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

U S N E S E N Í č. 10/2010
z veřejného jednání zastupitelstva obce, konaného dne 14. prosince 2010
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Hovorčovice č. 1/2010.
Pověřuje starostku obce k zajištění instalace tabule s označením ohlašovny požáru v souladu s účinností
vyhlášky.
2. Určuje Mgr. Mufovou jako pověřeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem, ve smyslu
§ 47, odst. 1, odst. 4, § 49, odst. 1 a § 53, odst. 1 a 3, zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění, na Změně č.
1 a Změně č. 2 Územního plánu Hovorčovice.
3. Zřizuje pracovní pozici – pracovník výdejního místa České pošty, s.p. a pověřuje starostku analýzou
reorganizace pracovních pozic včetně finanční rozvahy.
4.
-

volí člena Výboru finančního p. Ing. Radka Lovětínského.

-

volí člena Výboru finančního, pí. Moniku Krchovovou.

-

volí člena Výboru kontrolního, pí. Ing. Boženu Adamovou.

-

volí člena Výboru kontrolního, pí. Janu Pokornou.

Zřizuje Výbor pro výstavbu a životní prostředí.
-

volí předsedu Výboru pro výstavbu a životní prostředí, p. Ladislava Češpivu.

-

volí člena Výboru pro výstavbu a životní prostředí, p. Stanislava Mufa.

-

volí člena Výboru pro výstavbu a životní prostředí, pí. Ing. Olgu Paterovou.

-

volí člena Výboru pro výstavbu a životní prostředí, p. Josefa Dubna.

-

volí člena Výboru pro výstavbu a životní prostředí, p. Milana Kotvu.

Bere na vědomí informaci o záměru zřízení Komise pro sociální, kulturní a sportovní otázky a informaci
o zájemcích o členství v této komisi.
5. Schvaluje Smlouvu darovací o převodu pozemkové parcely PK 74/68, k.ú. Hovorčovice, o výměře 130
m2.
6. Bere na vědomí informaci o Územní studii spol. CENTRAL GROUP, a.s. – Obytný soubor rodinných
domů „Zahradní čtvrť“, dle projektu Ing. arch. Kindla a pověřuje Výbor pro výstavbu kontrolou splnění
podmínek stanovených zastupitelstvem obce na veřejném zasedání č. 9/2010 dne 07.10.2010 a
předložením zprávy zastupitelstvu v termínu do 20.1.2011.
7. Bere na vědomí informaci o Kanalizačním řádu veřejné části kanalizační sítě splaškové kanalizace obce
Hovorčovice.
8. Schvaluje posun termínu, který schválilo na veřejném zasedání č. 08/2010 dne 16.9.2010 ve věci
přípravy smlouvy nájemní s SKK Hovorčovice, a pověřuje starostku přípravou této smlouvy v termínu
do 31.3.2011.
9. Schvaluje podání žádosti o finanční dotaci do 2 programů z Fondu rozvoje Středočeského kraje.
10. Rozhoduje o názvu ulice zobrazené v přiložené mapě. Ulice se pojmenovává ul. Luční.
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11. Schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši 6/12 rozpočtu 2010.
12. Schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy.
Souhlasí s úpravami rozpočtu provedenými do konce rozpočtového roku, tj. do 31.12.2010 s tím, že
bude Výborem finančním informováno o případných nutných rozpočtových opatřeních.
13. Revokuje své usnesení č. 8/2010 ze dne 16.9.2010, bod 4., takto:
„Zastupitelé souhlasí jednohlasně s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku par.č. 36/80 –
součást hřiště v k.ú. Hovorčovice. Souhlasí především s Čl. III této smlouvy:
Čl. III.
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze
k účelu uvedenému v článku II. v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména ji nevyužívat ke komerčním
účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje,
že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 5 let od účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní
strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měla ke dni účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem
písemně vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2. spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně
s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1. kontrolovat, zda jsou
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci
poskytnout odpovídající součinnost.
6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1.
předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož
zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci
pokutu ve výši 1.500,-Kč.

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

V Hovorčovicích, dne 16.12.2010
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:
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Příloha č. 1
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