ú čelem vyrovná ní
hranice pozemku, za kupní cenu 500 Kč / m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení
geometrického plánu pro oddělení pozemku.
3) části pozemkové parcely 72 / 1 o výměře 62 m2 v k. ú. Velká Víska
paní Karolíně Turkové, bytem Zaječov 7, za kupní cenu 1.000 Kč / m2. Přesná výměra bude
známa po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku.
4) části pozemkové parcely 927 / 17 o výměře cca 1.190 m2 v k. ú. Velká Víska manželů m
Zýkovým, bytem Jeřabinová 1570, Hořovice, za ú čelem rozšíření plá novaného Sportovního

centra o dva kurty, za kupní cenu 500 Kč / m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení
geometrického plánu pro oddělení pozemku.
b) Vydržení nemovitosti
pozemkové parcely 1311 / 17 o výměře 27 m2 v k. ú. Hořovice
pro manžele Kašparovy, bytem Slá dkova 767 / 12, Hořovice. U tohoto pozemku jsou splněny
zá konné podmínky pro vydržení dle zá kona č. 89/2012 Sb., občanského zá koníku. Osvědčení
o vydržení sepsané notá řem bude na ná klady žadatelů .
c) Nabytí nemovitostí dle § 85 písm. a)
Bezú platný převod níže uvedených pozemků v k. ú . Hořovice a v k. ú . Velká Víska z vlastnictví
Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice, a to za ú čelem výstavby chodníků .
Zábor pozemků pro opravu a novostavbu chodníků v Hořovicích
Parcelní Číslo Zábor
Ulice
Vlastník
číslo
LV (m2)
7/1
404 91,2
Středočeský kraj
219/19 404 8,2
Středočeský kraj
9. Května
58/2 404 372,4
Středočeský kraj
417/1 404 7,8
Středočeský kraj
417/3 404 181,7
Středočeský kraj
Masarykova I 1506/1 404 97,7
Středočeský kraj
1506/1 404 269,6
Středočeský kraj
Masarykova,
1614 404 506
Středočeský kraj
Nová
1543/1 404 72,2
Středočeský kraj
Plzeňská
1543/1 404 167,9
Středočeský kraj
Pražská
78/1 404 116,3
Středočeský kraj
Příbramská 248/1 404 225,6
Středočeský kraj
Tyršova II
1828/1 404 131,4
Středočeský kraj
U Nádraží
1807 404 507,8
Středočeský kraj
Tímto zastupitelstvo města současně revokuje své usnesení č. 1 / 2013 písm. D) bod
a) 1) ze dne 5. 9. 2013
V usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013 nebyl uveden ú čel bezú platného převodu výše
uvedených pozemků , a to výstavba chodníků. Středočeský kraj požaduje schvá lení
nového usnesení, ve kterém bude uveden i tento ú čel převodu pozemků .

E
podle § 84 odst. 2 písm. d)
schvaluje
Aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská správa
bytového a nebytového fondu Hořovice
Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice – změna přílohy č. 2 – movitý
majetek

F
podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořá dku

G
podle §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000Sb.,
schvaluje
počet členů zastupitelstva obce 21 na volební období 2014 - 2018.

H
bere na vědomí
nařízení vlá dy č. 459/2013 Sb., ú činné od 1. 1. 2014, podle kterého se mírně mění možné
rozpětí pro odměny za výkon funkce členů zastupitelstva a souhlasí s návrhem, aby vzhledem
ke schvá lenému rozpočtu roku 2014 odměny neuvolněným členů m zastupitelstva zů staly
do konce roku 2014 ve stávající výši.

JUDr. Dana Heřboltová , Miroslav Veverka

Ondřej Vaculík

Zápis č. 3
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 26. června 2014 v Klubu Labe

Přítomni:
Ondřej Vaculík
Mgr. Petr Bakule
Jana Š rá mková
Mgr. Jiří Vavřička
Dr. Ing. Jiří Peřina
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Mgr. Jana Vlčková
Prof. PhDr. Hynek Jeřá bek, CSc.,
Ing. Jaroslav Vyhnal
MUDr. Marta Jedličková
Ing. Jan Skopeček
Jan Voříšek
Miroslav Veverka
Karel Červený
MUDr. Richard Švamberk
Mgr. Luboš Čížek
PhDr. Jiří Vlček
Ing. Ladislav Ž alud
Omluven: JUDr. Dana Heřboltová , Bohumil Taraba
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, kontrola ú kolů
2. 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
3. Majetkoprávní ú kony
4. Obecně závazná vyhlá ška č. 2 / 2014 o zá kazu požívá ní alkoholu
a jiných omamných a psychotropních lá tek na veřejném prostranství
5. Informace o aktuá lním dění ve městě
6. Diskuse, závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
Na začá tku jedná ní zastupitelstva bylo přítomno 17 zastupitelů , řá dně byla omluvena JUDr.
Heřboltová .
Ověřovateli byli jednomyslně zvoleni: Mgr. Zdeň ka Ulčová a Karel Červený.
Návrhová komise ve složení PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Jana Vlčková a Dr. Ing. Jiří Peřina byla zvolena
jednomyslně.
Poté přišel Ing. Vyhnal a bylo přítomno 18 zastupitelů .
Program byl schvá len jednomyslně.

Z minulého jedná ní zastupitelstva vyplynul ú kol předložit zastupitelů m k rozhodnutí žá dost
o vydržení pozemku manžely Kubecovými a tento materiá l je na programu dnešního
zastupitelstva.
3. rozpočtové opatření
Mgr. Wachtlová měla dotaz ve věci Starého zá mku, kdy je energie a oprava střechy v jedné
kolonce.
Paní Š umerová řekla, že ná klady na Starý zá mek byly cca 500 tis. Kč za energie a 500 tis. Kč
na rekonstrukci střechy. V současnosti je to za energie 600 tis. Kč a na střechu dostane město
dotaci a bude tedy 400 tis. Kč v rozpočtu stačit.
Starosta dodal, že nebylo srovná ní, kolik budou stá t energie ve Starém zá mku, ale zatím tam
funguje převá žně Policie ČR a té jsou ná klady na energii samozřejmě přeú čtovává ny Městskou
správou bytového a nebytového fondu.
Prof. Jeřá bek rozporoval navýšení příspěvku investičního fondu do Domova Na Výsluní. Myslí
si, že by měla být více podporová na pečovatelská služba u klientů doma.
Mgr. Forejt řekl, že navýšení investičního fondu je pouze finanční operace a nikoliv navýšený
příspěvek pro organizaci. Rada mů že nařídit odvod odpisů pro organizaci. Také Mgr. Forejt
řekl, že pečovatelská služba je na ú zemí města Hořovice poskytová na více než dobře. Je zde
několik poskytovatelů a o klienty se téměř perou.
Mgr. Kebrlová řekla, že sociá lní služby nejsou jen domovy pro seniory a pečovatelská služba,
které jsou dost dobře pokryté. Má se tu otvírat i mobilní hospic. Ale některé malé obce na tyto
služby nemají a město Hořovice je nemů že dotovat. Co tu chybí jsou ostatní služby pro další
cílové skupiny: pro rodiny s dětmi, pro mlá dež atd.
Prof. Jeřá bek řekl, že není celostá tně vyřešeno propojení sociá lních a zdravotních služeb, proto
by chtěl zřídit sociá lní komisi.
MUDr. Jedličková souhlasí s pí Kebrlovou a p. Forejtem, že sociá lních služeb je u ná s více než
dost a pečovatelské služby se o klienty téměř perou.
Mgr. Kebrlová doplnila, že není třeba zřizovat sociá lní komise, protože k tomuto ú čelu slouží
řídící skupiny komunitního plá nová ní, které budou dávat návrhy řešení radě a zastupitelstvu.
Pro 3. rozpočtové opatření bylo hlasová no: 15 pro, 0 proti a 3 se zdrželi.
4. Budoucí prodej nemovitosti
budovy č. p. 997 se stavební parcelou 304 o výměře 98 m2 a čá sti stavební parcely 303 v k. ú .
Velká Víska Ř ímskokatolické farnosti Hořovice pro ú čely zřízení farního centra s otevřeným
parkem a hřištěm. Byl by otevřen prů chod od Víseckého ná městí do Jirá skovi ulice
i do Pražské ulice.
Mgr. Wachtlová se zeptala, kdo zaplatí geometrický plá n a daň z prodeje nemovitosti, zda to
bude kupující. Starosta odpověděl, že kupující investuje do stavby, která bude soužit veřejnosti
a právě otevření prostoru a zřízení hřiště a parku je pro město velký klad. Geometrický plá n už
zaplatil kupující .
Pro tento prodej hlasová no s výsledkem: 15 pro, 1 proti a 2 se zdrželi.
Přišel Ing. Skopeček a bylo celkem 19 zastupitelů .
5. Vydržení nemovitosti

