Obec HOVORČOVICE
zastupitelstvo obce
Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 pošta Měšice u Prahy

U S N E S E N Í č. 06/2008
z veřejného jednání zastupitelstva obce, konaného dne 24. července 2008
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o stanovení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí.
2. Bere na vědomí informace o problematice uvolnění zástavního práva k nemovitostem vyplývajícího
ze Smlouvy uzavřené dne 11.07.2007 mezi Obcí a spol. Ekospol spol. s r.o..
Schvaluje postup starostky a potvrzuje neuvolnění tohoto zástavního práva z důvodu nedostatečnosti
nabízené výše zástavy.
3. Bere na vědomí informace k problematice předání dokončené infrastruktury v zóně H Obci a pověřuje
starostku dalším jednáním za účelem zajištění převodu vlastnického práva k nemovitostem
(infrastruktury) ve prospěch Obce.
4. Schvaluje navýšení rozpočtu pro prodloužení kanalizace v ulicích Východní a Veleňská.
Pověřuje starostku uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 361/08, uzavřené se společností
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
5. Schvaluje výstavbu zahradních domků na pozemku parc.č. 21/2, k.ú. Hovorčovice s podmínkou
zachování stavu poklidného bydlení pro ostatní obyvatele Domu s pečovatelskou službou.
6. Schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 60/99, v k.ú. Hovorčovice a pověřuje starostku dalším
jednáním v této věci.
7. Schvaluje finanční dotaci SKK Hovorčovice ve výši 50.000,00 Kč a finanční dotaci ve výši
2.100,00 Kč Centru pro zdravotně postižené Středočeského kraje Praha východ a západ, s podmínkou
doložení využití příspěvku obecnímu úřadu do 31.3.2009.
8. Bere na vědomí informace k problematice Hovorčovického potoka a ČOV.
9. Schvaluje rozpočtová opatření na příslušných položkách příjmů i výdajů:
Paragraf
§ 3745 péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň

Položka
5139 nákup materiálu j. n.
5171 opravy a udržování

Změna z
20.000,00 Kč na 90.000,00 Kč
250.000,00 Kč na 180.000,00 Kč

§ 3612 bytové hospodářství

5139 nákup materiálu j. n.
5171 opravy a udržování
1341 poplatek ze psů

5.000,00 Kč na 10.000,00 Kč
100.000,00 Kč na 95.000,00 Kč
78.000,00 Kč na 87.000,00 Kč

§ 0000

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce

Vyvěšeno: 30.7.2008

Ing. Oldřich Lopata v.r.
1. místostarosta obce

Sejmuto:

