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

U S N E S E N Í č. 08/2008
z veřejného jednání zastupitelstva obce, konaného dne 6. listopadu 2008
Zastupitelstvo obce:
1. nesouhlasí s záměrem výstavby Centra volného času na pozemku p. č. 56/24 (resp. pozemku parc.č.
56/477) v k.ú. Hovorčovice.
2. bere na vědomí informace o plnění ujednání vyplývajících ze Smlouvy o dílo uzavřené Ing. arch.
Bohuslavou Kolářovou.
3. bere na vědomí informace o přidělení půjček z Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční
kapacity obcí a mikroregionů na zpracování povinných příloh k žádostem o podporu z Programu
rozvoje venkova a vybraných operačních programů, za účelem realizace:
a) projektu „Přístavba a přestavba Mateřské školy v Hovorčovicích“, ve výši 379.850,00 Kč
b) projektu „Objekt hrubého předčištění“, ve výši 60.000,00 Kč.
4. bere na vědomí informace o připravované opravě ulice U Rybníka, souhlasí s výběrem dodavatele
firmou STAVETA s.r.o., Janovského 27/447, 170 00 Praha 7 a pověřuje starostku a výbor pro
výstavbu přípravou a projednáním smlouvy s dodavatelem.
5. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Obnovy venkova na akci „Oprava DPS Hovorčovice“.

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce

Vyvěšeno: 12.11.2008

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

Sejmuto:

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

____________________________________________________________________________

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁMĚRU VÝSTAVBY
CENTRA VOLNÉHO ČASU V HOVORČOVICÍCH

Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 6. listopadu 2008 vyjádřilo svůj
nesouhlas k záměru výstavby Centra volného času na pozemku parc.č. 56/24, resp.
pozemku parc.č. 56/477, v katastrálním území obce.
Na základě informací o aktuálním stavu projektu se zastupitelstvo vyjádřilo negativně
k výstavbě uvažovaného objektu z důvodů:
•
•
•
•

Přílišné velikosti objektu na uvažovaném pozemku.
Předimenzovanosti objektu z hlediska obce a jejích potřeb.
Nedostatečně doloženými údaji provozního zatížení a provozního financování.
Nedořešených problémů spojených s provozem bazénu a nedostatečnou kapacitou
inženýrských sítí.

V obecné rovině nemohl být dán závazný souhlas bez podrobné znalosti záměru a proto
byl v této chvíli záměr odmítnut.
Záměr zřízení centra volného času je však nadále podporován. Zastupitelstvo obce
preferuje záměr v menším rozsahu, který bude lépe odpovídat potřebám obce. K tomuto
účelu upřednostňuje využití stávajících objektů, které má Obec ve vlastnictví (tj. objekt
bývalé ZŠ, objekt č.p. 1) a jsou v centru obce.

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce

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