čá sti pozemkových parcel 95/1 a 94/4 v k.ú . Velká Víska v ulici Květinové a Lipové manžely
Kubecovými.
Mgr. Wachtlová vysvětlila historii této zá ležitost, kdy v polovině 80. let ještě nebyly pozemky
zaměřová ny digitá lně a tudíž dochá zelo k nepřesnostem při vyměřová ní hranic pozemků .
Sama je toho ná zoru, že když je k vydržení dle zá kona potřebné užívat pozemek 10 let v dobré
víře, pak manželé Kubecovi vydrželi pozemek v polovině 90. let a tudíž je možné řešit
zá ležitost dle tehdy platného občanského zá koníku.
Mgr. Čížek navrhoval prodej pozemku. MUDr. Jedličková řekla, že nevidí dů vod, proč by
zastupitelstvo nemohlo o vydržení tohoto pozemku Kubecovými rozhodnout, když na svém
minulém jedná ní rozhodlo o vydržení 500 m2 paní, která se o pozemek starala. PhDr. Vlček
řekl, že je dů ležité vědět, jestli má město o pozemek zá jem. Myslí si, že když se člověk dlouhou
dobu dobře stará o pozemek, tak by ho měl i dostat. Místostarosta řekl, že vydržení
500 m2 pozemku bylo řá dně doloženo, ale v tomto případě existují pochybnosti. Ing. Ž alud
řekl, že komisi životního prostředí jde o strom. Pokud pozemek zů stane Kubecovým, strom
bude zachrá něn. U jiného vlastníka ta jistota není. MUDr. Pavlis se zeptal zastupitelů , kdo
z nich by si nechal u svého domu takový strom. Dá le řekl, že v minulých třiceti letech byly
pozemky několikrá t přeměřová ny a je si jistý, že Kubecovi o vlastnictví pozemku městem
věděli. Mgr. Wachtlová řekla, že by měl být případný prodej pozemku rozhodnut i dle ú čelu
využití. Tento pozemek podle ní nemá jiné ú čelné využití než manžely Kubecovými. Paní
Kubecová k tomu dodala, že z tohoto pozemku mají vchod do domu i do gará že a od stromu
mají doklad o koupi. Starosta řekl, že by měl být prodej za cenu obvyklou a hlavním kritériem
má být ú čelnost využití tohoto pozemku. Bude tedy vyvěšen zá měr prodeje pozemku
a Kubecovi předloží doklad o zakoupení předmětného stromu, který posoudí komise životního
prostředí. Pokud doklad nebude doložen, bude pozemek oceněn včetně ceny stromu.
Pro zá měr prodeje pozemkových parcel 95/1 a 94/4 v k.ú . Velká Víska v ulici Květinové
a Lipové za cenu obvyklou, kdy kritériem prodeje bude ú čelné využití daného pozemku bylo
hlasová no s výsledkem: 17 pro, 0 proti a 2 se zdrželi.
6. Obecně závazná vyhlá ška č. 2 / 2014 o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných
a psychotropních lá tek na veřejném prostranství
Starosta vysvětlit, že tuto vyhlá šku potřebuje ke své prá ci jak Policie ČR, tak Městská policie
Hořovice.
Pro vyhlá šku bylo hlasová no s výsledkem: 18 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
7. Informace o dění ve městě a diskuse
Starosta informoval o investičních akcích, které by měly proběhnout ještě v letošním roce a to
komunikace Na Luká ch, zateplení pavilonů 1, 2, 4,5 a 6 1. Zá kladní školy, která by měla začít už
v srpnu, také město žá dá o dotaci na sportovní halu. Komunikace Rpetská by se mohla
realizovat, pokud by město získalo dotaci na most u Společenského domu a pak by v rozpočtu
zů stala finanční rezerva na tuto komunikaci. K tomu řekl pan Červený, že by se měla Rpetská
ulice realizovat až poté co se dostaví rodinné domy v této lokalitě, protože jinak komunikace
dlouho nevydrží. Paní Šestá ková Vaculíková se zeptala kdy se bude opravovat Cvočkařská
ulice. Starosta odpověděl, že lokalitou Ž ižkova se zabývá inženýr Juřina, který vypracoval
velmi obstojný

a koncepční návrh řešení obnovy komunikací celého Ž ižkova. Otá zkou je, kdy město zařadí
tuto akci do svého rozpočtu.
Pan Rissel se zeptal, zda fungují veřejné zá chody na autobusovém ná draží a jaká je
návratnost investice 5 mil. Kč na stavbu veřejných zá chodků na Palackého ná městí. Starosta
odpověděl, že stavba prodejny tisku a veřejných zá chodků na Palackého ná městí se sice
jmenovala „veřejné zá chodky“, ale nejdražší byla stavba a renovace prostor pro dnešní
prodejnu tisku. O návratnosti investice z poplatků na WC nemů že být řeč. K tomu dodal pan
Peliká n, že oněch 5 mil. Kč stá la právě roubenka, jejíž součá stí je WC.
Poté starosta poděkoval všem přítomným za ú čast a ukončil jedná ní zastupitelstva.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 3/2014
ze dne 26. června 2014

Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
B
podle § 85 písm. a)
schvaluje
Budoucí prodej nemovitostí
budovy č. p. 997 se stavební parcelou 304 o výměře 98 m2 a čá sti stavební parcely 303 (v GP
označené 303/2) o výměře 55 m2 v k. ú . Velká Víska
Ř ímskokatolické farnosti Hořovice
C
podle § 85 písm. a)
schvaluje
záměr prodeje pozemku, a to čá sti pozemkových parcel 95/1 a 94/4 v k.ú . Velká Víska v ulici
Květinové a Lipové za cenu obvyklou, kdy kritériem prodeje bude ú čelné využití daného
pozemku.
D
dle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2014 o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných
a psychotropních lá tek na veřejném prostranství.

Mgr. Zdeň ka Ulčová , Karel Červený

Ondřej Vaculík

Zápis č. 4
z veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Hořovice,
které se konalo 25. září 2014 v Klubu Labe
Přítomni:
Ondřej Vaculík
Mgr. Petr Bakule
Jana Š rá mková
Mgr. Jiří Vavřička
Dr. Ing. Jiří Peřina
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Mgr. Jana Vlčková
JUDr. Dana Heřboltová
Prof. PhDr. Hynek Jeřá bek, CSc.,
Ing. Jaroslav Vyhnal
MUDr. Marta Jedličková
Ing. Jan Skopeček
Jan Voříšek
Miroslav Veverka
Karel Červený
MUDr. Richard Švamberk
Mgr. Luboš Čížek
PhDr. Jiří Vlček
Ing. Ladislav Ž alud
Omluven: Bohumil Taraba
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, kontrola ú kolů
2. 4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
3. Majetkoprávní ú kony
4. Obecně závazná vyhlá ška č. 2 / 2014 o zá kazu požívá ní alkoholu a
jiných omamných a psychotropních lá tek na veřejném prostranství.
5. Aktualizovaná zřizovací listina příspěvkové organizace Domov
Na Výsluní Hořovice
6. Smlouva o poskytnutí dotace s Regioná lní radou regionu soudržnosti
Střední Čechy na projekt „Přístupová komunikace ke společenskému
domu a sportovnímu areá lu“
7. Informace o aktuá lním dění ve městě
8. Diskuse, závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
Na začá tku jedná ní bylo přítomno 20 zastupitelů .

