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

U S N E S E N Í č. 09/2008
z veřejného jednání zastupitelstva obce, konaného dne 27. listopadu 2008

Zastupitelstvo obce:
1. nesouhlasí se záměrem výstavby Centra volného času na pozemku p.č.56/24 (resp.pozemku p.č.56/477)
v k.ú.Hovorčovice.
2. schvaluje prodej pozemků parc.č. 60/153 a 60/154, které byly geom.plánem č.800-17/2008 odděleny
z pozemku parcely č. 60/99, oba v k.ú.Hovorčovice, paní Veronice Dickové a schvaluje smlouvu kupní a pověřuje
starostku jejím podpisem.
3. schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo s firmou STAVETA s.r.o a pověřuje starostku jejím podepsáním.
4. bere na vědomí žádost společnosti Starter Homes s.r.o. o projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
k částem pozemků parc.č.36/10, 113 a 36/3, v k.ú.Hovorčovice na stavbu plynárenského zařízení – STL plynovod
a pověřuje starostku prověřením smluvních vztahů pro smlouvy o věcných břemenech.
5. schvaluje změnu nájemce pozemku parc.č. 10/4 v k.ú.Hovorčovice. Novým nájemcem bude s účinností od
1.12.2008 paní Jaroslava Kyslíková.
6. bere na vědomí informace o připravované akci „Revitalizace centra – Hovorčovice“ a souhlasí s výběrem
dodavatele – společností PERPETUM PLUS s.r.o., Klidná 20, Praha 6 a pověřuje starostku a výbor pro výstavbu
přípravou a projednáním smlouvy s dodavatelem.
7. bere na vědomí informace o konání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu č.p.8, Hovorčovice
konaného dne 14.listopadu.
8. bere na vědomí informace týkající se změn v kontrolním výboru. ZO ruší funkci 2. místostarosty a novým
předsedou kontrolního výboru zastupitelstva jmenuje paní Moniku Mothejzíkovou.
9. schvaluje rozpočtová opatření na příslušných položkách příjmů a výdajů:
A – PŘÍJMY:
1.

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek


2.

pol. 2210 přijaté sankční platby => změna z 10.000,00Kč na 38.000,00Kč.

§ 0000, org. 1234 poplatek za likvidaci komunálního odpadu


pol. 1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu => změna z 68.500,00Kč na 73.000,00Kč.

B – VÝDAJE:
1.

§ 3111 Předškolní zařízení


pol. 5169 nákup ostatních služeb => změna ze 180.000,00Kč na 330.000,00Kč.



pol. 5171 opravy a udržování => změna z 0 Kč na 110.000,00Kč.

2.

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod


3.

pol. 6121 budovy,haly,stavby => změna z 2.300.000,00Kč na 2.062.500,00Kč.

§ 3612 Bytové hospodářství – DPS


4.

pol. 5225 neinvestiční transfery do spol. vlastníků => změna z 0 Kč na 10.000,00Kč.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5.



pol. 5171 opravy a udržování => změna ze 180.000,00Kč na 137.000,00Kč.



pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek => změna z 0 Kč na 43.000,00Kč.

§ 6171 Činnost místní správy


pol. 5166 kopnzultační a poradenské služby => změna z 250.000,00Kč na 215.000,00Kč.



pol. 5361 nákup kolků => změna z 500,00Kč na 2.000,00Kč.



pol. 6130 pozemky => změna z 0Kč na 33.000,00Kč.

10. schvaluje návrh na rozdělení zisku příspěvková organizace Mateřská škola Hovorčovice za rok 2007, a to
takto:


částka 29.860,00Kč na úhradu ztráty z let minulých



částka 7.980,00Kč do fondu rezerv

11. schvaluje, do doby schválení rozpočtu na rok 2009, rozpočtové provizorium na rok 2009.

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce

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

Vyvěšeno: 2.12.2008

Sejmuto:

2

