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

Obec Hovorčovice – zasedací místnost Obecního úřadu, Revoluční 33,
Hovorčovice.
15. 1. 2013, od 18:00 hodin.

Navržený program:
1. Projednání závěrů protokolu o kontrole samostatné působnosti provedené u obce Hovorčovice
odborem dozoru a kontroly veřejné zprávy Ministerstva vnitra dne 22.11.2012.
2. Informace o závěrech protokolů z 19.12. 2012 z kontroly obce kontrolní skupinou Finančního
úřadu Praha – západ k dodržování podmínek čerpání dotace pro zavedení Czech Point v roce
2009 a dodržování rozpočtové kázně při jejich čerpání.
3. Projednání dalšího postupu obce podle závěrů jednání z 5.12. 2012 k lokalitám 10 a, 10 b na
základě závazně doplněné nabídky společnosti RADOTÍN DEVELOPMENT s.r.o. pro realizaci
jejího projektu výstavby v těchto lokalitách.
4. Projednání dodatku č.9 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
č.S/200248/03300006/13/2004 mezi obcí a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
5. Projednání žádosti paní Zikmundové, Lánská 886, Hovorčovice o udělení výjimky z pravidel
územního plánu obce pro umístění stavby garáže na pozemku parc. č. 56/341 v majetku
žadatelky.
6. Projednání petice občanů přijaté pod č.j. 003/2013 dne 2.1.2013 k zrušení výpovědi učitelce
mateřské školy
7. Projednání záměru obce k vyhlášení konkursu na ředitele mateřské školy, jejíž je obec
zřizovatelem
8. Informace o možném využití pozemku 56/338 v dalším období.
9. Informace o průběhu jednání k mimosoudnímu vyrovnání obce se společností IMOS s.r.o. a
projednání dalšího postupu obce v dané soudní při k nápravě stavu komunikací Nádražní a
Veleňská.
10. Informace o neposkytnutí finančního daru Knihovně města Mladá Boleslav pro rok 2013.
11. Projednání ustanovení pracovní skupiny k zpracování návrhu Programu rozvoje obce na roky
2013 – 2014 a výhledu rozvoje do roku 2018.

Jiří Novák v.r.
starosta obce Hovorčovice

Hovorčovice, 4.1.2013
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:
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