Ověřovateli byli jednomyslně zvoleni: JUDr. Dana Heřboltová a Miroslav Veverka. Návrhová
komise ve složení PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Jiří Vavřička a Jan Voříšek byla také schvá lena
jednomyslně.
Jednomyslně byl také schvá len program jedná ní zastupitelstva.
1) 4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
Mgr. Wachtlová měla dotaz k některým položká m rozpočtového opatření. Tyto dotazy vysvětlil
starosta, pí Š umerová a Ing. Šnajdr.
Pro 4. rozpočtové opatření bylo hlasová no s výsledkem: 16 pro, 0 proti a 4 se zdrželi.
2) Majetkoprávní ú kony - prodej nemovitostí – čá sti pozemkové parcely 219 / 1 o výměře cca
10 m2 v k. ú . Hořovice a čá sti pozemkové parcely 249 / 1 o výměře cca 19 m2 v k. ú . Hořovice
a nabytí nemovitostí zá měr ú platného nabytí pozemkových parcel 2282 / 96, 2282 / 97,
2282 / 163, 2282 / 16, 2282 / 20a 2282 / 21 v k. ú . Hořovice.
Starosta doplnil, že ú platné nabytí výše zmíněných pozemkových parcel bude město realizovat
v případě bezú platného převodu budovy mateřské školky. Na těchto pozemcích je zahrada
školky a bude odkoupena za stejnou cenu, za jakou byla dříve prodá na.
Dr. Peřina informoval, že v této věci jedná s ná městkem ministra školství.
Pro majetkoprávní ú kony bylo hlasová no jednomyslně.
3) Revokace usnesení č. 3/2014 – D) obecně závaznou vyhlá šku č. 2 / 2014 ze dne 26. června
2014 o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných a psychotropních lá tek na veřejném
prostranství.
a schvá lení Obecně závazné vyhlá šky č. 2 / 2014 o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných
omamných a psychotropních lá tek na veřejném prostranství v upraveném znění.
Starosta vysvětlil, že znění této vyhlá šky schvá lené v červnu bylo napadeno a přezkoumá no
ministerstvem vnitra a ačkoliv její znění bylo téměř shodné s vyhlá škami, které jsou schvá lené
v jiných obcích regionu, naše vyhlá ška nebyla schvá lena. Proto je její upravené znění
(schvá lené ministerstvem vnitra) předloženo zastupitelů m znovu ke schvá lení.
Výsledek hlasová ní: 18 pro, 0 proti a 2 se zdrželi.
4) Aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní Hořovice.
Změna je v člá nku. 4 – Vymezení doplň kové činnosti.
Mgr. Forejt vysvětlil, že Domov na Výsluní rozšiřuje své terénní služby o poskytová ní zdravotní
ošetřovatelské péče v domá cím prostředí.
Výsledek hlasová ní: 14 pro, 2 proti a 4 se zdrželi.
5) Schvá lení dotace v návaznosti na schvá lení poskytnutí dotace Výborem Regioná lní rady
regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
s Regioná lní radou regionu soudržnosti Střední Čechy až do výše
7 494 620,00 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní čá stky až do výše 8 817 200,00 Kč, odpovídající
spolufinancová ní projektu „Přístupová komunikace ke společenskému domu a sportovnímu
areá lu“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01979.

Dr. Peřina informoval o tom, že město Hořovice v prvním kole rozdělová ní dotací nesplnilo
předepsaný počet bodů , ale ve druhém kole je přislíbeno Výborem Regioná lní rady, že má me
velkou šanci dotaci získat.
Výsledek hlasová ní: jednomyslně pro.
6) Informace o aktuá lním dění ve městě
Starosta informoval o probíhající rekonstrukci mostu u Společenského domu, o výsadbě
zeleně na Palackého ná městí, kde jsou místo některých javorů vysazeny hlohy. Bohužel
se dosud nepovedlo zahá jit rekonstrukci navigace v Tyršově ulici, která je v havarijním stavu.
Situace se řeší tři roky, město nechalo zpracovat projekt na opravu a letos na jaře Středočeský
kraj vyčlenil finanční prostředky Krajské správě a ú držbě silnic Středočeského kraje. Ta
vyhlá sila výběrové řízení, jenže všechny nabídkové ceny překročily zadávací a je nutné soutěž
opakovat. Tudíž se Tyršova ulice bude opravovat až po otevření silnice na Ž ebrá k. Dá le
starosta informoval o výběrovém řízení na zateplová ní 1. zá kladní školy, o neú spěšné žá dosti
o dotaci na rekonstrukci sportovní haly, proto rada města nechala zrevidovat pů vodní projekt
na rekonstrukci, zda odpovídá současným potřebá m všech druhů sportů , které se zde
provozují. V letošním roce je třeba opravit střechu budovy městského ú řadu č. p. 640, kam
dlouhodobě zatéká . Také se bude opravovat střecha Starého zá mku. V objektu Starého zá mku
bylo otevřeno rodinné centrum Kaleidoskop, které poskytuje poradenství, provozuje hlídá ní
dětí, rů zná cvičení atd. Místostarosta řekl, že v areá lu plaveckého bazénu by měla být
vybudová na wellness zó na, je připraven projekt a dělají se drobné stavební prá ce. Dr. Tů ma
řekl, že je rá d za wellenss v bazénu, protože jinak ve městě není mnoho způ sobů vyžití.
Starosta informoval, že vedle ú spěšné Galerie ve Starém zá mku se zde připravuje také
Regioná lní muzeum. Dá le starosta řekl, že vedení města mrzí stávající stav proluky v Pražské
ulici, ale bohužel s tím nemů že město mnoho udělat. Proběhlo jedná ní s majitelem tohoto
pozemku. Dle starosty je takový stav nedů stojný pro podnikatele určitého formá tu.
Místostarosta informoval o baru Florida, který je ve spoluprá ci s Městskou správou bytového
a nebytového fondu zrekonstruová n. Od 28. 9. bude v provozu zimní stadion, v areá lu
plaveckého bazénu funguje střelnice. Místostarostka řekla, že ožívá také Společenský dů m
zá sluhou pana Hasmana. Jenže někteří lidé si při pořá dá ní kulturních akcí stěžují na hluk.
Starosta řekl, že lidé se dělí na dvě skupiny, jedna je sportovní, kulturní atd. a druhá skupina
mlá deže, která není zaujatá ničím. Starosta řekl, že absolvoval noční hlídku s městskou policií
a mohl pozorovat, jak se v našem městě pohybuje početná skupina mladých lidí, kteří hlučí,
pijí alkohol a dělají nepořá dek jen proto, že se nudí. Ing. Skopeček na tomto posledním jedná ní
zastupitelstva poděkoval koaličním i opozičním zastupitelů m za konstruktivní jedná ní. MUDr.
Pavlis si stěžoval, že na minulém jedná ní zastupitelstva Mgr. Wachtlová chybně řekla,
že pozemková parcela, na níž stojí douglaska, je součá stí vjezdu do nemovitosti manželů
Kubecových. Ing. Ž alud řekl, že z komise životního prostředí se předmětným stromem zabývali
odborníci a ti zjistili, že strom je zdravý a nikoho neohrožuje. On sá m kope za strom a nikoliv
za jednoho či druhého ú častníka sporu. Starosta informoval o organizační schů zce
se zahrá dká ři ve věci cibulového jarmarku a řekl, že sami zahrá dká ři se do budoucna kloní
ke komornějšímu provedení jarmarku. Pan Sedlá k řekl, že by bylo dobré zrekonstruovat
parkoviště před mostem u Společenského domu a dá le vybudovat zá zemí pro tenisové kurty.
Pan Veverka řekl, že v létě v době dovolených nebyla o víkendu otevřena ve městě žá dná

