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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 8/2013 konaném dne 1.8.2013
1. Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí a Českým rybářským svazem, Územní svaz města
Prahy, IČ 00434094, kterou se směňuje oddělená část pozemku parc.č. 114 pod parc.č. 114/3 z vlastnictví obce
za oddělenou část pozemku parc.č. 2/2 pod parc.č. 2/6, vše v k.ú. Hovorčovice, z vlastnictví Českého rybářského
svazu, Územního svazu města Prahy. Směnná smlouva je schválena ve znění dle přílohy zápisu tohoto zasedání
ZO.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu mezi obcí a Sportovním klubem kopaná Hovorčovice, IČ
62930575, jejímž předmětem je nájem části objektů sportovních kabin a ploch tvořících areál fotbalového hřiště
v Hovorčovicích. Smlouva o nájmu byla schválena ve znění dle přílohy zápisu tohoto zasedání ZO.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na částečnou rekonstrukci a doplnění veřejného
osvětlení v obci mezí obcí a společností Elektro HC, s.r.o. Znění schváleného dodatku č.1 je uvedeno v příloze
zápisu tohoto zasedání ZO.
4. Zastupitelstvo obce posoudilo předložené žádosti k oddělení části pozemků parc.č. 166 žadatele pana Sládečka a
pozemků parc.č.29/2 a parc.č..218 žadatele AZ WOOD, a.s. na udělení výjimky z pravidel Doplňujících
ustanoveních bodu 6.3. Územního plánu obce pro velikost pozemků určených k zástavbě a ukládá starostovi obce,
aby vzhledem k tomu, že v obou případech dojde k zvýšení zastavěné plochy v obci a zatížení její infrastruktury,
projednal s žadateli možnost příspěvku obci na rozvoj a péči o veřejnou zeleň v případě, že jim bude výjimka
zastupitelstvem obce schválena. Projednání uvedené možnosti s žadateli zajistí starosta tak, aby bylo možno
žádosti projednat spolu se stanoviskem žadatelů na nejbližším jednání ZO.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hovorčovice a obcí Tišice k zajišťování činnosti
podle zákona o obecní policii ve znění smlouvy uvedeném v příloze zápisu tohoto zasedání zastupitelstva.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o výzvě společnosti MANE – INVEST spol. s r.o. doručené
obci dne 21.6. 2013 a dosud učiněných krocích ze strany obce v dané věci. Vzhledem k tomu, že tato společnost
zaslala dne 29.7.2013 kladné stanovisko k nabídce obce k odkupu nabídnutých nemovitostí za doplněných
podmínek obce, které kompletně řeší vlastnictví infrastruktury, pověřuje starostu obce, aby ve spolupráci
s právníkem obce a právním zástupcem společnosti MANE - INVEST spol. s r.o připravil v dané záležitosti kupní
smlouvu a předložil ji k projednání spolu s návrhem rozpočtového opatření k zajištění úhrady kupní ceny k této
smlouvě na nejbližším jednání ZO.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje oddělení části pozemku parc.č. 36/96 z majetku obce a změnu způsobu využití
oddělené části tohoto pozemku ze sportovní plochy na vodní plochu a to v rozsahu uvedeném v Geometrickém
plánu pro dělení pozemku zpracovaného společností Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o. U Stadionu 467,
Neratovice, číslo plánu 1050-516/2013. Tento geometrický plán je uveden v příloze zápisu tohoto zasedání ZO.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje pro účely zadání podlimitního veřejného poptávkového řízení k zajištění oprav
povrchů komunikací Nádražní, Veleňská, Východní a Březiněveská - východní část a vybudování nových
komunikací Lánská a část ulice Březiněveská – úsek západní části s orientačními výměrami těchto komunikaci
uvedenými v příloze zápisu tohoto zasedání ZO:
1.) Znění Smlouvy o dílo ve znění uvedeném v příloze tohoto zasedání ZO.
2.) Výběr společností, které budou v rámci tohoto řízení osloveny:
- Hochtief CZ, a.s.
- Metrostav a.s.
- Eurovia CS a.s.
- Strabag a.s.
- Skanska a.s.
a ukládá starostovi obce:
1.) Schválené znění smlouvy o dílo a schválený výběr dodavatelů k oslovení předat zpracovateli, společnosti
GORDION, s.r.o., IČ 26147921, zadání tohoto podlimitního veřejného poptávkového řízení.
2.) Ve spolupráci se společností GORDION, s.r.o., zajistit v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek
vyhlášení podlimitního veřejného výběrového řízení tak, aby realizace díla vybraným dodavatelem mohla být
zahájena nejpozději od 30.9.2013.

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

9. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v rozsahu dle přílohy zápisu tohoto zasedání ZO a
schvaluje navržené přesuny čerpání finančních prostředků v rozpočtu MŠ v oblasti neinvestičních prostředků
poskytnutých obcí pro rok 2013, a to v rozsahu návrhu předloženého ředitelkou MŠ dne 24.7.2013.
10. Zastupitelstvo obce projednalo informace starosty a místostarosty obce k závěrům jednání k možnosti uzavření
dohody o narovnání s protistranou ve věci restitučních sporů a na základě toho pověřuje starostu obce přípravou
dohody o narovnání vztahů, v které bude kromě vymezení povinností a práv obou stran zajištěna vymahatelnost
závazků obou stran tak, aby mohla být tato dohoda o narovnání předložena k projednání na jednání zastupitelstva
v září 2013.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o dosavadním stavu jednání k možnosti odkupu pozemku
pod bývalou hasičskou zbrojnicí a vzhledem k tomu, že se majitel pozemku k zájmu obce dosud závazným
způsobem nevyjádřil, pověřuje starostu obce, aby v jednání pokračoval a zařadil problematiku na nejbližší
zasedání ZO, aby mohl být projednán další postup obce v dané věci.



Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 2.8.2013
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