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ZÁPIS z jednání rady č. 18/2020
Obec Horoměřice
datum: 29. 9. 2020, čas: 08:00 - anonymizovaná verze zápisu
Prezence:
Přítomni:
(4) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký
Omluveni:
(0)
Nepřítomni:
(1) Ing. Marcela Helerová
Hosté:
Zapisovatel/ka: Ivana Petříková
Přítomno je 4 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno v 8:26:14
V 8:26:58 přišel Ing. Marcela Helerová, přítomno 5 radních.
Aktualizovaný stav prezence:
(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ing. Marcela
Helerová
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Přítomni:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:27:18
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ing. Aleš Sedláček, Ivan Král (15:30 - 08:27), Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc. (15:30 08:27)
Předsedající: MVDr. Jan Herčík CSc.
Ověřovatelé:

Bod byl přijat bez hlasování.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:28:08

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:28:16
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Došlé faktury a závazky obce Horoměřice
4. Poskytnutí příspěvku na rekondiční pobyt - senioři
5. Záměr obce zřízení věcného břemene a právo stavby na pozemku parc. č. 428/113, v k.ú. Horoměřice,
obec Horoměřice, zapsaný na LV č. 10001
6. Vnitřní směrnice Kategorizace prací a pracovišť
7. Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb pro zaměstnance OÚ
8. Darovací smlouva a dodatek č.2 k rámcové "Smlouvě o spolupráci" ze dne 30.12.2002 ve znění dodatku

č.1 ze dne 1.6.2006
9. Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od "Women for women o.p.s" v rámci
charitativního projektu "Obědy pro děti" prostřednictví školní jídelny v Horoměřicích
10. Schválení výběru firmy v rámci akce "Veřejná zakázka :ZŠ Horoměřice - Řízené větrání Program
ventilace - Letiště Praha a.s."
11. Oprava podlahy v předsálí "Loveckého sálu" v areálu čp.1
12. Schválení výběru firmy v rámci akce " Elektromobil v komunálních službách"
13. Různé
V 08:49:20 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Rada schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami:
doplňuje se bod č. 14 - Prohlášení rady obce k lokalitě H-Systém Horoměřice
Hlasování
(5) Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Ing. Aleš Sedláček, Antonín
Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-193-18/20
zodpovídá: MVDr. Jan Herčík CSc.
termín:
29. 9. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:49:28

3. Došlé faktury a závazky obce Horoměřice (bod číslo 3)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:49:33

Důvodová zpráva
Provozní výdaje obce Horoměřice za období od 16.9.2020 do 25.9.2020.
Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Došlé faktury a závazky obce Horoměřice na
vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:50:17

4. Poskytnutí příspěvku na rekondiční pobyt - senioři (bod číslo 4)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:50:35

Důvodová zpráva
Žádost Svazu tělesně postižených o příspěvek na rekondiční pobyt v Sezimově Ústí v termínu 11.9. 17.9.2020 pro 4 členy (senioři) s trvalým pobytem v Horoměřicích.
V 08:54:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku na rekondiční pobyt pro 4 občany s trvalým pobytem v
Horoměřicích, v termínu 11.9. 2020 - 17.9. 2020 v Sezimově Ústí, ve výši 700 Kč/osobu.
Podmínkou je předložení faktury nebo příjmového dokladu úhrady rekondičního pobytu za
příslušnou osobu OÚ Horoměřice.

Hlasování
(5) Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký, Ing. Aleš
Sedláček
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-194-18/20
zodpovídá: Eva Kybicová
termín:
29. 9. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:54:55

5. Záměr obce zřízení věcného břemene a právo stavby na pozemku
parc. č. 428/113, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice, zapsaný na LV
č. 10001 (bod číslo 5)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:55:02

Důvodová zpráva
Žádost ČEZ Distribuce,a.s., Děčín o zřízení věcného břemene a práva stavby na pozemku parc.č.428/113,
k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice.
V 08:55:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru obce zřízení věcného břemene a právo stavby na
pozemku parc.č. 428/113, k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice.
Hlasování
(5) Ing. Aleš Sedláček, MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová, Ivan
Král
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-195-18/20
zodpovídá: Ivan Král
termín:
27. 11. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:55:54

6. Vnitřní směrnice Kategorizace prací a pracovišť (bod číslo 6)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:56:02

Důvodová zpráva
Zaměstnavatel je povinen provést kategorizaci prací a pracovišť dle § 37 odst.2., zákona č. 258/2000 Sb.,O
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V 09:06:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

RO schvaluje vnitřní směrnici č. 2/20 "Kategorizace prací a pracovišť ze dne 24.9.2020 , která
nabývá účinnosti dne 1.10.2020.
Hlasování
(5) Antonín Čacký, MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Marcela Helerová, Ing. Aleš
Sedláček
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-196-18/20
zodpovídá: Olga Krayzlová
termín:
1. 10. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:06:51

7. Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb pro
zaměstnance OÚ Horoměřice (bod číslo 7)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:06:58