léká rna. Paní místostarostka řekla, že léká rny jsou soukromá zařízení, ale město s nimi mů že
v této věci jednat.
Poté starosta poděkoval všem zastupitelů m za prá ci v celém volebním období, výborů m
zastupitelstva a také veřejnosti za to, že sleduje dění ve městě. Dá le starosta poděkoval svým
spolupracovníků m.
Poté starosta ukončil poslední jedná ní zastupitelstva v tomto volebním období.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 4/2014
ze dne 26. září 2014
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
B
podle § 85 písm. a)
schvaluje
1) Prodej nemovitostí – čá sti pozemkové parcely 219 / 1 o výměře cca 10 m2 v k. ú . Hořovice
a čá sti pozemkové parcely 249 / 1 o výměře cca 19 m2 v k. ú . Hořovice
panu Miroslavu Rýdlovi, bytem Dlouhá 134, Hořovice, za ú čelem výstavby schodiště a z
dů vodu zajištění bezpečnějšího vstupu do rodinného domu č. p. 134 (oddělení vchodu
do domu od místní komunikace), za kupní cenu 500 Kč / m2.
Přesné výměry budou zná my po vyhotovení geometrického plá nu pro oddělení pozemků .
2) Nabytí nemovitostí
zá měr ú platného nabytí pozemkových parcel 2282 / 96, 2282 / 97, 2282 / 163, 2282 / 16,
2282 / 20a 2282 / 21 v k. ú . Hořovice o celkové výměře 9.588 m2 z vlastnictví České republiky
– Ná rodního institutu pro další vzdělává ní Praha do vlastnictví města Hořovice za podmínky
současného bezú platného převodu objektu č. p. 869 v Hořovicích rovněž z vlastnictví České
republiky – Ná rodního institutu pro další vzdělává ní Praha do vlastnictví města Hořovice.
C
revokuje
Usnesení č. 3/2014 – D) Obecně závaznou vyhlá šku č. 2 / 2014 ze dne 26. června 2014
o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných a psychotropních lá tek na veřejném
prostranství.
a schvaluje
dle § 84 odst. 2 písm. h)
Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2014 o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných
a psychotropních lá tek na veřejném prostranství v upraveném znění (viz příloha originá lu
zá pisu)
D
podle § 84 odst. 2, písm. d)
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní Hořovice

ZL Domova Na Výsluní Hořovice – změna čl. 4 – Vymezení doplň kové činnosti (dle přílohy
originá lu zá pisu)
E
podle § 85, písm. f)
schvaluje
Prominutí dluhu - smluvní pokuty ve výši 150.014,59 Kč z nezaplacené čá stky za ná jem
nebytových prostor v objektu č. p. 1253 (plaveckého bazénu) v Klostermannově ul.
v Hořovicích v letech 2011 a 2012 – pan František Matys, bytem U Potoka 831, Hořovice.
F
podle § 85 odst. j),
Zastupitelstvo města Hořovice v návaznosti na schvá lení poskytnutí dotace Výborem
Regioná lní rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace s Regioná lní radou regionu soudržnosti Střední Čechy až do výše
7 494 620,00 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní čá stky až do výše 8 817 200,00 Kč, odpovídající
spolufinancová ní projektu „Přístupová komunikace ke Společenskému domu a sportovnímu
areá lu“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01979.

JUDr. Dana Heřboltová , Miroslav Veverka

Ondřej Vaculík

Zápis č. 5
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 6. listopadu 2014 v v sále radnice
Přítomni:
Mgr. Petr Bakule
Karel Červený
Karel Dudá k
Jarmila Gruntová
MUDr. Marta Jedličková
Ing. Petr Karban
Mgr. Martin Komínek
Karel Peliká n
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ing. Jan Skopeček
Jan Slaboch, DiS.
MDDr. Antonín Spal
Jana Š rá mková
MUDr. Richard Švamberk
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Ondřej Vaculík
Mgr. Jiří Vavřička
Miroslav Veverka
PhDr. Jiří Vlček
Mgr. Renata Wachtlová
Ing. Ladislav Ž alud
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise, volba mandá tové
a volební komise
2. Složení slibu zastupitelů
3. Volba, starosty, místostarostů a členů rady
4. Schvá lení odměn členů zastupitelstva
5. Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru
6. Pověření místostarosty zastupová ním starosty
7. Delegace zá stupců obce na valnou hromadu obchodních společností
8. Návrh zá stupců obce do ostatních orgá nů obchodních společností
9. Diskuse, závěr
1. Jedná ní zahá jil starosta města Ondřej Vaculík.
Dosavadní starosta města Ondřej Vaculík přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva
i občany města a konstatoval, že po komuná lních volbá ch, které se konaly ve dnech
10. a 11. října 2014 nebyla podá na stížnost na volby, a proto bylo v řá dném termínu svolá no
ustavující zasedá ní Zastupitelstva města Hořovice. Konstatoval, že je přítomno všech
21 zvolených zastupitelů města.

Poté dosavadní starosta Ondřej Vaculík předal vedení ustavujícího zasedá ní zastupitelstva
nejstaršímu zastupiteli, tzv. doyenovi, Ing. Ladislavu Ž aludovi.
Ing. Ž alud též přivítal všechny přítomné zastupitele i občany města. Konstatoval,
že v komuná lních volbá ch získalo nejvíce hlasů Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí
a měst s pěti mandá ty, Česká strana sociá lně demokratická se čtyřmi mandá ty, Občanská
demokratická strana se třemi mandá ty, Komunistická strana Čech a Moravy se třemi mandá ty,
Politické hnutí ANO 2011 se dvěma mandá ty, TOP 09 s podporou Hořová ků se dvěma
mandá ty, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová s jedním mandá tem
a MY PRO MĚ STO s jedním mandá tem. Dá le Ing. Ž alud konstatoval, že ustavující zasedá ní
zastupitelstva bylo svolá no řá dně a včas dle zá kona o obcích.
Ing. Ž alud přečetl program, který byl schvá len všemi přítomnými zastupiteli.
Poté Ing. Ž alud přednesl návrh, že zá pis z ustavujícího zastupitelstva bude zapisovat Lenka
Redrová , ověřovateli budou Karel Červený a Karel Dudá k, volební a mandá tová komise bude
pracovat ve složení Miroslav Veverka předseda, Mgr. Petr Bakule a MDDr. Antonín Spal členové
a návrhová komise bude pracovat ve složení PhDr. Jiří Vlček předseda, Mgr. Jiří Vavřička a Mgr.
Zdeň ka Ulčová jako členové. Pro všechny tyto návrhy bylo hlasová no jednomyslně všemi
zastupiteli.
Poté Ing. Ž alud přečetl slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zá jmu města a jeho občanů a řídit se Ú stavou
a zá kony České republiky.“ Zastupitelé jednotlivě přistoupili a potvrdili tento slib slovem
„slibuji“ a podpisem a obdrželi osvědčení zastupitele města. Vedoucí zasedá ní konstatoval,
že všichni zastupitelé složili slib bez výhrad a mohou se ujmout svého mandá tu.
Ing. Skopeček podal návrh, aby z jednacího řá du zastupitelstva byl vypuštěn časový limit
3 min. k jednomu tématu a pouze 2 opaková ní k témuž. Pro tento návrh bylo hlasová no
s výsledkem: 7 pro, 11 proti a 3 se zdrželi.
Ing. Ž alud podal návrh, aby se hlasovalo o složení rady jako celku a veřejně.
Ing. Skopeček podal protinávrh, aby se hlasovalo o členech rady jednotlivě a tajnou volbou.
Pro návrh tajné volby bylo hlasová no s výsledkem: 4 pro, 14 proti a 3 se zdrželi.
Pro návrh hlasovat o členech rady jednotlivě bylo hlasová no s výsledkem: 2 pro, 15 proti
a 4 se zdrželi.
Ing. Ž alud upřesnil Ing. Skopečkovi, že jednací řá d zastupitelstva se neschvaluje a ani nebyl
na programu jedná ní. Dnes se hlasuje pouze o jednacím řá du dnešního jedná ní zastupitelstva výsledek hlasová ní: 16 pro, 3 proti a 2 se zdrželi.
Poté se hlasovalo o pů vodním návrhu – hlasovat o radě jako celku a to veřejně. Výsledek
hlasová ní: 18 pro, 3 proti.
Předseda mandá tové a volební komise pan Veverka se ujal samotné volby členů rady. Přečetl
návrh: Dr. Ing. Jiří Peřina za starostu, Ondřej Vaculík za místostarostu uvolněného, Jana
Šrá mková za místostarostu neuvolněného a za ostatní členy rady Mgr. Zdeň ka Ulčová , Mgr.
Renata Wachtlová , Mgr. Jiří Vavřička a PhDr. Jiří Vlček.
Ing. Skopeček řekl, že se nehlasovalo o počtu místostarostů a že neví, jak chce Dr. Ing. Peřina
zvlá dnout funkci ná městka hejtmana Středočeského kraje pro finance, když pracuje
s rozpočtem 16 mld. Kč a funkci starosty města Hořovice. Dr. Peřina odpověděl, že souběh
těchto dvou funkcí není protizá konný. On sá m vidí výhodu ve spojení kraje a města, spojení
se zastupitelstvem a výbory kraje. Ná městek hejtmana pro oblast financí je výhodou a sá m
bude dohlížet na prá ci týmu. Odbor finanční na kraji pracuje tak dobře, že není nutná jeho

