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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 5/2014 konaném dne 27.5.2014
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a. závěrečný účet hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad,
b. účetní závěrku hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad
a projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, v rámci něhož nebyly zjištěny
nedostatky a obci nebyla uložena žádná nápravná opatření. Zároveň ukládá starostovi obce, aby do 15 dní od
projednání zprávy podal o tomto písemnou zprávu Krajskému úřadu Středočeského kraje.
2. Zastupitelstvo obce:
a. ruší v plném rozsahu své usnesení č. 6, přijaté veřejným zasedáním zastupitelstva obce dne 23.4.2014,
b. schvaluje dohodu o narovnání vztahů s vlastníkem pozemku parc. č. KN st. 123, k.ú. Hovorčovice pod
budovou bývalé hasičské zbrojnice, ve znění uvedeném v příloze zápisu tohoto jednání ZO a souhlasí, aby
starosta obce zajistil s vlastníkem podepsání této dohody a vklad změny vlastnického práva, dle této dohody,
do vlastnictví obce na katastrálním úřadu. ZO dále stanovuje, že podmínkou pro uzavření uvedené dohody o
narovnání je, aby před jejím podpisem byla uzavřena dohoda o ukončení platnosti smlouvy o smlouvě
budoucí ze dne 26.5.2003 k prodeji budovy obecního úřadu mezi obcí a panem Vladimírem Jínou, fyzickou
osobou.
3. Zastupitelstvo obce vydává v souladu s ustanovením mandátní smlouvy uzavřené mezi obcí a SDH Ďáblice
souhlas SDH Ďáblice k prodeji vozidla Praga RN, RZ PH-13-98, které bylo dle uvedené mandátní smlouvy dne
21.5.2003 obcí na SDH Ďáblice převedeno. Uvedený souhlas s odprodejem je vydán na základě žádosti SDH
Ďáblice.
4. Zastupitelstvo obce:
a. projednalo návrh investora CENTRAL GROUP a.s. k řešení splaškové kanalizace z jím uvažovaného projektu
výstavby na ploše č. 1 dle Územního plánu obce prozatímním připojením do stávající splaškové kanalizace
obce v souběhu s přípravou jen části severní větve splaškové kanalizace a to v rozsahu a způsobem
uvedeným v grafickém plánu, který je v příloze zápisu tohoto jednání ZO.
b. S uvedeným návrhem investora nesouhlasí a trvá na tom, aby v realizaci záměru tohoto investora byly
dodrženy podmínky územního plánu obce, dodrženy podmínky Stavebního zákona při případném uzavření
plánovací smlouvy obcí s tímto investorem a podmínky stanovené v usnesení č. 8. přijatého jednáním ZO dne
23.4.2014.
5. Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 67 a § 68 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, stanovuje počet členů
zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018 a to takto: zastupitelstvo obce Hovorčovice bude mít 9 členů.
6. Zastupitelstvo obce projednalo v návaznosti na stav vlastnických poměrů k pozemkům pod komunikacemi v obci a
vyčleněné finanční prostředky pro opravu povrchu komunikací v souvislosti s dalšími investičními akcemi obce
v roce 2014 a rozhodlo o výběru komunikací, jejichž povrchy budou opraveny v druhé polovině roku 2014. Budou
to komunikace:
Ulice

