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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 4/2015 konaném dne 29.4.2015
1. Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2014, zprávu o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce Hovorčovice za rok 2014, opakovaně účetní závěrku hospodaření
obce Hovorčovice za rok 2014 a účetní závěrku hospodaření příspěvkové organizace obce Mateřské
školy Hovorčovice za rok 2014 a ukládá starostovi zveřejnit uvedené dokumenty na úřední desce
obce způsobem a v rozsahu stanoveném v § 17 zákona č. 250/2000 Sb. (Zákona o rozpočtových
pravidlech), s odkazem na ustanovení § 6, odst. 3 písmena l zákona č. 420/2004 Sb. od 4.5.2015,
aby zastupitelstvo mohlo projednat jejich schválení na svém jednání v květnu.
2. Zastupitelstvo obce:
a.
schvaluje pro školní rok 2015 – 2016 zřízení jedné přípravné třídy v rámci Základní školy a
mateřské školy Hovorčovice, příspěvkové organizace,
b.
ukládá starostovi, aby zajistil podání žádosti na zřízení této přípravné třídy do 31.5.2015
Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 12 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/03300006/13/2004 uzavřené obcí se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje dokument „Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách obce
Hovorčovice“ ve znění uvedeném v příloze tohoto zápisu jednání ZO s tím, že se jedná o metodický
dokument pro potřeby zastupitelů, stavební správy obecního úřadu a výboru pro výstavbu a životní
prostředí při jednání s investory nové výstavby v obci a posuzování jejich záměrů v rámci přípravy a
uzavírání smluv s obcí před realizací jejich záměrů.
5. Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s ustanovením čl. 8 zadání veřejného poptávkového řízení
k výběru zpracovatele projektové dokumentace pro rekonstrukci případně přestavbu budovy č.p.1
vyhlášeného dne 20.1.2015 o jeho zrušení z důvodů uvedených v zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby do 10.5.2015 o tomto rozhodnutí písemně
vyrozuměl všechny uchazeče, kteří předložili své nabídky.
6. Zastupitelstvo obce, vzhledem k neúplnosti zveřejněného záměru nájmu pozemků ve sportovním
areálu, který měl být předmětem dodatku č. 1 nájemní smlouvy z 2.8.2013 mezi obcí a Sportovním
klubem kopaná Hovorčovice rozhodlo, aby byl záměr nájmu pozemků vyvěšen znovu. Z uvedeného
důvodu nebyl dodatek č. 1 projednán.
7. Zastupitelstvo obce:
1. souhlasí, aby pro účely stanovení výše nájemného v nájemní smlouvě byl využitý znalecký
posudek č. 756/83/2010 z 7.12.2010 zpracovaný Ing. Kalabisovou, a schvaluje Smlouvu o nájmu
části pozemku parc.č. 21/2, k.ú. Hovorčovice ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce,
2. schvaluje na základě žádosti nájemce bytu č. 2 v DPS, Stará náves č.p. 8, Hovorčovice výstavbu
zahradního domku na zpevněné části pozemku parc.č. 21/2 za podmínek uvedených v zápisu
z tohoto jednání zastupitelstva obce a ukládá starostovi, aby nájemci předal písemný souhlas
s umístěním zahradního domku včetně podmínek obce s tím souvisejících.
8. Zastupitelstvo obce) vzalo na vědomí informace starosty o závěrech jednání soudu ze dne 31.3.2015
ve věci žaloby Mgr. Stehlíka a pověřuje starostu k jednání s protistranou o mimosoudním narovnání
před dalším jednáním soudu dne 12.5.2015. Rozsah pověření starosty k jednání byl vymezen na
pracovní schůzce zastupitelů dne 27.4.2015.
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9. Zastupitelstvo obce projednalo doručené žádosti subjektů o poskytnutí finančních prostředků-dotací z
rozpočtu obce na rok 2015 v rozsahu uvedeném v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
Vzhledem k tomu, že žádosti nemají náležitosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění
v § 10a, odst. 3, ukládá starostovi, aby o této skutečnosti vyrozuměl všechny žadatele s tím, aby své
žádosti o chybějící údaje doplnili a předložili obci do 20.5.2015, aby o přidělení dotací mohlo
zastupitelstvo rozhodnout na svém jednání v květnu 2015.
10. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace starosty o stavu přípravy dohody o změně obsahu
závazku ke smlouvě uzavřené mezi obcí a investorem výstavby infrastruktury na pozemcích parc.č.
136/1 a parc.č. 137/1, k.ú. Hovorčovice a ukládá starostovi pokračovat v její přípravě v rozsahu
uvedeném v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva s předběžným termínem předložení dohody
k projednání na jednání ZO v červnu 2015.
11. Zastupitelstvo obce projednalo závěry jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne
20.4.2015, přijalo k nim závěry uvedené v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce a ukládá
starostovi postupovat při řešení uvedených záležitostí dle těchto závěrů.
12. Zastupitelstvo obce:
1.) Bere na vědomí informace starosty k záležitostem uvedeným v zápisu jednání zastupitelstva obce
pod písmenem A a souhlasí s podáním opakované žádosti Státnímu fondu dopravní infrastruktury do
15.6.2015 o poskytnutí dotace na výstavbu zastávek MHD v obci.
2.) Bere na vědomí informace v důvodové zprávě o stavu plnění usnesení z předchozích veřejných
zasedání zastupitelstva obce v rozsahu uvedeném v zápisu z tohoto jednání a souhlasí s jejich
obsahem i závěry, pokud jsou k jednotlivým záležitostem uvedeny.
3.) Doplňuje své usnesení č. 5 z jednání ZO 25.3.2015 tím, že souhlasí, aby podání žádosti a její
administraci v rámci dotačního programu MŠMT č.j. 217/2015 zajistila Základní škola a mateřská škola
Hovorčovice, příspěvková organizace.
4.) Pověřuje starostu obce k podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod
pozemku parc. č. 170, k.ú. Hovorčovice na obec.
5.) Souhlasí s využitím pozemku velkého parku pro akce Dětský sportovní den a Hovorčovická míle
pořádané sdružením Felix Liberi dne 30.5.2015 za podmínek uvedených v zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva.
6.) Výslovně souhlasí a schvaluje rozhodnutí k nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům v ulici
Březiněveská ve znění rozhodnutí uvedených v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce
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