neustá lá přítomnost na krajském ú řadě. Současný hejtman Petera byl starostou Nymburka
a zvlá dal to bez problémů . Ing. Skopeček řekl, že hejtman Petera v těchto komuná lních volbá ch
nekandidoval. Ing. Skopeček si myslí, že je rozdíl mezi radním pro kulturu a radním
pro finance. Nechá pe, proč není starosta z vítězného Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj
obcí a měst. ODS nebude moci podpořit některé členy rady, které by v samostatné volbě
podpořilo, právě kvů li volbě rady jako celku. Dr. Peřina na to odpověděl, že v minulém
volebním období byla vítězem voleb ČSSD, ale ODS měla starostu. Tuto podmínku mělo letos
ČSSD, pro praktické spojení mezi městem a krajem. Ing. Skopeček na to řekl, že HNHROM letos
vyhrá lo velmi významně a ODS chtěla podpořit jejich starostu. Dosavadní starosta Vaculík řekl,
že má radost, jak Ing. Skopeček kladně hodnotí ú spěch HNHROM. A také je rá d, že koalice bude
širší. Ř ekl, že s ODS po volbá ch jednali o spoluprá ci, ale ná roky ze strany ODS byly příliš velké.
Proto byla podepsá na koaliční dohoda s ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09. Ing. Ž alud řekl, že v právě
složeném slibu zastupitelé řekli, že budou sloužit městu Hořovice a nyní se há dají politicky.
„Posuzujme lidi, jací jsou a ne podle barvy a politické příslušnosti. Jsme v obci, tak se tak
i chovejme“, řekl Ing. Ž alud. Mgr. Wachtlová se k tomuto ná zoru připojila s tím, že obecní
správa je o lidech, proto není třeba takto prodlužovat čas jedná ní, čas je cenný. Dá le řekla,
že zastupitelé nenesou odpovědnost za prá ci pana Peřiny, ale každý nese odpovědnost sá m
za sebe a svoji prá ci. Jestli má pan Skopeček personá lní návrhy, ať je přednese. K tomu
Ing. Skopeček řekl, že ODS chtěla tři členy rady a myslí si, že je to přiměřené volebním
výsledků m. Poté pan Veverka ukončil rozpravu a přistoupil k hlasová ní o složení rady: Dr.
Ing. Jiří Peřina za starostu, Ondřej Vaculík za místostarostu uvolněného, Jana Šrá mková
za místostarostu neuvolněného a za ostatní členy rady Mgr. Zdeň ka Ulčová , Mgr. Renata
Wachtlová , Mgr. Jiří Vavřička a PhDr. Jiří Vlček. Hlasová no s výsledkem: 17 pro, 3 proti
a 1 se zdržel.
Poté Ing. Ž alud předal vedení zasedá ní nově zvolenému starostovi Dr. Ing. Jiřímu Peřinovi. Dr.
Peřina poděkoval voličů m za zvolení a všem zastupitelů m, kteří podpořili jeho na funkci
starosty a také místostarosty a členy rady. Poté vyzval oba místostarosty, aby s ním usedli
u řídícího stolu (oni tak učinili).
Dalším bodem programu bylo stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši dle přílohy originá lu zá pisu. Odměna bude poskytová na ode dne
přijetí tohoto usnesení a v případě nastoupení ná hradníka na uvolněný mandá t bude odměna
ná ležet ode dne složení slibu.
V případě personá lní změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce V případě kumulací funkcí bude vyplá cena jen odměna vyšší.
Výsledek hlasová ní: 18 pro, 0 proti a 3 se zdrželi.
Ná sledovalo zřízení výboru finančního a kontrolního.
Kontrolní výbor: předseda, Ing. Petr Karban, členové Mgr. Petr Bakule, Ing. František Mraček,
Mgr. Radka Drulá ková , PhD., Prof., PhDr. Hynek Jeřá bek, Csc.
Finanční výbor: předsedkyně Jarmila Gruntová , členové Ing. Roman Liprt, Ing. et ing. Jan
Skopeček, Vlasta Hainová , Miroslav Sojka.

Ing. Skopeček podal protinávrh – do kontrolního výboru pana Hokra a Evu Kaufmanovou
a do finančního výboru Miloše Koželuha. Pro tento protinávrh hlasová no s výsledkem: 4 pro,
13 proti a 4 se zdrželi.
Pan Peliká n řekl, že by se měl stanovit počet členů výborů , aby jich nebylo příliš. Pro návrh
5 členů kontrolního výboru a 5 členů finančního výboru bylo hlasová no s výsledkem: 18 pro,
0 proti a 3 se zdrželi.
Dá le bylo hlasová no pro kontrolní výbor v pů vodně navrhovaném složení. Výsledek hlasová ní:
16 pro, 3 proti a 2 se zdrželi.
Pro finanční výbor v pů vodně navrhovaném složení bylo hlasová no s výsledkem: 16 pro,
1 proti a 4 se zdrželi.
Poté přečetl dr. Vlček návrh usnesení o výborech a bylo znovu hlasová no s výsledkem. 18 pro,
0 proti a 3 se zdrželi.
Dalším bodem programu bylo pověření místostarosty Ondřeje Vaculíka zastupová ním starosty
(dle § 73, odst. 3 a § 79, odst. 1). Výsledek hlasová ní – jednomyslně pro.
Dá le zastupitelstvo projednalo delegaci zá stupců obce na valnou hromadu obchodních
společností, v nichž má obec majetkovou ú čast: do Hořovické teplá renské, s. r. o. Mgr. Jiřího
Vavřičku, do společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu
a do Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu.
Výsledek hlasová ní: 20 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
Pak zastupitelé hlasovali o návrhu zá stupce obce do ostatních orgá nů obchodních společností,
v nichž má obec majetkovou ú čast: do dozorčí rady Hořovické teplá renské, s. r. o. Janu
Šrá mkovou a do dozorčí rady Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. Ondřeje Vaculíka.
A také schvá lení pana Karla Peliká na určeným zastupitelem pro ú zemní plá n.
Výsledek hlasová ní: 17 pro, 0 proti a 4 se zdrželi.
Diskuse
Ing. Skopeček řekl, že je smutné, že nejsilnější opoziční strana nemá svého zá stupce
v kontrolním výboru. Dá le gratuloval starostovi a členů m rady ke zvolení a ujistil přítomné,
že ODS bude konstruktivní opozice. Dr. Peřina reagoval, že koalice nabídla Ing. Skopečkovi
předseda kontrolního výboru, ale on tuto funkci odmítl. Chtěl předsedu finančního výboru, ale
tu nezískal. Poté starosta ukončil diskusi, poděkoval všem přítomným za ú čast a řekl, že se těší
na setká ní v prosinci, kdy bude zastupitelstvo schvalovat rozpočet.

