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

U S N E S E N Í č. 04/2008
z veřejného jednání zastupitelstva obce, konaného dne 15. května 2008
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje na základě předloženého materiálu v souladu s § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, „Zadání územního plánu Hovorčovice“. V textu budou
provedeny opravy formálních chyb – str. 4, bod 8 tabulky se text S6/1 nahrazuje textem 56/1 a
poslední řádek tabulky na str. 4 se vypouští pro zdvojení bodu 13.
Ukládá starostce obce předat schválené „Zadání územního plánu Hovorčovice“ spolu s kopií usnesení
o schválení zadání Městskému úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odboru územního rozvoje
a památkové péče, pracoviště Praha 1, nám. Republiky 3.
Schvaluje připojení pozemků uvedených pod body 17,19,20,21,23,25,26 a 31 v přiložené tabulce do
seznamu uvedeného v bodě c) Zadání, Požadavcích na rozvoj ploch pro bydlení.
Neschvaluje připojení pozemků uvedených pod body 22, 27, 29 a 30 v přiložené tabulce do seznamu
uvedeného v bodě c) Zadání, Požadavcích na rozvoj ploch pro bydlení.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na opravy a rekonstrukce.
Pověřuje starostku jejím podepsáním.
(Smlouva o dílo „Vyhotovení projektové dokumentace na opravy a rekonstrukce komunikací v obci
Hovorčovice“ s Hynkem Seinerem)
3. Schvaluje záměr rozšíření mateřské školy.
Pověřuje starostku dalším jednáním v této věci.
4. Schvaluje rozpočtová opatření na příslušných položkách příjmů i výdajů:
134.000,00 Kč na opravy MŠ (finanční dotace z Fondu obnovy venkova)
160.000,00 Kč na dětská hřiště a sportoviště (finanční dotace z Fondu sportu a volného času)
5.000 ,00 Kč na poškozenou střechu DPS (finanční plnění od pojišťovny)
5. Vyjadřuje předběžný souhlas k záměru vybudování dětského centra v obci.
Pověřuje starostku dalším jednáním v této věci, zejména dohodou smluvních podmínek.

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

