INFORMACE
o konání zasedání zastupitelstva obce Hovorčovice
Místo konání:
Doba konání:

Obec Hovorčovice – zasedací místnost Obecního úřadu, Revoluční 33, Hovorčovice.
27.11.2012, od 18:00 hodin.

Navržený program:
1. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2013
2. Projednání rozpočtového opatření č.2/2012
3. Projednání umístění zájemce v bytu č.9 v Domě s pečovatelskou službou.
4. Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IP
– 126004845/3 kNN 2714, Hovorčovice U Rybníka - p. Junghans.
5. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 117/1 z majetku obce ve prospěch
Pražské plynárenské Distribuce, a.s.
6. Projednání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření k id. podílu 6/170 na
pozemcích pp. č. 74/166 a pp. č. 74/270 v k.ú. Hovorčovice.
7. Projednání návrhu Českého rybářského svazu na směnu pozemků ve stejné výměře – části pozemku pp č.
2/2 z vlastnictví rybářského svazu za část pozemku pp č.114 z vlastnictví obce.
8. Projednání žádosti pana Arazima o směnu pozemků – chodníkových pásů v ulicích Bořanovická a
Souběžná u domu č.p. 89
9. Projednání doplněné nabídky společnosti RADOTÍN DEVELOPMENT s.r.o. a stanovení dalšího postupu
jednání s tímto investorem
10.Povolení výjimky z počtu děti v mateřské škole na školní rok 2012/2013 – dodatečné schválení
11.Projednání přerušení provozu mateřské školy na dny 28., 29. a 31. 1. 2012 za podmínky zajištění
náhradního umístění dětí, pokud o to rodiče požádají.
12.Projednání návrhu personálu mateřské školy k využití parc. č. 56/338 k.ú. Hovorčovice pro účely zbudování
dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu a možnosti žádosti obce o dotaci k realizaci tohoto záměru.
13.Projednání odpovědi k petici 15 občanů obce z 19.10. 2012 za zvolení zastupitele obce pana Starečka
Václava starostou obce.
14.Projednání žádosti 29 občanů z 29.10. 2012 o osazení zpomalovacích pruhů v ulicích Souběžná a Jižní.
15.Určení funkce starosty obce jako uvolněné s platností od 1.12.2012.
16.Informace o dovolání obce do vydaného odvolacího rozhodnutí a rozsudku Krajského soudu v Praze
č.j. 28 co 245/2012, podané JUDr. Ing. Matysem, právním zástupcem obce v dané věci.
17.Informace o zajištění a rozsahu čištění komunikací obce se zpevněným povrchem od 1.1. 2013 čistícím
strojem.
18.Projednání žádosti o udělení souhlasu s užitím znaku obce pro účely obchodního produktu soukromého
podnikatelského subjektu.
19.Projednání možnosti rozšíření prezentace obce v encyklopedii s názvem Česká republika a obce

Jiří Novák v.r.
starosta obce Hovorčovice

Hovorčovice, 19.11.2012
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:
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