Usnesení ustavujícího
Zastupitelstva města Hořovice
č. 5/2014
ze dne 6. listopadu 2014

Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedené zákona
bere na vědomí
složení slibu všemi členy zastupitelstva
B
podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb.
volí
z řad svých členů
za starostu
Dr. Ing. Jiřího Peřinu
za místostarostu uvolněného
Ondřeje Vaculíka
za místostarostu neuvolněného
Janu Šrá mkovou
Za členy rady:
Mgr. Zdeň ku Ulčovou
Mgr. Renatu Wachtlovou
Mgr. Jiřího Vavřičku
PhDr. Jiřího Vlčka

C
podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
stanovuje
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši dle přílohy originá lu
zá pisu. Odměna bude poskytová na ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nastoupení
ná hradníka na uvolněný mandá t bude odměna ná ležet ode dne složení slibu.
V případě personá lní změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce bude odměna ná ležet ode dne zvolení do této funkce. V případě kumulací funkcí
bude vyplá cena jen odměna vyšší.
D
§ 84, odst. 2, písm. l) zákona 128/2000 Sb.
zřizuje

výbor finanční a kontrolní, stanovuje počet členů na 5 a volí za jejich členy:
Kontrolní výbor: předseda, Ing. Petr Karban
Členové Mgr. Petr Bakule, Ing. František Mraček, Mgr. Radka Drulá ková , PhD., Prof., PhDr.
Hynek Jeřá bek, Csc.
Finanční výbor: předsedkyně Jarmila Gruntová
Členové Ing. Roman Liprt, Ing. et ing. Jan Skopeček, Vlasta Hainová , Miroslav Sojka
E
podle § 104, odst. 1 zákona 128/2000 Sb.
pověřuje
místostarostu Ondřeje Vaculíka zastupová ním starosty v době jeho nepřítomnosti nebo
v době, kdy starosta nevykonává funkci (dle § 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).
F
podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb.
deleguje
zá stupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou ú čast:
do Hořovické teplá renské, s. r. o. Mgr. Jiřího Vavřičku, do společnosti Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu a do Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. Dr. Ing. Jiřího
Peřinu.
G
podle § 84, odst. 2, písm. g) zákona 128/2000 Sb.
navrhuje
zá stupce obce do ostatních orgá nů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou ú čast:
do dozorčí rady Hořovické teplá renské, s. r. o. Janu Šrá mkovou a do dozorčí rady Městské
akciové společnosti Hořovice, a. s. Ondřeje Vaculíka.
H
podle § 47, odst. 1, zákona 183/2006 Sb.
schvaluje
pana Karla Peliká na určeným zastupitelem pro ú zemní plá n

Karel Červený, Karel Dudá k

Dr. Ing. Jiří Peřina

Zápis č. 6
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 11. prosince 2014 v Klubu Labe

Přítomni:
Mgr. Petr Bakule
Karel Červený
Karel Dudá k
Jarmila Gruntová
MUDr. Marta Jedličková
Ing. Petr Karban
Mgr. Martin Komínek
Karel Peliká n
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ing. Jan Skopeček
MDDr. Antonín Spal
Jana Š rá mková
MUDr. Richard Švamberk
Mgr. Zdeň ka Ulčová
Ondřej Vaculík
Mgr. Jiří Vavřička
Miroslav Veverka
PhDr. Jiří Vlček
Mgr. Renata Wachtlová
Ing. Ladislav Ž alud

Omluven: Jan Slaboch, DiS.
Program:
1. Jmenová ní ověřovatelů , volba návrhové komise
2. Schvá lení III. dodatku smlouvy o výstavbě mezi městem Hořovice a Městskou akciovou
společností Hořovice
3. 5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
4. Kontokorentní ú věr na rok 2015
5. Rozpočet města Hořovice na rok 2015
6. Obecně závazná vyhlá ška č. 3/2014
7. Volba přísedících Okresního soudu v Berouně
8. Diskuse, závěr
Jedná ní zahá jil a řídil starosta města.
Na začá tku jedná ní bylo přítomno 19 zastupitelů .
Ověřovateli byli jednomyslně jmenová ni: Petr Bakule a Ladislav Ž alud.

Návrhová komise ve složení: Jiří Vlček, Marta Jedličková a Martin Komínek byli zvoleni také
jednomyslně.
Starosta doplnil program jedná ní o volbu přísedících Okresního soudu v Berouně a změnu
pořadí v programu, kdy schvá lení III. dodatku smlouvy
o výstavbě mezi městem Hořovice a Městskou akciovou společností Hořovice, a. s. bude
projedná n před jedná ním o rozpočtu. Takto doplněný program byl odsouhlasen jednomyslně.
III. dodatek smlouvy o výstavbě mezi městem Hořovice a Městskou akciovou společností
Hořovice - starosta informoval přítomné o jedná ní s Ing. Marešem o podmínká ch III. dodatku
smlouvy a dohodli se na vypuštění všech sankcí a o investová ní vrá cených 4 mil. Kč do lokality
K Výrovně a ostatních lokalitá ch rozestavěných MAS. Místostarosta dodal, že ochranné pá smo
východního obchvatu je větší, než předpoklá dal projekt výstavby Městské akciové a proto
se stavba v takovém rozsahu nikdy realizovat nebude. Pan Peliká n se zeptal, co bude
s pozemky, až město vrá tí i zbylé 4 mil. Kč. Pan Karban měl dotaz, proč se nesplatí celý dluh
a všechny pozemky se nevrá tí městu. Starosta odpověděl, že další dodatek by měl stanovit, co
bude s pozemky a kdy přesně město vrá tí další 4 miliony korun. Nechal by to na vývoji
městského rozpočtu. Místostarosta řekl, že v roce 2010 bylo zapojeno 8 mil. Kč jako příjem
do rozpočtu, proto je pod stejným paragrafem teď z rozpočtu ú čtová n. Místostarosta také řekl,
že v současnosti město vede několik investičních akcí a čeká na dotace. Starosta řekl, že v roce
2009 se projevil propad v příjmech samosprávných celků a v roce 2014 se situace hodně
zlepšila. V příštím roce bude situace snad ještě lepší.
Poté přišel Jan Skopeček a bylo celkem 20 zastupitelů .
Výsledek hlasová ní: 16 pro, 1 proti a 3 se zdrželi.
5. rozpočtové opatření na rok 2014
Pan Karban měl dotaz na některé položky rozpočtového opatření, kromě jiného na dotaci
pro nízkoprahové centrum ve výši 33 tisíc Kč. Místostarosta vysvětlit, že nízkoprahové
centrum je zřízeno od listopadu v budově kina. Podpora nízkoprahu už jednou v rozpočtu byla,
ale organizace, která měla tuto službu zřídit, nedostala příspěvek na činnost. Pan Červený
se zeptal na nesplacený dluh pana Kočá rka, proč není dodržen podepsaný splá tkový kalendá ř.
Starosta vysvětlil, že dluh pana Kočá rka z provozu bazénu je velký a město nechce pana
Kočá rka zlikvidovat, ale chce, aby splatil celý dluh.
Výsledek hlasová ní: 18 pro, 0 proti a 2 se zdrželi.
Předseda návrhové komise vzhledem k formá lní správnosti přečetl návrh usnesení pro III.
Dodatek ke smlouvě o výstavbě a bylo znovu hlasová no s výsledkem:
16 pro, 1 proti a 3 se zdrželi.
Poté přečetl pan předseda návrh usnesení o 5. rozpočtovém opatření na rok 2014 a bylo znovu
hlasová no s výsledkem: 18 pro, 0 proti a 2 se zdrželi.
Kontokorentní ú věr na rok 2015 ve výši 5 mil. Kč
Po projedná ní a přečtení návrhu usnesení bylo hlasová no s výsledkem:
18 pro, 0 proti a 2 se zdrželi.

