ZÁPIS z jednání rady č. 18/2021
Obec Horoměřice
datum: 24. 8. 2021, čas: 13:00 - anonymizovaná verze zápisu
Prezence:
Přítomni:
(3) MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová
Omluveni:
(2) Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček
Nepřítomni:
(0)
Hosté:
Zapisovatel/ka: Ivana Petříková
Přítomno je 3 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 24.08.2021 v 13:08:09

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo
1)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:08:14
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová
Předsedající: MVDr. Jan Herčík CSc.
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 13:08:14
Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:13:05

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:13:10
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Závazky a faktury obce Horoměřice
4. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2021
5. Pronájem nebytového prostoru ve Statku (zámek) č. 20, Velvarská 1 (sklad "hasičárna")
6. Žádost o finanční příspěvek na rekondiční pobyt (senioři)
7. Výběr dodavatele na kuchyňské vybavení školní jídelny - navýšení kapacity
8. Výběr dodavatele na arboristické práce
9. Pověření člena zastupitelstva výkonem funkce oddávajícího
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10. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 428/1
11. Vybavení audio a plátno - Rytířský sál,(zámek), Velvarská 1
12. Různé
Diskuze zahájena v 13:13:10
V 13:14:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
Rada schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 13 - Pojištění majetku obce - smlouva s pojišťovnou Allianz,a.s.(nová smlouva)
- doplňuje se bod č. 14 - Uzavření pojistné smlouvy - odpovědnost zaměstnanců za škodu
- doplňuje se bod č. 15 - Záměr obce pronajmout nebytové prostory - areál Zámeček, Velvarská 1 sklad KP
Hlasování
pro:
(3) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-153-18/21
zodpovídá: MVDr. Jan Herčík CSc.
termín:
7. 9. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:15:02

3. Závazky a faktury obce Horoměřice (bod číslo 3)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:15:09

Důvodová zpráva
Závazky a faktury obce za období 13.8.2021 do 20.8.2021.
Diskuze zahájena v 13:15:09
Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:15:24

4. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2021 (bod číslo 4)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:16:13

Důvodová zpráva
Důvodem pro RO č. 6 bylo přijetí neivestičních transferů ze Středočeského kraje, pro MŠ ve výši 421
928 Kč - Šablony, pro ZŠ ve výši 871 333 Kč -Šablony a pro ŠJ ve výši 13 167 Kč Obědy do škol.
Předmětné finanční prostředky byly odeslány na příspěvkové organizace včetně avíza. Ostatní
úpravy jsou na základě čerpání rozpočtu k 19. srpnu 2021 nebo dle rozhodnutí rady.
Diskuze zahájena v 13:16:13
V 13:24:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021, které je přílohou zápisu.
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Hlasování
pro:
(3) MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-154-18/21
zodpovídá: Šárka Musilová
termín:
7. 9. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:24:41

5. Pronájem nebytového prostoru ve Statku (zámek) č. 20,
Velvarská 1 (sklad "hasičárna") (bod číslo 5)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:24:47

Důvodová zpráva
Firma Santo Stav s.r.o., má v pronájmu od října 2017 garáž č. 3 o výměře 36 m2, kapacitně však není
dostačující. Dle zveřejněného záměru obce žádá p. Poliščuk (firma Santo stav s.r.o.) o pronájem
většího prostoru, tedy sklad HP č. 20, o velikosti 86 m2. Dalším zájemcem je dle zveřejněného
záměru - p. Karel Dvořák, Zákolany. Prostor chce využívat jako truhlářskou dílnu. Třetím zájemcem
je pan Marjan Ševčuk, Infernal Trans s.r.o.,, Praha Hostivař, Nebytový prostor plánuje využívat jako
truhlářskou dílnu - renovace nábytku a výroba drobných dřvěných výrobků pro domácnost. Záměr
obce pronajmout nebytový prostor byl zveřejněn na úřední desce od 30.7.2021 do 15.8.2021.
Diskuze zahájena v 13:24:47
V 13:30:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 20 (sklad - "hasičárna") v
areálu Zámku (Statku), Velvarská 1, Horoměřice, o výměře 86 m2, za cenu smluvního nájemného 80
Kč/m2 pronajaté plochy, firmě Santo Stav s.r.o., Horoměřice, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou
3 měsíce, od 1.9.2021.
Hlasování
pro:
(3) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-155-18/21
zodpovídá: Eva Kybicová
termín:
24. 8. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:30:55

6. Žádost o finanční příspěvek na rekondiční pobyt (senioři) (bod
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číslo 6)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:31:03