Důvodová zpráva
Návrh Smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb včetně příloh se společností GHO AMBULANCE
s.r.o. se sídlem v Horoměřicích , V Zahradách 613, PSČ 252 62 , IČO: 06701477, DIČ: CZ06701477 od
1.10.2020 na dobu neurčitou. Pracovně-lékařské služby musí mít sjednány každý zaměstnavatel dle zákona
č.373/2011 a z vyhlášky 436/2017. Prováděné periodické kontroly lékařem dle vyhlášky č. 79/2013,
pravidelný dohled podle § 2 písm.c) bodu 1 se vykonává na všech pracovištích zaměstnavatele nejméně
jedenkrát za kalendářní rok(konzultováno s MUDr. Hordossyovou). Při pravidelném dohledu podle § 2
písm.c) bodu 1 se zohledňuje zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích
zaměstnavatele.
V 09:10:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb pro
zaměstnance OÚ Horoměřice s GHO ambulance s.r.o., V Zahradách 613, Horoměřice, na dobu
neurčitou s platností od 1.10.2020.
Hlasování
(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová, Ivan Král, Ing. Aleš
Sedláček
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-197-18/20
zodpovídá: Ivana Petříková
termín:
1. 10. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:10:58

8. Darovací smlouva a dodatek č.2 k rámcové "Smlouvě o spolupráci"
ze dne 30.12.2002 ve znění dodatku č.1 ze dne 1.6.2006 (bod číslo 8)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:18:59

Důvodová zpráva
Na základě "Smlouvy o spolupráci" ze dne 30.12.2002 a ve znění dodatku č.1 ze dne 1.6.2006, firma ZAPA
beton a.s. se sídlem Vídeňska 495, Praha 4,ič: 25137026 navrhla snížení daru pro rok 2020 Obci
Horoměřice z 500 000 Kč na 150 000 Kč, z důvodu špatných ekonomických výsledků způsobených
epidemií coronaviru.
K Darovací smlouvě na 150 000 Kč je přiložen dodatek č.2 ze dne 22.9.2020, který upravuje "Smlouvu o
spolupráci! ze dne 30.12.2002 ve znění dodatku č.1 ze dne 1.6.2006.
V 09:21:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Rada schvaluje přijetí daru od firmy ZAPA beton a.s.sídlem Vídeňská 495,Praha 4, ve výši 150
000 Kč na základě dodatku č. 2 ze dne 22.9.2020 ke "Smlouvě o spolupráci"ze dne 30.12.2002 ve
znění dodatku č.1 ze dne 1.6.2006, schvaluje darovací smlouvu a dodatek č.2 a pověřuje starostu
k podpisem smluv, vč. jejich dodatku.
Hlasování
(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký, Ivan Král, Ing. Marcela Helerová, Ing. Aleš
Sedláček
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-198-18/20
zodpovídá:
termín:
IHNED (29. 9. 2020)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:21:55

9. Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od "Women for
women o.p.s" v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti"
prostřednictví školní jídelny v Horoměřicích (bod číslo 9)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:22:03

Důvodová zpráva
Za účelem hrazení stravného pro tři žáky v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti", bude poskytnut
dar od společnosti "Women for women o.p.s" prostřednictvím Školní jídelny v Horoměřicích. Podmínkou
přijetí daru je schválení od zřizovatele. Celková výše daru je 16 236,- Kč. Dar je poskytován od 1.9.2020
pro školní rok 2020/2021.
V 09:23:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Rada schvaluje přijetí účelově určeného daru od společnosti Women for women o.p.s" v rámci
charitativního projektu "Obědy pro děti" jako zřizovatel Školní jídelny Horoměřice.
Hlasování

(5) Ing. Aleš Sedláček, Ivan Král, Antonín Čacký, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela
Helerová
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-199-18/20
zodpovídá:
termín:
IHNED (29. 9. 2020)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:23:43

10. Schválení výběru firmy v rámci akce "veřejná zakázka : ZŠ
Horoměřice - Řízené větrání Program ventilace - Letiště Praha a.s."
(bod číslo 10)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:23:49

Důvodová zpráva
Letiště Praha pro obce postižené hlukem z letecké dopravy otevřel program "Program ventilace - Letiště
Praha a.s.". V rámci tohoto programu Obec Horoměřice má záměr pořídit pro ZŠ Horoměřice rekuperační
jednotky, které zlepší prostředí při výuce. Rada svým rozhodnutím UR 119/10/20 ze dne 19.5.2020
vybrala firmu EUPORA s.r.o., IČ:07002441, aby provedla výběrové řízení v režimu "veřejné zakázky". Při
výběrovém řízení v režimu veřejné zakázky " ZŠ Horoměřice - Řízené větrání Program Ventilace - Letiště
Praha.a.s., uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-027263, byly podány dvě nabídky.
1.Entalpa s.r. o., IČ:28403304, se sidlem Korunní 588/4, Praha 2, ve výši 7 252 582,25 Kč bez DPH,
2.Intermont Opatrný s.r.o., IČ: 49900854, se sídlem Vrskmaň 74, ve výši 7 592 109,00 Kč bez DPH.
V 09:28:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Rada schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru firmy Entalpa s.r.o., se sídlem Korunní
588/4, Praha 2, IČ: 28403304, za vysoutěženou cenu ve výši 7 252 580,25 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
(5) Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Antonín
Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-200-18/20
zodpovídá:
termín:
IHNED (29. 9. 2020)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:28:40