Rozhodnutí na ZO

Dlouhá - východ

ANO

Střední - východ

ANO

Třeboradická – od křižovatky Nádražní ke
křižovatce Březiněveská

ANO

Slepá

ANO

U parku

ANO

Na vodě

ANO

Ke dráze – zbývající část

ANO
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Spojka u Kostela

ANO

Zahradní

ANO

Dlouhá – západ

ANO – dle vývoje finančních
prostředků a vlastnických
vztahů

Březiněveská – úsek od křižovatky s ul.
Souběžná ke křižovatce K Potoku

ANO – dle vývoje finančních
prostředků a vlastnických
vztahů

Rozhodlo, že bude pro tento účel vyhlášeno veřejné výběrové řízení, k tomu pověřuje starostu obce, aby zajistil
jeho přípravu s využitím služby společnosti Gordion s.r.o. IČ: 26147921 tak, aby smlouvu o dílo pro účely tohoto
výběrového řízení mohlo projednat ZO na svém zasedání v červnu, na kterém bude vyhlášení uvedeného
výběrové řízení projednáno.
7. Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyhlášení otevřeného výběrového řízení k výběru dodavatele rekonstrukce a
dostavby budovy bývalé základní školy v obci. Pověřuje starostu obce, aby zajistil jeho přípravu s využitím služby
společnosti Gordion s.r.o. IČ: 26147921 tak, aby smlouvu o dílo pro účely tohoto výběrového řízení mohlo
projednat na svém zasedání v červnu, na kterém bude vyhlášení uvedeného výběrové řízení projednáno.
8. Zastupitelstvo obce projednalo možnosti řešení definitivního povrchu komunikačního propojení ulic Lánská a
Rozmarná a vzhledem k již položenému podkladu komunikace, pro účely objízdné trasy, a finančního vyjádření
dokončení této části komunikací rozhodlo, aby dodávku povrchu a dokončení podkladu vyhotovila společnost
Colas a.s., a to na základě samostatné smlouvy. K uzavření této smlouvy pověřuje starostu obce tak, aby dílo bylo
dokončeno do 25.8.2014.
9. Zastupitelstvo obce:
a. vzalo na vědomí aktualizovanou Krizovou dokumentaci obce, vydanou starostou obce s platností od 1.5.
2014,
b. vzalo na vědomí, že místem jejího uložení je sekretariát starosty a je dostupná pro všechny zastupitele
v případě potřeby zahájit krizové řízení pro zvládnutí mimořádných událostí v obci,
c. schvaluje, aby krizový štáb obce působil v tomto složení:
- vedoucí KŠ – starosta,
- zástupce vedoucího KŠ – místostarosta,
- člen I KŠ – obecní strážník,
- člen II KŠ k zajištění koordinace sil a prostředků – asistentka starosty,
- člen III KŠ – referentka služby obyvatelům – pro evidenci obyvatel a hlášení.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2014 panu Junghansovi
Markovi, bytem Hovorčovice, Nádražní 29 a to formou neinvestičního příspěvku ve výši 5 000,- Kč pro zajištění
organizace konání akce Veterán dech na den 31.8.2014, a to zajištění zdravotnické pomoci, mobilních WC,
vytyčení tras a zajištění odměn pro účastníky v kategorii dětí – závodů dětí s tím, že čerpání poskytnutých
finančních prostředků je účelově vázáno na uvedené podmínky.
Zároveň pověřuje starostu obce:
a.) aby s panem Junghansem uzavřel nejpozději do 15.6.2014 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
s uvedením účelového určení a závazkem subjektu příspěvek obci vrátit, pokud nebude řádné vyúčtování
účelově poskytnutého příspěvku předloženo nejpozději do 31.12.2014,
b.) uzavřel s p. Korbayem nejpozději do 31.5.2014 dohodu o ukončení platnosti smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku, která s ním byla obcí uzavřena usnesením č. 3 z ZO dne 23.4. 2014.
11. Zastupitelstvo obce:
1. posoudilo doručené nabídky v rámci poptávkového řízení obce k zajištění zhotovitele veřejného osvětlení
v části ulice K remízku a rozhodlo, že k uzavření smlouvy o dílo bude vyzvána společnost HC ELEKTRO s.r.o.
IČ 28917162,
2. pověřuje starostu obce, aby s vybraným uchazečem zahájil jednání ke smlouvě, v rámci kterého ověří
nezbytnost navrhovaného počtu svítidel, které je dle mínění zastupitelů o dvě svítidla nadhodnocen,
3. pověřuje starostu obce, aby projednaný návrh smlouvy o dílo předložil k projednání na jednání ZO v červnu.
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12. Zastupitelstvo obce:
a. vzhledem k tomu, že byla doručena jediná nabídka ve výběrovém řízení vyhlášeného usnesením ZO ze dne
25.3.2014 k výběru dodavatele úklidu pozemku 45/34, toto výběrové řízení ruší,
b. pověřuje starostu obce, aby zajistil úklid pozemku 45/34 nejpozději do 31.7.2014 s využitím zaměstnanců
obecního úřadu, případně s využitím objednávek dopravců k zajištění odvozu odpadů a to tak, aby náklady na
zajištění úklidu nepřekročily vyčleněné prostředky pro tento účel v rozpočtu obce na rok 2014.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje na základě své pravomoci dle Zákona č.128/2000 Sb., o obcích název místní
komunikace umístěné na pozemku p.č. 45/4, k.ú. Hovorčovice. Tato místní komunikace ponese název „Nad
Hruškou“.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup zahradního traktůrku v hodnotě do 120 000,- Kč pro zajištění sekání
travnatých ploch v obci a pověřuje starostu obce zajištěním nákupu.
15. Zastupitelstvo obce:
a. bere na vědomí informace starosty k vybraným záležitostem obce v rozsahu uvedeném v zápise o jednání
ZO,
b. v souvislosti s informací, že soudce vynese rozsudek, ve sporu obce se společností IMOS dne 29.5.2014,
ukládá starostovi obce, pokud se tento rozsudek ve prospěch obce dotkne rozsahu díla společnosti Colas a.s.
v ulicích Nádražní a Veleňská v oblasti opravy výkopů kanalizace, aby se společností Colas a.s. projednal
dodatek k smlouvě o dílo o závěry soudu.
c. pokud by rozsudek byl v neprospěch obce, a nebylo možné po obdržení rozsudku jednáním ZO situaci
posoudit, ZO schvaluje, aby starosta obce po předchozím projednání s právníkem obce v dané věci a jeho
kladném stanovisku k odvolání, zajistil odvolání obce k soudu vyšší instance,
d. v souvislosti s informací, že je potřebné zajistit pro letní a podzimní období posílení úklidové čety, rozhodlo o
zřízení pracovního místa – pracovník úklidu. Forma pracovního poměru – dohoda o pracovní činnosti, zřízení
pracovního místa je na dobu určitou od 1.6. do 31.10. 2014.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 28.5.2014
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