Důvodová zpráva
Žádost paní JXXXXX SXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o finanční příspěvek na
rekondiční pobyt ve Františkových Lázních, který se uskutečnil v termínu od 1.8.2021 - 8.8.2021.
Potvrzení o absolvovaném pobytu ve Františkových Lázních v uvedeném termínu žadatelka
předložila spolu se žádostí o finanční příspěvek.
Diskuze zahájena v 13:31:03
V 13:31:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku na rekondiční pobyt v termínu 1.8. 2021 - 8.8.2021 ve
Františkových Lázních pro občanku (seniorku) s trvalým pobytem v Horoměřicích, pro JXXXXX
SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ve výši 700 Kč/osobu/rok. Podmínkou je
předložení faktury nebo příjmového dokladu úhrady rekondičního pobytu za příslušnou osobu OÚ
Horoměřice.
Hlasování
pro:
(3) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-156-18/21
zodpovídá: Eva Kybicová
termín:
7. 9. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:31:51

7. Výběr dodavatele na kuchyňské vybavení školní jídelny navýšení kapacity (bod číslo 7)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:32:00

Důvodová zpráva
Nabídku na dodávku kuchyňského vybavení pro školní jídelnu podaly 4 firmy, 1) P.V.Service,
spol.s.r.o., Praha 4, 2) In-Gastro. s.r.o., Tábor, 3) Gastroprofis international s.r.o., České Budějovice,
4) Stevy s.r.o., Třešť
Nejvýhodnější nabídka je od firmy P.V. Service. s.r.o. za cenu 1 544 121 Kč + zákonná sazba DPH.
Kapacita školní jídelny se navýší o cca 200 jídel, tzn.na cca 700 jídel.
Diskuze zahájena v 13:32:00
V 13:36:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
Rada schvaluje dodavatele kuchyňského vybavení pro školní jídelnu Horoměřice, z důvodu navýšení
kapacity jídel, od firmy P.V.Servise s.r.o, Libušská 118/246, Praha 4,IČO: 25736361. Celková cena je
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1 544 121 Kč + zákonná sazba DPH.
Hlasování
pro:
(3) MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-157-18/21
zodpovídá: Ivan Král
termín:
29. 9. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:36:30

8. Výběr dodavatele na arboristické práce (bod číslo 8)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:36:35

Důvodová zpráva
Cenové nabídky na arboristické práce byly pracovány na základě dendrologického průzkumu stromů
obce Horoměřice, zpracované firmou Ing. Jana Švejkovského - Jena - firma služeb, v září 2020.
Kondice stromů se po roce opět zhoršila, některé stromy vážně ohrožují bezpečnost občanů, proto
bylo nutné poptat a vybrat firmu s tímto zaměřením. Byly předloženy 4 cenové nabídky, hlavním
kritériem byla cena a termín začátku prací. Tyto podmínky splnil ing. Václav Štícha Ph.D., IČO:
8595585. Cena vítězné nabídky činí 105 400 Kč bez DPH, které jsou uvedeny v příloze, začátek
arboristických prací je možný ihned od podepsání SoD.
Diskuze zahájena v 13:36:35
V 13:39:21 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
Rada obce schvaluje uzavřít smlouvu na zakázku provedení arboristických prací v obci s
firmou ing. Václav Štícha Ph.D., Únětice, IČO: 8595585, za cenu 105 400 Kč bez DPH.
Hlasování
pro:
(3) Ing. Marcela Helerová, MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-158-18/21
zodpovídá: Šárka Musilová
termín:
7. 9. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:39:29

9. Pověření člena zastupitelstva výkonem funkce oddávajícího (bod
číslo 9)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
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Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:39:50

Důvodová zpráva
S neustále rostoucím počtem svateb je nutné rozšířit počet oddávajících. Návrhujeme RO pověřit
funkcí oddávajícího dalšího člena zastupitelstva Zdeňka Babku.
Diskuze zahájena v 13:39:50
V 13:40:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
Rada obce pověřuje člena zastupitelstva obce Horoměřice Zdeňka Babku výkonem funkce
oddávajícího při občanských obřadech pro volební období let 2018 -2022, dle §11a odst. 1 písm. a)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování
pro:
(3) MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-159-18/21
zodpovídá: Irena Rehkova
termín:
24. 8. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:41:22

10. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č.
428/1 (bod číslo 10)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:41:34