Rozpočet na rok 2015
Starosta uvedl, že kontokorent ve výši 5 mil. Kč finanční výbor projednal a doporučil
ke schvá lení. Rozpočet byl zveřejněn v zá konné lhů tě. Jan Skopeček se zeptal, proč nemá me
větší plá nované příjmy v rozpočtu, když i kraj má vyšší plá nované příjmy na rok 2015 než
dříve a také proč se navyšuje rozpočet na městskou policii. Dá le řekl, že u daně z nemovitosti
má me koeficient na nejvyšší možné ú rovni. Rada by měla vytvořit kalkulaci daně
z nemovitosti. Starosta odpověděl, že příjmy na rok 2015 byly navýšeny o 3 %, protože jsme
chtěli být opatrní. K otá zce městské policie starosta řekl, že by měl být zaveden kamerový
systém ve městě a výhledově i nepřetržitá služba MP. Daň z nemovitosti bude rada řešit. Jan
Skopeček řekl, že nechce řešit, zda mít nebo nemít MP, myslí si, že po delších debatá ch vznikla
MP kvalitnější, než kdyby se zřídila dříve. Jen si nemyslí, že by bylo třeba navyšovat rozpočet,
když v letošním roce došlo k pořízení auta a dalších investic. Reagovala pí Šumerová s tím,
že rozpočet na MP se nenavyšuje, pouze je 800 tisíc v jiné kapitole, než zbývajících 3 mil.
200 tisíc Kč. Na příští rok jsou celé 4 mil. Kč v jedné kapitole. Pro daň z nemovitosti má me
schvá lený koeficient 2. Pů vodní koeficient 3 zastupitelstvo snížilo na 2. Tedy nemá me nejvyšší
koeficient. Pan Karban se zeptal, zda bude rozdíl v příjmech a výdajích řešen smlouvou
o kontokorentu. Paní Šumerová odpověděla, že ano. Dá le pan Karban řekl, že podnikatelská
činnost, jako jsou ná jmy, by měla být vedena zvlá šť. Starosta řekl, že nesouhlasí s tím, že ná jmy
prostor jsou podnikatelská činnost. Jsou to jen příjmy města v jeho rozpočtu. Ná jem prostor
pro Policii ČR je součá stí příjmu MSBNF. Paní Wachtlová je rá da, že v rozpočtu na rok 2015 je
oddělen příspěvek školní jídelně od rozpočtu 1. ZŠ a 2. ZŠ. Ale ve sbírce listin nemá Školní
jídelna, s. r. o. zveřejněny potřebné listiny. Dne 5. 10. 2011 byly doloženy listiny za období
1997 – 2010 a od té doby opět nebyly listiny zveřejněny. Není žá dná ú četní závěrka, jak je
příspěvek města využívá n. Zastupitelstvo by mělo uložit finančnímu výboru nebo odboru, aby
vyzvaly Školní jídelnu, s. r. o. k doložení listin za období 2011 – 2014, když dává město ŠJ
příspěvek 1,3 mil. Kč ročně. Starosta řekl, že takový ú kol mů že uložit rada finančnímu odboru,
aby vyzval Š kolní jídelnu, s. r. o. k plnění zá konných povinností. Jan Skopeček k rozpočtu řekl,
že každý rozpočet, i ten stá tní, musí být krytý. Dá le řekl, že kapitá lové výdaje jako je
zateplová ní 1. zá kladní školy by mohly už příští zimu snížit ná klady na vytá pění.
Jiří Vlček řekl, že už 14 let se vede diskuse o schodkovém rozpočtu města a přesto se každý rok
bere kontokorent.
Poté předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení o rozpočtu na rok
2015 v paragrafovém znění jako schodkový, přičemž schodek bude vyrovná n kontokorentním
ú věrem. Výsledek hlasová ní: 19 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

Obecně závazná vyhlá ška č. 3/2014 o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných
a psychotropních lá tek na veřejném prostranství
Paní Wachtlová řekla, že tato vyhlá ška je předklá dá na zastupitelstvu již potřetí v dů sledku
legislativní smršti a také díky tomu, že vyhlá šku dostane ke schvá lení na ministerstvu pokaždé
jiný ú ředník a ten má na věc jiný ná zor.
Pan Karban řekl, že textová a mapová čá st vyhlá šky nejsou ve shodě, ačkoliv textová čá st
odkazuje na upřesnění v mapové čá sti. Navrhuje tedy, aby bylo dá no do souladu. Paní
Wachtlová řekla, že ve vyhlá šká ch bývá jako vymezení buď textová čá st nebo čá st mapová .
Dá le vznikla debata o zdravotnických zařízeních a jejich definici. Pokud je zdravotnickým

zařízením každá ordinace ve městě, pak nejsou ve vyhlá šce dostatečně vyznačeny. Pan
Skopeček má za to, že i bez vyhlá šky je vymahatelná represe podnapilých osob na veřejnosti.
Paní Wachtlová řekla, že městská policie měla poznatky o problémových lokalitá ch, které jsou
ve vyhlá šce zapracová ny. Místostarosta Vaculík řekl, že vypracová ní vyhlá šky bylo podníceno
především stá lými připomínkami občanů , pak poznatky Policie ČR a jako třetí zdroj poznatků
o roblémových lokalitá ch jmenoval místostarosta městskou policii. Dá le místostarosta řekl,
že noční služby v pá tek a v sobotu jsou skutečně specifikum, které má me jenom v Hořovicích.
Lidé jsou podnapilí a nedá se s nimi nic dělat. Zá chytka tyto lidi nepřijímá . Předložená
vyhlá ška skutečně nemů že ničemu uškodit.
Poté předseda návrhové komise přednesl usnesení a bylo hlasová no s výsledkem: 17 pro,
2 proti a 1 se zdržel.
Volba přísedících Okresního soudu v Berouně
Pro návrh - paní Janu Šrá mkovou a Mgr. Olgu Kebrlovou bylo hlasová no jednomyslně.
Diskuse
Starosta informoval o jedná ní na ministerstvu školství o výstavbě sportovní haly. Vznikla
komise, která shromažďuje informace, jak by měla sportovní hala vypadat. V této komisi
pracuje Ondřej Vaculík, Jiří Vavřička, Martin Komínek a Jiří Vlček. Dá le starosta s místostarosty
jednali s vedením nemocnice o bezú platném převodu pozemku z města na nemocnici, která
vybuduje na vlastní ná klady parkoviště pro 99 aut. Město opraví komunikaci a stávající
parkovací místa podél této komunikace a autobusovou zastávku.
Místostarosta Vaculík jednal se Správou železniční a dopravní cesty o pokračová ní podchodu
pod ná dražím směrem ke Sklená řce. Město má přislíbenu podporu poslance Richarda Dolejše
v této zá ležitosti.
Dá le starosta řekl, že město čeká , že Krajská správa a ú držba silnic opraví opěrnou zeď
v Tyršově ulici. Tento havarijní stav je třeba akutně řešit. Při té příležitosti bude opraven
povrch silnice od nově zbudované komunikace na Ž ebrá k až po kruhový objezd.
Místostarosta řekl, že Vodovody a kanalizace Beroun vybudují kanalizaci v oblasti Stareč, která
oddělí splaškovou kanalizaci, což by spolu s dalšími opatřeními mělo zabrá nit zaplavová ní
Letné při každých přívalových srá žká ch.
Starosta řekl, že se pracuje na severním obchvatu mezi silnicí na Ž ebrá k a silnicí na Zá luží tak,
aby ná kladní auta směřující na Cintlovku nejezdila přes město.
Dá le starosta poděkoval Jiřímu Vavřičkovi za reprezentová ní města v Gau-Algesheim, kde
na vá nočním trhu měli svů j stá nek.
Pan Veverka řekl, že do nízkoprahového centra v kině se nikdo nedostane, protože přímo
u vchodu parkují auta. Mělo by se řá dně namalovat dopravní značení.
Pan Rissel řekl, že s blížícím se koncem roku se množí případy, kdy lidé používají petardy,
pozoruje to hlavně v Modřínové ulici. Mělo by se objevit upozornění v Měšťanu. Starosta řekl,
že městská policie neobsá hne celé ú zemí města a nemů že zabrá nit všem takovým případů m.
„Jak by řekl kolega Skopeček, má me svobodu, má me demokracii.“ Starosta řekl, že je to
výchovou. Petr Bakule řekl, že ve spoluprá ci s městskou policií a sociá lním odborem pracuje
na prevenci kriminality. Grant z ministerstva vnitra nabízí prostředky na asistenty, kteří
se rekrutují z postižených lokalit. Výzva na kamerový systém je do konce ledna 2015. Jan
Skopeček řekl, že by nepoužil zmíněný citá t, protože svoboda bez zodpovědnosti je anarchie

