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

U S N E S E N Í č. 04/2009
z veřejného jednání zastupitelstva obce, konaného dne 25. června 2009
Zastupitelstvo obce:
1. Bez výhrad schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Hovorčovice za rok 2008
včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 s výhradou
nedostatků
uvedených
ve
zprávě
o
výsledku
hospodaření.
Zastupitelstvo obce přijímá tato opatření:
-

v rámci inventarizace vystaví inventurní soupisy účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný
majetek a účtu 231 – Základní běžný účet, zaznamenávající skutečnosti, aby bylo možno
majetek jednoznačně určit; Termín: 12/2009

-

dodavatelské faktury – účetní doklady č. 2008198, 2008208, 2008209, 2008212, 2008223,
2008306, 2008367, 2008368, 2008376, 2008377, 2008379 a pokladní doklady č. 092184,
092190 nejsou adresovány na obec Hovorčovice, jako adresát je uveden nesprávně obecní
úřad; Termín: 12/2009

-

obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši 160.000,00 Kč na komplexní řešení výstavby
dětských hřišť. Výdaje této dotace byly zaúčtovány na investiční položku 6121 Budovy,
haly, stavby. U výdajů nebylo doloženo použití účelového znaku; Termín:12/2009

-

u vyúčtování výdajů účelové neinvestiční dotace ve výši 134.000,00 Kč nebylo doloženo
použití účelového znaku; Termín: 12/2009

-

dle vyúčtování účelové dotace z Fondu sportu a volného času ve výši 160.000,00 Kč obec
nezaúčtovala na majetkové účty některý majetek nakoupený z této dotace např. šplhací
stěna Vojtík, šplhací stěna Agnuska, herní sestava č. 5304; Termín: 12/2009

-

odstraní nedostatky zjištěné při přezkoumání za předchozí roky specifikované v oddíle C)
pod písm. a) a b); Termín: 12/2009.

Za odstranění nedostatků zodpovídá starostka obce.
2. Bere na vědomí informace informace o aktuálním stavu projednávání územního plánu.
Souhlasí s tím, aby byla na Městském úřadu Brandýs n.L. – Stará Boleslav zrušena žádost o
pořízení ÚP a pořizovatelem se stala obec prostřednictvím kvalifikované osoby, která bude činnost
vykonávat
za
úplatu.
Pověřuje starostku uzavřením mandátní smlouvy na pořizovatelskou činnost s Ing.arch. Bredovou
s tím, že předpokládaná cena je 21.500 Kč za předpokladu jednokolového projednání ÚP.
3. Neschvaluje umístění zábrany na účelové komunikaci 007-10d, v k.ú. Hovorčovice.
4. Bere
na
informace
o
opravě
místní
komunikace
v ul.
U
Rybníka.
Pověřuje starostku přípravou dodatku ke Smlouvě o dílo se společností STAVETA s.r.o. na obcí
požadované vícepráce a předložením tohoto dodatku na příštím zasedání zastupitelstva..
5. Bere na vědomí informace o působnosti spol. Ekospol, s.r.o. v obci.
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6. Schvaluje bezúplatný převod pozemku, který je zastavěn místní komunikací (ul. Revoluční), z
vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Obce. Jedná se konkrétně o část parcely PK 117 dle
geometrických plánů číslo 802-53a/2008 a číslo 736-53b/2007 včetně bývalé části silnice III/2438
v délce 0,701 km v katastrálním území Hovorčovice. Komunikace byla vyřazena ze silniční sítě
Rozhodnutím
ministerstva
vnitra
ČSSR
ze
dne
18.5.1977.
Schvaluje bezúplatný převod nově vzniklého pozemku parc. číslo 102/7 o výměře 63 m2, který byl
oddělen od pozemku parc. číslo 102/1, dle geometrického plánu číslo 802-53a/2008 z vlastnictví
obce do vlastnictví Středočeského kraje. Jedná se o pozemek, který je zastavěný silnicí III/2438.
Zároveň ruší příslušný bod usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.2.2008.
7. Bere na vědomí informace o výsledku výběrových řízeních:
a. na akci Přístavba třídy a částečná rekonstrukce Mateřské školy Hovorčovice – Hodnotící
komise doporučila uzavřít smlouvu se spol. KASTEN spol. s.r.o., s nabídkovou cenou
11.780.975,00 Kč bez DPH
b. na akci Rekonstrukce komunikace – Bořanovická – Hodnotící komise doporučila uzavřít
smlouvu se spol. STRABAG, a.s., s nabídkovou cenou 5.267.696,95 Kč bez DPH
c.na akci Rekonstrukce zařízení a modernizace ČOV – Hodnotící komise doporučila uzavřít
smlouvu se společností EKOSYSTEM spol. s r.o. s nabídkovou cenou 2.960.680,-Kč bez
DPH
8. Bere na vědomí Smlouvu o dílo se společností STRABAG, a.s.
9. Pověřuje starostku na základě zveřejněných informací přípravou smlouvy směnné a smlouvy kupní
se společností TENIS Hovorčovice, s.r.o.
10. Schvaluje koupi pozemku parc.č. st.27/22, v k.ú. Hovorčovice, o výměře 54m2, za cenu 42.000 Kč.
Schvaluje smlouvu kupní s panem Emilem Soustružníkem a pověřuje starostku podáním návrhu na
povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
11. Schvaluje prodej nepojízdného sklápěcího automobilu Mulicar M 2510, SPZ PHB 0170 panu Petru
Štěrbovi – ABA servis, K lesu 111, Klíčeny, za cenu 2.000,00 Kč a pověřuje starostku uzavřením
kupní smlouvy.
12. Souhlasí s úpravou prostor v č.p. 256 na sociální bydlení a pověřuje starostku přípravou realizace.
Z tohoto důvodu nesouhlasí s pronájmem prostor p. Liboru Zimlovi.
13. Obec Hovorčovice předává majetek specifikovaný v příloze, ve vlastnictví zřizovatele (Obec
Hovorčovice), do správy příspěvkové organizaci Mateřská škola Hovorčovice, okres Praha –
východ.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku přípravou zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská
škola Hovorčovice tak, aby byla v souladu s platnými právními předpisy.
14. Schvaluje nový název ulice: „Za Humny“ dle přiložené mapy. K návrhu názvu ulice u nemovitosti
č.p. 22 se zastupitelstvo obce vyjádří na základě místního šetření. Návrh bude opakovaně projednán
na příštím zasedání zastupitelstva.
15. Volí v souladu s §84, odst.2, písm. m) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění
místostarostou obce p. Jana Hutaře.
16. Bere na vědomí informace o činnosti výborů zastupitelstva. Ruší výbor životního prostředí.
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17. Schvaluje finanční dotaci Občanskému sdružení Hovorčovice ve výši 50.000,00 Kč.
Schvaluje finanční dotaci Centru pro zdravotně postižené Středočeského kraje Praha východ a
západ
ve
výši
5.000,00
Kč.
Schvaluje finanční dotaci Sportovnímu klubu kopané Hovorčovice ve výši 50.000,00 Kč.
S podmínkou doložení využití všech příspěvků obecnímu úřadu do 31.03.2010.
18. Bere na vědomí informace o nutných rozpočtových opatřeních

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce

Vyvěšeno: 30.6.2009

Sejmuto:
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