Důvodová zpráva
E. a J. Šlaisovi požádali OÚ Horoměřice o odkup části pozemku parc.č. 428/1, k.ú. Horoměřice, tuto
žádost projednalo Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14.5.2021, který svým usnesením
č. UZ-15-2/21 odkup části pozemku parc.č. 428/1, k.ú. Horoměřice zamítlo. Nyní E.a J. Šlaisovi žádaji
o dlouhodobý pronájem části pozemku parc.č. 428/1, k.ú. Horoměřice. Jako důvod ve své žádosti
uvádějí možnost realizovat zvelebení pozemku a vyplepšení celkového vzhledu ul. Bílá. Jedná se o
pozemek o velikosti cca 10,65 x 3,05 x 11,50 m, celkem cca 13 m2. Obci by zbyl k dispozici pruh
podél komunikace, který navazuje na stávající chodník. Jako součást smlouvy požadují od obce
zřízení práva nájemců na vybudování oplocení pozemku.Záměr obce zveřejněn na ÚD od 30.7.2021
do 15.8.2021.
Diskuze zahájena v 13:41:34
V 13:48:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 428/1, k.ú.
Horoměřice, obec Horoměřice, zapsaný na LV č. 10001, s E.a J. Šlaisovými, na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 6 měsíců, o velikosti 13 m2, za cenu 150/Kč/m2/rok, s možností vybudování
oplocení pozemku.
Hlasování
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pro:
(3) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-160-18/21
zodpovídá: Eva Kybicova ml
termín:
7. 9. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:48:31

11. Vybavení audio a plátno - Rytířský sál,(Zámek), Velvarská 1
(bod číslo 11)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:48:38
Diskuze zahájena v 13:48:38
V 13:53:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
Rada obce souhlasí s nákupem vybavení audiem a plátnem do Rytířského sálu, (Zámek), Velvarská 1,
od firmy Avitsmart, Vinohradská 1200/50, 12000 Praha 2, za celkovou cenu dle nabídky 136 970 Kč s
DPH.
Hlasování
pro:
(3) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-161-18/21
zodpovídá: Ing. Aleš Sedláček
termín:
7. 9. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:53:30

12. Uzavření smlouvy s pojišťovnou Allianz na pojištění majetku
obce (zvýšení pojistné částky nemovitostí) (bod číslo 13)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:54:44

Důvodová zpráva
Návrh na uzavření nové smlouvy na pojištění majetku obce s pojišťovnou Allianz, a.s., Praha 8, jedná
se o navýšení pojistných částek u nemovitostí obce o 20% a obnovení stávající pojistné smlouvy na
tři roky . Ceny nemovitostí stoupají, je třeba zvýšit krytí. Navýšení pojistné částky činí 21 673 Kč.
Diskuze zahájena v 13:54:44
V 13:57:53 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
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znění:
Rada obce souhlasí s uzavřením nové smlouvy na pojištění majetku obce s pojišťovnou Allianz a.s.,
Praha, z důvodu navýšení pojistných částek u nemovitostí obce o 20%, na pojistné období 3 roky, ve
výši 195 060 Kč ročního pojistného.
Hlasování
pro:
(3) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-162-18/21
zodpovídá: Šárka Musilová
termín:
7. 9. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:58:04

13. Uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli (bod číslo
14)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:58:13

Důvodová zpráva
Celková částka činí 17 084 Kč za pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli. Jedná se
pojištění svěřeného majetku obce zaměstnancům pracovní čety a strážníkům obecní policie.
Diskuze zahájena v 13:58:13
V 14:03:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou - pojištění odpovědnosti
zaměstnanců obce vůči zaměstnavateli za roční pojistné ve výši 17 084 Kč.
Hlasování
pro:
(3) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-163-18/21
zodpovídá: Šárka Musilová
termín:
7. 9. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:03:57

14. Záměr obce pronajmout nebytové prostory - areál Zámeček,
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Velvarská 1 - sklad KP (bod číslo 15)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:04:35

Důvodová zpráva
Žádost o pronájem nebytového prostoru ve Statku, Velvarská 1, Horoměřice, místnost - sklad KP, o
velikosti 19 m2, ke skladování elektroniky.
Diskuze zahájena v 14:04:35
V 14:09:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout nebytové prostory v areálu Zámečku
(Statku), Velvarská 1 - " sklad KP", o velikosti 19 m2.
Hlasování
pro:
(3) Ing. Marcela Helerová, MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-164-18/21
zodpovídá: Eva Kybicová
termín:
7. 9. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:09:08

15. Různé (bod číslo 12)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:10:57

Důvodová zpráva
1) Vyúčtování linek PID za 1.pololetí 2021 obci Horoměřice
2) Žádost hasičů o vybudování přístřešku(garáž) pro novou Tatru 815.
3) Uzavření Memoranda o spolupráci na tvorbě společného spádového území - MČ Lysolaje,MČ
Suchdol, MĆ Nebušice, MČ Přední Kopanina, obec Horoměřice, obec Únětice, obec Statenice (návrh
memoranda je přílohou zápisu)

Diskuze zahájena v 14:10:57
Rada bere materiály předložené k bodu č. 12 - Různé na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:53:23
Jednání ukončeno 24.08.2021 v 14:53:44
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Ověřeno ověřovateli:
1) 30. 8. 2021 16:31

MVDr. Jan Herčík CSc.

2) 30. 8. 2021 15:09

Ing. Marcela Helerová

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
Místostarosta(ka):
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