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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 11/2013 konaném dne 18.12.2013
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 ve výši 6/12 z objemu rozpočtu roku 2013 a
stanovuje k zajištění zpracování návrhu rozpočtu na rok 2014 tyto termíny:
Termín: 31. 1. 2014 pro zastupitele – návrh požadavků do rozpočtu obce na rok 2014.
Termín: 15. 2. 2014 pro ředitelku MŠ – podání výsledků hospodaření MŠ za rok 2013.
Termín: 20. 2. 2014 pro ředitelku MŠ – podání návrhu rozpočtu MŠ na rok 2014.
Termín: 28. 2. 2014 pro finanční výbor – předložení návrhu rozpočtu obce na rok 2014.
a ukládá starostovi obce zajistit neprodlené předání informace ředitelce MŠ o termínech a o obsahu úkolů.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v rozsahu uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání ZO.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádné rozpočtové opatření mateřské školy takto:
a) navyšuje příspěvek zřizovatele v roce 2013 o 63 472,- Kč s tím, že je účelově vázán na úhradu zajištění
běžných provozních oprav zařízení ve výši 15 076,- Kč, pořízení nového PC a programového vybavení
k vedení účetnictví a mzdové agendy ve výši 36 500,- a k úhradě záloh za energie za rok 2013 ve výši 11
896,b) upouští od požadavku vrácení přeplatku vyúčtování za energie za rok 2012 ve výši 10 000,- Kč z prostředků
MŠ do rozpočtu obce a bere na vědomí, že tyto prostředky byly využity k úhradě záloh na energie v roce 2013,
c) bere na vědomí informace starosty o provozních záležitostech MŠ v rozsahu tak, jak jsou uvedeny v důvodové
zprávě v zápise o jednání ZO.
4. Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí informaci starosty o jednání k zajištění spádové školy pro obec Hovorčovice, které uskutečnil
se starosty příslušných obcí a na Krajském úřadě Středočeského kraje v předchozím období s tím, že kapacita
škol v přijatelné dojezdové vzdálenosti zatím neumožňuje některé z obcí uzavřít s obcí Hovorčovice smlouvu o
spádovém školství,
b) ukládá starostovi, aby do 31.12.2013 zaslal rodičům dětí, které mají pro školní rok 2014-2015 jít k zápisu do
školy formou dopisu informace, jak postupovat v situaci, kdy obec nemá spádovou školu,
c) pověřuje starostu přípravou podkladů pro ZO v lednu k rozhodnutí, jak bude řešena spádová škola pro obec od
školního roku 2015-2016.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o narovnání vztahů a její přílohy č.1 až 6 mezi obcí Hovorčovice a
oprávněnými osobami ve znění projednaném na ZO a uvedeném v příloze zápisu tohoto jednání ZO a pověřuje
starostu obce zajištěním předložení těchto dokumentů k podpisu druhé straně dohody nejpozději do 27.12.2013.
V případě, že by uvedené dokumenty odmítla druhá strana podepsat, ukládá starostovi obce, aby další postup
obce ve věci soudního sporu a Usnesení Ústavního soudu číslo III. ÚS 1814/13 z 12.11.2013 zařadil k projednání
na dalším ZO v lednu 2014.
6. Zastupitelstvo obce
a) vzalo na vědomí informaci starosty obce o zrušení podlimitního veřejného výběrového řízení na dodavatele
stavební části ČOV, které bylo vyhlášeno usnesením ZO dne 24.9.2013, z důvodu, že jeho podmínkám
vyhověla pouze jediná nabídka,
b) rozhodlo, že vyhlásí veřejné výběrové řízení na dodavatele výstavby ČOV včetně dodávky technologie
s kapacitou 2600 EO, k zajištění vyhlášení schvaluje mandátní smlouvu se společností Gordion, s.r.o. IČ
26147921 ve znění dle přílohy tohoto zápisu z jednání ZO,
c) ukládá starostovi obce, aby vyhlášení uvedeného veřejného výběrového řízení zařadil k projednání do
programu ZO v měsíci lednu 2014.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě obce se společností AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání ZO.
8. Zastupitelstvo obce projednalo informaci starosty obce o stanovisku právního odboru MVČR k usnesení č. 1 z
veřejného jednání ZO ze dne 12.11.2013 a na základě obsahu tohoto stanoviska:

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

a) Revokuje bod č. 1 usnesení ZO č.10/2013 k úpravě obsahu OZV č.1/2012 - Provoz systému, shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a přijímá usnesení nové v tomto
platném znění:
„ZO projednalo skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, které
byly v následující výši a byly rozúčtovány:
Skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1 762 500,- Kč a
byly rozúčtovány takto:
Náklady 1 762 500,- Kč děleno 2275 (2143 osob s pobytem na území obce + 132 staveb určených k
individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) =
774,70 Kč.
Z této částky je i pro rok 2014 stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši
750,- Kč. Zároveň ZO konstatuje, že se OZV 1/2012 se nemění“.
b) Stanovuje, aby toto revokované usnesení bylo přiloženo k OZV1/2012.
9. Zastupitelstvo obce si pro svou vnitřní potřebu stanovuje tyto termíny konání veřejných zasedání v roce 2014:
leden :
únor :
březen:
duben :
květen:
červen:

21.1.
20.2.
25.3.
23.4.
27.5
24.6.

červenec:
29.7.
srpen:
26.8.
září:
23.9.
říjen: upřesnit dle konání voleb
listopad: stanoví nové ZO
prosinec: stanoví nové ZO

a souhlasí s tím, aby starosta obce v případě, že by ZO v takto schváleném příslušném termínu bylo neúčelné,
ZO nesvolával a zastupitele vyrozuměl o tom, že termín nebude využit.
ZO bere na vědomí, že stanovením termínů pro rok 2014 není dotčen obsah jednacího řádu zastupitelstva.
10. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace starosty k vybraným záležitostem obce, témata informací jsou
uvedeny v zápise jednání ZO.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 19.12.2013
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