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

U S N E S E N Í č. 07/2008
z veřejného jednání zastupitelstva obce, konaného dne 2. října 2008
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, probíhající pravidelně na následujícím veřejném
zasedání zastupitelstva.
Konstatuje, že byl tento způsob uplatňován v průběhu roku 2007 a je uplatňován doposud.
2. Schvaluje Smlouvu darovací o převodu vlastnictví k pozemku parc.č. 70/17 o výměře 317 m2,
v k.ú. Hovorčovice, do vlastnictví Obce Hovorčovice.
Pověřuje starostku jejím podepsáním a zajištěním podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti do
katastru nemovitostí.
3. Schvaluje Smlouvu darovací o darování pryžových dopadových ploch.
Pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
4. Schvaluje smlouvu o poskytování zimní údržby komunikací v obci.
Pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
5. Schvaluje Smlouvu o dílo na projekt „Přístavba třídy a částečná rekonstrukce MŠ“.
Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu ROP NUTS II Střední Čechy, prioritní osa 3 – Integrovaný
rozvoj území, Oblast podpory – 3.3 Rozvoj venkova.
6. Pověřuje starostku přípravou Dodatku č.1 ke smlouvě uzavřené se společností Starter Homes s.r.o., jehož
předmětem bude převod peněžních prostředků, jako náhrady za neuskutečněné věcné plnění sjednané
smlouvou ze dne 13.3.2006, na účet Obce.
7. Schvaluje projekt „Dobudování a rekonstrukce kanalizace, vodovodu a ČOV“.
Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (SZIF).
8. Bere na vědomí informace o problematice uvolnění zástavního práva k nemovitostem vyplývajícího ze
Smlouvy uzavřené dne 11.7.2007 mezi Obcí a spol. Ekospol spol. s r.o.
Schvaluje postup starostky a potvrzuje neuvolnění tohoto zástavního práva z důvodu nedostatečnosti nabízené
výše zástavy.
9. Bere na vědomí informace o zápisu Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 8 Hovorčovice do rejstříku
společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze.
10. Revokuje své usnesení z veřejného zasedání dne 1. listopadu 2007 ve věci zvýšení nájemného v Domě
s pečovatelskou službou.
Bere na vědomí informaci o jednostranném zvýšení nájemného dle platné legislativy, v bytech ve vlastnictví
Obce – v objektu Domu s pečovatelskou službou v roce 2009.
11. Schvaluje jako závazné ukazatele rozpočtu souhrny paragrafů.
Schvaluje rozpočtová opatření na příslušných položkách příjmů i výdajů:
Paragraf
§ 3612 Bytové hospodářství
§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
§ 0000
§ 0000

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce
Vyvěšeno: 6.10.2008

Položka
5171 Opravy a udržování
5169 Nákup ostatních služeb
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výdělečné činnosti
4116 (ÚZ14006) Ost. neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu

Změna
z 95.000 Kč na 235.000 Kč
z 50.000 Kč na 90.000 Kč
z 900.000 Kč na 1.028.000 Kč
z 0 Kč na 52.000 Kč

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

