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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 3/2014 konaném dne 25.3.2014
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled hospodaření obce na roky 2015 - 2016 ve znění uvedeném v
příloze zápisu tohoto jednání ZO a ukládá starostovi obce, aby v souladu s tímto výhledem připravil nejpozději do
8.4.2014 návrh rozpočtu hospodaření obce na rok 2014 a zajistil v 15-ti denní lhůtě zveřejnění tohoto návrhu na
úřední desce k případným připomínkám a návrhům občanů.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu číslo: IV-12-6017273/VB/2, název: Hovorčovice – kNN pro č.k.1123,1124, Silverbay ve
znění uvedeném v příloze zápisu tohoto jednání ZO.
3. Zastupitelstvo obce odmítá:
a) písemnou nabídku z 7.10.2013 pana Mgr. Tomáše Stehlíka, vlastníka pozemků 74/4, 74/223,74/224 a 74/229,
b) ústní nabídku z 1.11.2013 pana Ing. Jana Švandrlíka, vlastníka pozemku 74/256,
c) písemnou nabídku z 7.11.2013 pí Věry Sloukové, vlastníka pozemku 74/271,
k odprodeji těchto pozemků obci a pověřuje starostu obce, aby předkladatelům nabídek zaslal stanovisko obce o
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odmítnutí jejich nabídky s tím, že je obec připravena tyto pozemky odkoupit za symbolickou kupní cenu za m ,
případně převzít jako dar a uhradit příslušné poplatky spojené s převodem vlastnictví.
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4. Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 10/4 o rozměru 10 m v blízkosti
autobusové zastávky U Kostela pro účely zřízení prodejního stánku. Tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze
zápisu z tohoto jednání ZO schvaluje a pověřuje starostu obce, aby zajistil nejpozději do 15.4.2014 její projednání
s nájemcem a v případě jeho souhlasu i její podepsání.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi Obcí a p. Bedřichem Honzíčkem, IČ
496639919, k pronájmu části budovy bývalé školy. Dodatek schvaluje ve znění uvedeném v příloze zápisu tohoto
jednání ZO a pověřuje starostu obce, aby nejpozději do 15.4.2014 zajistil podepsání dodatku s nájemcem.
6. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby zajistil zpracování dokumentu „Zásady pro výstavbu v obytných
zónách obce“ u externí odborné firmy tak, aby tento dokument byl zastupitelstvu obce k dispozici k prostudování a
případným připomínkám nejpozději do 30.6.2014 a do 31.7.2014 byla připravena finální verze dokumentu
k projednání na zasedání ZO.
7. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace starosty k vybraným záležitostem obce, témata a rozsah informací
jsou uvedeny v příloze zápisu tohoto jednání ZO.
8. Zastupitelstvo obce projednalo návrh vlastníka pozemku pod hasičskou zbrojnicí k ceně zpětného odprodeje
tohoto pozemku obci. S ohledem na nutnost ověření navržené ceny a další souvislosti vlastnictví pozemku
rozhodlo, že závazné stanovisko k předložené nabídce projedná na příštím zasedání ZO. ZO zároveň pověřuje
starostu obce, aby o tomto závěru prostřednictvím právníka obce informoval vlastníka pozemku.
9. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o žádosti SDH Ďáblice k vydání souhlasu obce
s prodejem hasičského vozidla Praga RN, které obec na SDH Ďáblice převedla 21.5.2003 na základě mandátní
smlouvy ze dne 10.6.2002. Rozhodlo, že obsah mandátní smlouvy a stanovisko k žádosti SDH vyžaduje závazné
právní posouzení, neboť se dotýká nakládání s majetkem obce. Z uvedeného důvodu ukládá starostovi, aby u
právníka obce takové stanovisko zajistil s tím, že podle jeho závěrů rozhodne o žádosti SDH na svém příštím
zasedání v dubnu.
10. Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje rozhodnutí starosty k vypravení pohřbu s obřadem zesnulého občana
obce p. Černého, který byl bez příbuzných.
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11. Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení veřejného poptávkového řízení k zajištění dodavatele úklidu pozemku
parc. č 45/34. K uklizení pozemku je obec vázána dohodou o narovnání vztahů ze dne 27.12.2013 uzavřenou
obcí s oprávněnými osobami ve věci jejich restitučních nároků. ZO ukládá starostovi obce, aby toto poptávkové
řízení vyhlásil tak, aby o výběru dodavatele mohlo ZO rozhodnout na svém zasedání nejpozději v květnu 2014.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení veřejného poptávkového řízení k zajištění dodavatele zřízení veřejného
osvětlení v části ulice K Remízku a ukládá starostovi obce, aby toto poptávkové řízení vyhlásil tak, aby o výběru
dodavatele mohlo ZO rozhodnout na svém zasedání nejpozději v květnu 2014.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 26.3.2014
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