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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 1/2015 konaném dne 28.1.2015
1. Zastupitelstvo obce:
a)
bere na vědomí zpracované zadání změny č. 3 územního plánu Hovorčovice dle přílohy tohoto
materiálu,
b)
schvaluje zadání změny č. 3 územního plánu Hovorčovice,
c)
rozhodlo, že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 3 územního plánu bude
zastupitelka Mgr. Hana Mufová,
d)
ukládá starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, zpracování návrhu změny č. 3
zodpovědným projektantem a poté projednat návrh změny č. 3 dle ustanovení § 50 stavebního zákona.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok
2014 ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce:
a)
schvaluje dokument „Revize stavu plnění programu rozvoje obce Hovorčovice v roce 2014, plán
úkolů na rok 2015 a záměr aktualizace na další období“ ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto
jednání zastupitelstva obce,
b)
ukládá starostovi zajistit pro informaci občanů zveřejnění tohoto dokumentu na web obce,
c)
ukládá starostovi připravit, na základě schváleného dokumentu, aktualizovaný Program rozvoje obce
na roky 2015 – 2018 a výhled jejího rozvoje do roku 2022 k projednání jednáním zastupitelstva obce
v březnu 2015.
4. Zastupitelstvo obce:
a)
v souladu s ustanovením bodu č. 7 zadání poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu: „Výběr
dodavatele pro zajištění administrace veřejných zakázek s důrazem na dodávku administrace podlimitní
veřejné zakázky v otevřeném řízení k zajištění zhotovitele opravy a rekonstrukcí vybraných komunikací
v obci Hovorčovice v roce 2015“rozhodlo uvedené poptávkové řízení zrušit,
b)
ukládá starostovi zajistit dodávku administrace podlimitní veřejné zakázky k zajištění zhotovitele
opravy a rekonstrukcí vybraných komunikací v obci Hovorčovice v roce 2015, postupem dle důvodové
zprávy, k vyhodnocení poptávkového řízení ve znění uvedeném v zápise z tohoto jednání zastupitelstva
obce,
c)
ukládá starostovi obce, pokud bude nutno zajistit v roce 2015 vyhlášení jiného veřejného
výběrového řízení, aby zajistil výběr administrátora takového řízení samostatným poptávkovým řízením
realizovaným obecním úřadem.
5. Zastupitelstvo obce:
a)
projednalo aktuální stav podmínek pro vyhlášení výběrového řízení k zajištění dodavatele
rekonstrukce povrchů vybraných komunikací v roce 2015 a rozhodlo, že je možné výběrové řízení vyhlásit
až po schválení rozpočtu hospodaření obce na rok 2015,
b)
ukládá starostovi obce, aby zařadil projednání vyhlášení tohoto výběrového řízení do programu
zasedání zastupitelstva obce, které bude následovat po zasedání zastupitelstva obce, kterým bude schválen
rozpočet hospodaření obce na rok 2015.
6. Zastupitelstvo obce:
a)
v souladu s podmínkami a smlouvou č. 13163901 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na akci Rozšíření a intenzifikace ČOV Hovorčovice – I. etapa vyhlašuje veřejné výběrové řízení
k výběru provozovatele ČOV a kanalizace po dokončení procesu rozšíření její kapacity,
b)
schvaluje pro potřebu tohoto výběrového řízení a jeho zadávací dokumentace Smlouvu o nájmu a
provozování kanalizace ve znění uvedeným v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce. Text
smlouvy může být při vyhlášení výběrového řízení změněn, jen pokud k tomu obec obdrží pokyny od
poskytovatele podpory.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)
Dodatek č. 11 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/03300006/13/2004
uzavřené mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a Obcí Hovorčovice,
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b)
ukládá starostovi zajistit nejpozději do 31.7.2015 vyhlášení veřejného výběrového řízení k zajištění
dodavatele služeb sběru, přepravy a odstraňování odpadu pro obec Hovorčovice.
8. Zastupitelstvo obce:
a)
schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výstavbě sítí a komunikací na pozemcích parc.č. 136/1 a parc.
č. 137/1 v k.ú. Hovorčovice, ze dne 15.12.2004 ve znění uvedeném v zápise z tohoto jednání zastupitelstva
obce,
b)
ukládá starostovi přípravu a projednání dohody o změně závazků z uvedené smlouvy s druhou
smluvní stranou tak, aby ji bylo možné zastupitelstvem obce projednat nejpozději následujícím zasedáním
zastupitelstva obce po schválení rozpočtu hospodaření obce na rok 2015. Při přípravě obsahu dohody je
starosta obce vázán dříve přijatými usneseními k dané smlouvě v roce 2014.
9. Zastupitelstvo obce:
a)
projednalo závěry jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí, konaného 12.1.2015, přijalo
k nim závěry uvedené v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce o projednání bodu č. 9 programu
zasedání zastupitelstva obce a ukládá starostovi obce dle těchto závěrů postupovat při řešení projednaných
záležitostí,
b)
ukládá starostovi obce, aby do programu zasedání zastupitelstva obce v únoru zařadil
v samostatném bodu informace o průběhu řešení.
10. Zastupitelstvo obce:
a)
bere na vědomí informace starosty k vybraným záležitostem uvedeným v zápisu tohoto jednání ZO
pod bodem A,
b)
bere na vědomí informaci starosty k zvýšení nákladů od 1.1.2015 na zametací stroj pořízený
z dotace SFŽP poskytnuté vybraným obcím dobrovolného svazku obcí Povodí Mratínského potoka a ukládá
starostovi obce tuto skutečnost zohlednit do rozpočtu hospodaření obce na rok 2015,
c)
pověřuje zastupitelku obce pí Janu Dubnovou k výkonu konzultantky starosty ve věci koordinačních
postupů nutných k zajištění vybraných procesů v odpovědnosti zřizovatele příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Hovorčovice, v rozsahu stanovené zřizovateli Školským zákonem a Zákonem o
obcích s tím, že toto pověření je platné na dobu do 30.6.2016. Pí Dubnová je na základě tohoto pověření
oprávněna po předchozím projednání se starostou činit samostatně úkony, nutné k zajištění přípravy
provozu základní školy.
11. Zastupitelstvo obce:
a)
rozhodlo o zřízení nového pracovního místa, asistent referenta stavební správy v rámci stavební
správy obecního úřadu, formou hlavního pracovního poměru s účinností od 1.3.2015,
b)
stanovuje pro toto pracovní místo kvalifikační předpoklady a podmínky v rozsahu uvedeném
v zápise z tohoto jednání,
c)
ukládá starostovi k obsazení tohoto pracovního místa vyhlásit výběrové řízení tak, aby možným
uchazečům mohlo zastupitelstvo obce vydat doporučení na svém zasedání v únoru 2015.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce
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