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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 5/2013 konaném dne 16.4.2013
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet hospodaření obce na rok 2013 ve znění uvedeném v příloze
k tomuto bodu usnesení.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje v rozsahu uvedeném v příloze k tomuto bodu usnesení poskytnutí
finančních prostředků ze svého rozpočtu na rok 2013 subjektům uvedeným v příloze, přičemž čerpání
poskytnutých finančních prostředků ZO účelově váže na podmínky uvedené v příloze a pověřuje
starostu obce, aby se všemi subjekty nejpozději do 30.6.2013 uzavřel jednotlivé smlouvy o poskytnutí
těchto finančních prostředků s uvedením účelu, ke kterým byly poskytnuty a závazkem subjektu tyto
prostředky obci vrátit, pokud nepředloží subjekt řádné vyúčtování nejpozději do 31.12.2013 o využití
poskytnutého příspěvku obce za účelem, pro který mu byl poskytnutý.
Příloha usnesení:
SUBJEKT

Výše poskytnutého
příspěvku

Vymezení účelu, pro které lze finanční
příspěvek obce použít

Centrum pro
zdravotně postižené
Středočeského kraje

10 000,- Kč

Příspěvek na krytí provozních nákladů Centra.

SKK – kopaná
Hovorčovice (OS)

78 000,- Kč

Příspěvek na krytí provozních nákladů nutných
k údržbě hrací plochy hřiště včetně obnovy
trávníku, zajištění oprav a údržby prostorů
sportovních kabin a pro obnovu sportovního
vybavení oddílů mládeže.

p. Korbay Pavel

5 000,-

Příspěvek na zajištění organizace konání akce
Veterán dech na den 31.8.2013, a to na zajištění
zdravotnické pomoci, mobilních WC, vytyčení
tras a zajištění odměn pro účastníky v kategorii
dětí – závodů dětí.

OS Hovorčovice

38 000,-

Příspěvek
na
zajištění
vzdělávacích
a
volnočasových aktivit, případně kulturních akcí
pořádaných pro občany obce, zejména na
úhradu činnosti lektorů, pronájmu prostor a
nákup pomůcek pro činnost zájmových kroužků.

Římskokatolická
farnost svatého
Klimenta Odolena
Voda

30 000,- Kč

Příspěvek na zajištění opravy havarijního stavu
okapů
a
dešťových
svodů
kostela
v Hovorčovicích.

Místní organizace
ČRS Hovorčovice

4 000,- Kč

Příspěvek na pořádání rybářského plesu k úhradě pronájmu sálu a zajištění hudby.

OS Felix Liberi v
Hovorčovicích

10 000,- Kč

Příspěvek na pořádání akce/akcí
přístupných občanům a dětem z obce.

veřejně

3. Zastupitelstvo obce s ohledem na stav, kdy právník obce s právníkem společnosti Radotín
Development s.r.o. obdrželi dne 15.4.2013 návrh finálního znění plánovací smlouvy projednaného
statutárními zástupci obou stran dne 12.4. 2013, a mohou provést právní posouzení smluvních
dokumentů až v dalším období, bere ZO tuto situaci na vědomí, a je připraveno po obdržení právně
odsouhlaseného textu smluvních dokumentů tyto projednat na nejbližším, případně i dříve na
mimořádném zasedání ZO.

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

4. Zastupitelstvo obce schvaluje:
Záměr vyhlásit dvě samostatná veřejná výběrová řízení na zajištění nejvhodnějších dodavatelů pro:
a) Rozšíření ČOV v obci,
b) Opravu/rekonstrukci povrchu komunikací:
- Nádražní a Veleňská a část ulice Východní z důvodu zajištění nápravy havarijního stavu
způsobeného propady po realizaci kanalizace.
- Lánská z důvodu zajištění funkční páteřní komunikace do dokončené lokality Lány I, kdy tuto
vozovku nedokončil investor, který je v insolvenci, a souběžně zajištění realizace parkoviště,
které řeší nedostatek parkovacích míst v této lokalitě.
- Březiněveská ve východní části a zahájení v západní části až po ulici Souběžnou, a to
z důvodu, že pro západní část ulice je společné stavební povolení s ulicí Západní, jehož
platnost by bez zahájení prací skončila v roce 2013, a východní část je druhou páteřní
komunikací do východní části obce, jejíž zprovoznění s bezprašným povrchem významně
zklidní provoz v ulicích Nádražní a Veleňská.
- Líbeznická z důvodu nezbytné opravy panelové vozovky pro dopravu k mateřské škole a
souběžně s tím dořešení povrchu parkovacích ploch u mateřské školy.
Pověřuje starostu obce, aby zajistil přípravu zadávací dokumentace pro tato výběrová řízení tak, aby
tato mohla být projednána na zasedání ZO nejpozději v červnu 2013.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místních poplatcích ve znění
uvedeném v příloze tohoto bodu usnesení.
6. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí skutečnosti uvedené v zápisu o místním šetření ke zjištění příčin
propadů v ulici Nádražní, které bylo provedeno za účasti soudního znalce obce a zástupce společnosti
IMOS Group s.r.o. dne 9.4.2013, a na základě skutečností uvedených v tomto zápisu odmítá nabídku
společnosti IMOS Group s.r.o. z 20.3.2013 k možnému ukončení sporu obce s touto společností.
Pověřuje starostu obce, aby s tímto stanoviskem seznámil společnost IMOS Group s.r.o.
7. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace starosty o jednání s právním zástupcem obce ve věci
restitučních sporů a pověřuje ho, aby společně s místostarostou uskutečnili s právním zástupcem
jednání vedoucí k vyjasnění podmínek dalšího jednání obce o možnosti mimosoudního narovnání
sporu obce s restituenty.
Zároveň ZO bere na vědomí, že bez svolení právního zástupce obce v této věci nebo odvolání jeho
zmocnění není možné, aby obec zastupoval v dané věci jiný právní zástupce.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby dodávku částečné a nezbytné opravy VO v obci a doplnění svítidel
VO v lokalitách ulic Lánská a Akátová realizovala společnost Elektro HC s.r.o., a pověřuje starostu obce
přípravou smlouvy o dílo s touto společností tak, aby tato mohla být projednána na zasedání ZO
v květnu.
9. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby zajistil provedení poptávkového řízení na dodavatele
obecního rozhlasu oslovením nejméně pěti dodavatelů s termínem doručení nabídek do 15.5.2013 a
ukládá starostovi připravit transparentní přehled všech došlých nabídek poptávkového řízení pro
zastupitele.

Jiří Novák v.r.
starosta obce
Hovorčovice 17.4.2013
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