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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na ustavujícím veřejném zasedání konaném dne 6.11.2014
1. Zapisovatelkou byla starostou obce určena pí A. Rektoříková a ověřovatelé zápisu pí J. Dubnová a H.
Mufová.
2. Zastupitelé jednotlivě složili řádně slib zastupitele předepsaný zákonem č. 128/2000 Sb., v platném
znění.
3. Zastupitelstvo obce schválilo upravený program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva.
4. Zastupitelstvo obce:
a) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon starosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,
b) volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích starostu obce, p. Jiřího
Nováka.
5. Zastupitelstvo obce:
a) schválilo zvolení jednoho místostarosty,
b) volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích místostarostu obce, p. Ing.
Oldřicha Lopatu.
6. Zastupitelstvo obce Hovorčovice zřizuje v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) tyto výbory zastupitelstva:
 finanční výbor, výbor bude tříčlenný,
 kontrolní výbor, výbor bude tříčlenný,
 výbor pro výstavbu a životní prostředí, výbor bude pětičlenný.
a) Zastupitelstvo obce Hovorčovice volí předsedou finančního výboru p. Ing. Igora Kukliše.
b) Zastupitelstvo obce Hovorčovice volí předsedou kontrolního výboru p. Jana Šimánka.
c) Zastupitelstvo obce Hovorčovice volí předsedou výboru pro výstavbu a životní prostředí p.
Ladislava Češpivu.
d) Zastupitelstvo obce Hovorčovice odkládá volbu členů finančního výboru, kontrolního výboru a
výboru pro výstavbu a životní prostředí na nejbližší zasedání ZO,
 ukládá zvoleným předsedům uvedených výborů uspořádat pracovní schůzky se zájemci o práci
v jednotlivých výborech uvedenými v zápisu tohoto jednání ZO a na základě závěrů těchto
schůzek zaslat elektronicky starostovi obce do 30.11.2014 do 12:00 návrhy na členy uvedených
výborů,
 ukládá starostovi obce zařadit do programu nejbližšího jednání zastupitelstva obce volbu členů
finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro výstavbu a životní prostředí,
 doporučuje starostovi obce zřízení komise pro kulturní, sportovní a zájmové aktivity v obci
Hovorčovice.
7. Zastupitelstvo obce Hovorčovice:
a) v souladu s § 84 odst. 2 písmeno k) zákona o obcích určuje funkci starosty, pro kterou bude člen
zastupitelstva uvolněn,
b) v souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona o obcích stanovuje, že dlouhodobě uvolněn bude
jeden člen zastupitelstva, a to pro výkon funkce starosty.
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8. Zastupitelstvo obce Hovorčovice:
a) stanovuje v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění a v souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, odměny neuvolněným členům
zastupitelstva:





za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva odměnu ve výši
odměny předsedy výboru. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty,
za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva odměnu ve výši 1120,- Kč + 180,- Kč
příplatek dle počtu obyvatel měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy výboru,
za výkon funkce člena výboru zastupitelstva odměnu ve výši 880,- Kč + 180,- Kč příplatek dle
počtu obyvatel měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru.
za výkon neuvolněného člena zastupitelstva obce, odměnu ve výši 360,- Kč + 180,- Kč
příplatek dle počtu obyvatel měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

b) v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé
funkce.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 13163901 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění uvedeném v příloze zápisu z
tohoto jednání ZO.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, č. smlouvy SE/SC 2014/036 ze dne
27.3.2014 uzavřené mezi Obcí Hovorčovice a společností COLAS CZ a.s. ve znění uvedeném
v příloze zápisu z tohoto jednání ZO.
11. Zastupitelstvo obce po projednání:
1. bere na vědomí
a) informaci o projednání návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 územního plánu Hovorčovice ve
znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy,
b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování KÚ Středočeského. kraje – odboru regionálního
rozvoje č.j. 100718/2014/KUSK ze dne 7.7.2014, které konstatuje soulad s platnou legislativou,
2. konstatuje
po ověření, že Změna č. 1 územního plánu Hovorčovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů,
3. vydává
dle § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti Změnu č. 1 územního plánu Hovorčovice ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,
4. ukládá starostovi ve s poluprác i s pořizovat elem
 ve smyslu ustanovení § 165 stavebního zákona opatřit záznamem o účinnosti všechna paré
Změny č. 1 územního plánu. Jedno paré včetně dokladů o jeho pořízení uložit na obecním
úřadě Hovorčovice, dále pak po jednom paré jednotlivě poskytnout příslušnému stavebnímu
úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu,
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zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané Změně č. 1 Územního plánu a
o místech, kde je možno do Změny č. 1 územního plánu a do její dokladové části nahlížet,
pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat registrační list nadřízenému orgánu
územního plánování.

12. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze zápisu z tohoto
jednání zastupitelstva obce,
b) rozpočtové opatření Mateřské školy Hovorčovice k rozpočtu této obcí zřízené příspěvkové
organizace na rok 2014, a to v rozsahu uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva
obce.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-126007624/VB/01 “Hovorčovice – příp. p.č.
45/185,196, Škorvánek“ ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce
14. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-126007216/VB/3“Hovorčovice – př. kNN pro p.č.
139/2 Strnadová“ ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6007025/VB/04 “Hovorčovice – příp. 138/1,
Třebora - Grubauer“ ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
16. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu, název stavby: Hovorčovice – kNN+SS, p.č. 61,
Revoluční. Obec Číslo stavby:IV-12-6017469/VB/2 ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto
jednání zastupitelstva obce.
17. Zastupitelstvo obce po projednání:
1. bere na vědomí
a) informaci o projednání návrhu opatření obecné povahy - územního opatření o stavební uzávěře ze
dne 24.9.2014 ve znění předloženém v důvodové zprávě,
b) stanoviska dotčených orgánů státní správy, kterými nebyl shledán nesoulad s platnou legislativou,
2. vydává
dle § 6 odst. 6 písm. c) zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění Opatření obecné
povahy k územnímu opatření o stavební uzávěře ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
18. Zastupitelstvo obce:
1) bere na vědomí informace starosty k vybraným záležitostem uvedeným v zápisu z tohoto jednání
ZO pod bodem A,
2) projednalo informace uvedené v zápisu z tohoto jednání ZO pod bodem B:
a) týkající se odezvy občanů obce k řádně zveřejněnému záměru obce o pronájmu parkovacích
míst v křižovatce ulic Dolní a Slunečná a pověřuje starostu obce k uzavření nájemní smlouvy
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s MVDr. Dalíkovou k nájmu 2 parkovacích stání za cenu dle její nabídky s výpovědní dobou 6
měsíců a povinností nájemce zajistit na vlastní náklady označení parkoviště jako vyhrazené po
dobu trvání nájmu,
b) schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne
30.5.2012 mezi MČ Ďáblice a obcí Hovorčovice ve znění dodatku uvedeného v příloze zápisu
tohoto jednání ZO,
c) pověřuje starostu uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo se společností COLAS CZ a.s.,
k opravám a rekonstrukci komunikací - II. etapa 2014 v obci Hovorčovice, kterým bude zahájení
díla dle této Smlouvy o dílo posunuto nejpozději na 15.3.2015.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 7.11.2014

4