a nepořá dek. V takové síle nepostihuje ani jednotka policie ČR, aby zabrá nila používá ní
pyrotechniky.
Jiří Vavřička informoval o „vysněné“ multifunkční sportovní hale, kterou by si Hořovice
zasloužily. Měla by být velká 45 x 20 m se zá zemím pro hrá če. Dalším krokem bude cesta
po některých sportovních halá ch ve Středních Čechá ch, abychom vybudovali něco, na co
budeme hrdí.
Z Gau-Algesheim do Hořovic přijede v květnu evangelický sbor, v létě pojedou na výměnný
pobyt mladí hasiči z Komá rova, výměnných pobytů se mohou zú častnit i spolky a zá kladní
školy. V této věci by se měli zá jemci obracet na Jiřího Vavřičku.
Poté se do diskuse přihlá sil dr. Weinert, který pomocí několika předmětů demonstroval, jak
špatně byla u jeho domu v ulici Na Luká ch vybudová na kanalizace. Konstatoval, že jeho dů m je
tak špatně postaven, že ani na třetí pokus nebyl zkolaudová n. V této věci konstatoval, že jsou
špatně prová děny kolaudace domů stavebním ú řadem. Dá le pan Weinert řekl, že se město
soudí s Otto Srpem. Podle ná zoru pana Weinerta by se město mělo rozejít s Městkou akciovou
společností. V ulici Na Luká ch je vybudová na nová komunikace, ale pokračová ní v další ulici
MAS jen tak zřejmě nezačne. Pan Weinert řekl, že psal hejtmanovi Ř ihá kovi a teď i hejtmanovi
Peterovi. Starosta řekl panu Weinertovi, že jeho situace je nezáviděníhodná . Sá m přečetl spis,
který pan Weinert poslal hejtmanovi a starosta se přijde na zmíněnou situaci podívat osobně.
Pan Srp s městem nekomunikuje. Doufejme, že ve sporu dojdeme ke konsensu. Komunikace
Na Luká ch není jediná problematická ve městě. Komunikace Na Kopečku je v zoufalém stavu.
Bereme navědomí, jaká je situace. Dá le pan Weinert pokračoval s tím, že doktor Tů ma kdysi
navrhoval, aby se zrušila funkce místostarosty, kterou zastává paní Šrá mková . Starosta řekl,
že tyto informace na toto jedná ní nepatří a odebral slovo panu Weinertovi. Starosta řekl,
že demokracie není anarchie, má své meze a každý je musí respektovat.
Pan Paťava se zeptal na městskou polici, kamerový systém a prevenci kriminality. Petr Bakule
odpověděl, že se spolu s městskou policií snaží splnit podmínky pro získá ní dotace. Ř ekl, že do
30 dnů zkusí stihnout sepsat žá dost, případně v roce 2015, či 2016. Pan Paťava řekl, že by
měla městská policie zasahovat na všech ohlá šených akcích ve městě jako zasahovala
na cibulovém jarmarku, např. rozsvěcení stromečku na ná městí há zeli lidé petardy mezi malé
děti. Starosta souhlasil, ale řekl, že nemů žeme srovnávat cibulá k s ostatními akcemi. Dá le
se pan Paťava zeptal, zda odpovídá budova kina provozu nízkoprahového centra.
Místostarosta řekl, že projekt nízkoprahového centra je staršího data. Provozovatel tehdy
nezískal dotaci na provoz a proto se centrum otevřelo až nyní. Návštěvnost centra je vyšší, než
se předpoklá dalo. Olga Kebrlová k tomu dodala, že nízkoprah měl být už v březnu, je to
anonymní klub pro děti a bez ú platy. Děti zde mohou trávit volný čas. Sociá lní pracovníci
poskytují dětem ochranu a poradenství. Návštěvnost během dvou měsíců provozu je větší než
90 klientů . To jsou 4 nové děti denně. Je to registrovaná sociá lní služba. V prostorá ch mů že být
maximá lně 15 dětí. V pá tek, kdy v tomto centru nejsou děti, mají lidé možnost po domluvě
se podívat do těchto prostor. Byl to jediný vhodný prostor v centu města. Pan Karban se zeptal,
zda nemů že být nízkoprahové centrum v jiných, např. soukromých prostorá ch. Starosta řekl,
že dnes tento problém nevyřešíme, ale jistě je možné navrhnout radě jiné využití kina.
Místostarosta řekl, že toto byl pokus, jak využít dlouhodobě uzavřenou budovu městského
kina jinak. Jestli bylo řečeno, že nízkoprah navštěvuje 90 dětí a občas se tvoří fronta u vstupu,
pak není něco v pořá dku ve společnosti a měli bychom se tím zabývat. Místostarosta

poděkoval kolegyním ze seociá lního odboru a komunitního plá nu, že toto centrum vů bec
funguje.
Pan Karban řekl, že by snížil kapacitu ubytoven ve městě. Další dotaz byl k ulici Na Luká ch,
proč nová komunikace nepokračuje i do ulice K Výrovně. Je třeba tam aspoň urovnat terén.
Starosta slíbil rychle jednat v této věci s Městskou akciovou společností.
Poté starosta poděkoval všem přítomným za ú čast a ukončil jedná ní zastupitelstva.

USNESENÍ
Zastupitelstva města Hořovice
č. 6/2014
ze dne 11. prosince 2014
Zastupitelstvo města Hořovice po projedná ní na zá kladě zá kona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
A
podle § 85 písm. a)
schvaluje
III. dodatek smlouvy o výstavbě mezi městem Hořovice a Městskou akciovou společností
Hořovice, a. s.
B
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
C
podle § 84, odst. 2, písm. j)
schvaluje
Kontokorentní ú věr na rok 2015 do výše 5 mil. Kč
D
podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
Rozpočet města Hořovice na rok 2015 v paragrafovém znění jako schodkový. Schodek je
vyrovná n kontokorentním ú věrem
E
podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
Obecně závaznou vyhlá šku č. 3/2014 o zá kazu požívá ní alkoholu a jiných omamných
a psychotropních lá tek na veřejném prostranství
F
podle § 84, odst. 4
volí
přísedící Okresního soudu v Berouně a to paní Janu Šrá mkovou a Mgr. Olgu Kebrlovou
Mgr. Petr Bakule, Ing. Ladislav Ž alud

Ondřej Vaculík