11. Oprava podlahy v předsálí "Loveckého sálu" v areálu čp.1 (bod
číslo 11)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:29:16

Důvodová zpráva
Oprava podlahy v předsálí "Loveckého sálu" v budově Zámku, Velvarská čp.1 z důvodu špatného stavu
podlahy. Byl proveden průzkumu trhu. Jako nejlepší byla vyhodnocena vinylová podlaha s pokládkou od
firmy PUK Service s.r.o. se sídlem Hrusice 127, s nabídkovou cenou ve výši 20 529 Kč plus 21% DPH.
V 09:31:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Rada schvaluje uzavřít smlouvu na pokládku podlahy v předsálí "Loveckého sálu" na adrese
Velvarská čp. 1, s firmou PUK Servis s.r.o., ič:260 06 472, sídlem Hrusice 127, za nabídkovou
cenu 20 529 Kč plus 21% DPH, a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování
(5) Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký, Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Aleš
Sedláček
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-201-18/20
zodpovídá:
termín:
IHNED (29. 9. 2020)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:31:47

12. Schválení výběru firmy v rámci akce, " Elektromobil v komunálních
službách" (bod číslo 12)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:31:53

Důvodová zpráva
Na základě potřeby obnovit vybavení technické čety Obce Horoměřice byla vyhlášena poptávka po vozidle,
které by nahradilo dosluhující vozidlo "Multicára". V rámci snahy o zlepšení ekologické situace v obci bylo
rozhodnuto o pořízení elektromobilu. Bylo zažádáno o dotaci v rámci dotačního programu " Elektromobil v
komunálních službách" ve výši 200 000 Kč. Dále proběhlo výběrové řízení v režimu "zakázek malého
rozsahu". Na výzvu odpověděli tyto firmy:
1.Gregor a syn s.r.o., se sídlem Pionýrů 12, Tábor
s DPH)

422 500 Kč bez DPH ( 511 225 Kč

2.Rehos s.r.o.,se sídlem Babice 69, Babice
s DPH)

449 000 Kč bez DPH (543 290 Kč

3.Energy Adventure s.r.o.,se sídlem Jeseniova 1151/55, Praha 3
Kč s DPH)

442 100 Kč bez DPH (534 941

V 09:36:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu nejvýhodnější nabídce, kterou podala
firma Gregor a syn s.r.o., IČ: 28144457, se sídlem Pionýrů 12, 390 02 Tábor - Čekanice za
vysoutěženou cenu ve výši 422 500 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Aleš Sedláček, Ing. Marcela Helerová, Ivan Král, Antonín
Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-202-18/20
zodpovídá:
termín:
IHNED (29. 9. 2020)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:36:39

13. Prohlášení rady obce k lokalitě H-Systém Horoměřice (bod číslo
14)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:37:00

Důvodová zpráva
Z důvodu zvýšeného mediálního zájmu o lokalitu H-Systému Horoměřice, vymezené ul. J.Š. Baara, B.
Němcové, Fibichova, Hrdinů, rada obce prohlašuje, že Obec Horoměřice v tzv. lokalitě H-Systém
Horoměřice nevlastní komunikace, chodníky, a dále obec není majitelem většiny sítí ani veřejného
osvětlení.
V 09:53:50 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Rada obce Horoměřice prohlašuje, že Obec Horoměřice v tzv. lokalitě H-Systém Horoměřice,
vymezené ulicemi J.Š. Baara, B. Němcové, Fibichova, Hrdinů, nevlastní komunikace, chodníky a
dále obec není majitelem většiny sítí ani veřejného osvětlení.
Hlasování
(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Ivan Král, Antonín Čacký, Ing. Aleš
Sedláček
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-203-18/20
zodpovídá: MVDr. Jan Herčík CSc.
termín:
29. 9. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:56:03

14. Různé (bod číslo 13)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:56:11

Důvodová zpráva
1) Vyhodnocení akce "Sousedský festival" - informaci podal A. Sedláček, proběhla hodnotící schůzka.
2) Vybudování U-rampy.
V 10:18:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Rada obce souhlasí se záměrem vybudovat U-rampu a ukládá p. Sedláčkovi na příští jednání rady
obce předložit technickou dokumentaci s cenovou kalkulací.
Hlasování
(5) Ivan Král, Antonín Čacký, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Ing. Aleš
Sedláček
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-204-18/20
zodpovídá: Ing. Aleš Sedláček
termín:
13. 9. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:13:14
Jednání ukončeno v 11:13:29

