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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 6/2013 konaném dne 21.5.2013
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu hospodaření obce na rok 2013 ve znění
uvedeném v příloze k tomuto bodu usnesení.
2. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace starosty o výsledku konkursního řízení na místo ředitele/ky
MŠ, který byl organizován v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb. Ministerstva školství, a usnesení konkursní
komise, kterým se tato komise usnesla, že pro výkon činnosti ředitelky mateřské školy jsou vhodné uchazečky
v pořadí: 1. Mgr. Jana Hirková, 2. Šárka Králová a bere na vědomí, že další úkony, které obci jako zřizovateli
mateřské školy po skončení konkursu přísluší, splní v souladu se zákonem o obcích dle § 99 odst.2 a § 102
odst.4 starosta obce.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty, že z důvodu zajištění čerpání dovolených pracovníků
mateřské školy, bude provoz mateřské školy Hovorčovice dle § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy č.14/2005 přerušen v období od 1.7. do 31.8. 2013.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezí obcí a společností Elektro HC, s.r.o. ve znění uvedeném
v příloze k tomuto bodu usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu tak, aby smlouva vstoupila
v platnost nejpozději 31.5.2013.
5. Zastupitelstvo obce se seznámilo s písemným stanoviskem právníka obce k návrhu plánovací smlouvy mezi
obcí a společností Radotín Development s.r.o. z 30.4.2013 a stavem následných jednání starosty obce se
zástupcem této společnosti a stavem činnosti právníka obce s právníkem společnosti Radotín Development
s.r.o. k dokončení smluvních dokumentů a posouzení připravenosti regulačního plánu k plochám záměru této
společnosti. Ukládá starostovi obce, aby pokračoval spolu s právníkem obce v jednání s investorem na
přípravě smluvních dokumentů a po jejich odsouhlasení právníkem obce je zařadil k projednání na nejbližší
zasedání ZO.
6. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu plné moci Obce panu JUDr. Ing. Janu Matysovi,
Advokátní kancelář Sokolovská 25, Praha 8 k zastupování ve věci ústavní stížnosti obce ve věci vedené u
Okresního soudu Praha-východ čj. 3C 589/2003 po vydání usnesení NS ČR č.j. 28 Cdo 392/2013 ze dne 8.4.
2013 s tím, že v této plné moci nebudou ustanovení, kterými by byly řešeny nároky advokáta za poskytnutou
právní pomoc, náhrady hotových výloh, případně náhrada za ztrátu času, a to vzhledem k tomu, že to není
pro platnost plné moci nezbytné.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce v elektronicky organizovaných dražbách nemovitostí, a to:
a.) elektronická dražba dne 18.6. 2013, exekuční titul čj. 147 EX 126/10-188
b.) elektronická dražba 29.5. 2013 exekuční titul čj. 131 EX 989/08-783
a pověřuje starostu obce, aby v obou těchto dražbách činil jménem obce veškerá podání a další potřebné
úkony, pokud bude obec v dražbách, nebo v některé z nich, úspěšná.
8. Zastupitelstvo obce na základě vyhodnocení nabídek na zhotovení veřejného rozhlasu doručených v rámci
poptávkového řízení, které bylo vyhlášeno podle usnesení ZO č. 4 z 16.4.2013, pověřuje starostu, aby zahájil
jednání s uchazečem SOVT-RADIO spol. s r.o., IČ 47238810 k přípravě smlouvy o dílo s předmětem dodávky
veřejného rozhlasu v obci tak, aby návrh této smlouvy mohl být projednán na ZO v červnu 2013.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky s umístěním venkovního schodiště k přístavbě nemovitosti č.p.
546 v ulici Východní, na hranici pozemku parc. č. 175 z majetku obce tak, jak je umístění schodiště
zakresleno v projektu ohlášení zpracovaného 11/2012 zodpovědným projektantem Ing. Jaromírem Bulířem.

Jiří Novák v.r.
starosta obce
Hovorčovice 22.5.2013

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

