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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 9/2014 konaném dne 17.12.2014
1. Zastupitelstvo obce upravuje počty členů výborů zastupitelstva, které stanovilo při jejich zřízení usnesením č.
6 na ustanovujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 6.11.2014 takto:
 Finanční výbor bude pětičlenný,
 Kontrolní výbor bude pětičlenný,
 Výbor pro výstavbu a životní prostředí bude sedmičlenný.
2. Zastupitelstvo obce) volí:
a)

členy finančního výboru:
Ing. Radek Lovětínský, bytem Hovorčovice 298
pí Lucie Rafajová, bytem Hovorčovice 496
Dr. Tomáš Bergman, bytem Hovorčovice 592
p. Miroslav Provázek, bytem Hovorčovice 567

b) členy kontrolního výboru:
Ing. Božena Adamová, bytem Hovorčovice 360
p. Miroslav Provázek, bytem Hovorčovice 567
p. Martin Kohlíček, bytem Hovorčovice 39
Dr. Tomáš Bergman, bytem Hovorčovice 592
c) členy výboru pro výstavbu a životní prostředí:
p. Milan Kotva, bytem Hovorčovice 235
p. Stanislav Muf, bytem Hovorčovice 737
p. Josef Duben, bytem Hovorčovice 85
Ing. Miroslav Bazika, bytem Křivenická 424, Praha 8,
Ing. Zdeněk Šťastný, bytem, Hovorčovice 634
p. Štefan Pecník, Hovorčovice 778
a konstatuje, že předsedové uvedených výborů byli zvoleni usnesením č.6 ustanovujícího veřejného zasedání
zastupitelstva obce dne 6.11.2014.
3. Zastupitelstvo obce:
a) projednalo skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ve výši
1 763 937,- Kč. Tyto náklady byly rozúčtovány následujícím způsobem:
náklady 1 763 937,- Kč děleno 2328 (2194 osob s pobytem na území obce + 134 staveb určených k
individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) =
757,70 Kč,
na základě této částky byla dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky sazba poplatku pro rok 2015 stanovena ve
výši 750,- Kč.
Zároveň ZO konstatuje, že OZV 1/2012 Provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu zůstává beze změny.
b) Stanovuje, aby toto usnesení bylo přiloženo k OZV č. 1/2012.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v rozsahu uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
ZO.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na období do 30.6.2015 ve výši 12/12 z objemu
rozpočtu roku 2014 a pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2015 stanovuje tyto termíny:
termín: 20. 1. 2015 pro zastupitele – stanovení prioritních akcí na rok 2015 v Programu rozvoje obce na
období 2015 – 2018,
termín: 31. 1. 2015 pro ředitelku MŠ – podání výsledků hospodaření MŠ za rok 2014,
termín: 15. 2. 2015 pro ředitelku MŠ – podání návrhu rozpočtu MŠ na rok 2015,
termín: 15. 2. 2015 pro ředitelku MŠ – podání předběžné kalkulace nákladů obce na zajištění provozu ZŠ od
1. 7. 2015,
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termín: 28. 2. 2015 pro finanční výbor – předložení návrhu rozpočtu obce na rok 2015
a ukládá starostovi obce zajistit neprodlené předání informace ředitelce MŠ o termínech a o obsahu úkolů.
6. Zastupitelstvo obce:
a) projednalo stav plnění Programu rozvoje obce na roky 2013-2014 a výhled jejího rozvoje do roku 2018 a
rozhodlo, že tento dokument bude aktualizovat pro období 2015-2018 a stanoví výhled rozvoje obce do
roku 2022,
b) za tímto účelem ukládá starostovi obce připravit do 10.1.2015 pracovní návrh akcí na rok 2015 včetně
vyhodnocení stavu plnění akcí za rok 2014,
c) ukládá starostovi obce zajistit pracovní schůzku se zastupiteli před ZO v lednu k stanovení postupu
aktualizace Programu rozvoje obce na roky pro období 2015-2018 a výhledu rozvoje obce do roku 2022,
7. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci k zajištění předsednictví
komise k projednávání přestupků ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k rámcové partnerské smlouvě uzavřené 21.3.2013 mezi MAS Nad
Prahou o.p.s. a Obcí Hovorčovice ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
9. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
a) aby zajistil poptávkové řízení nejméně u tří dodavatelů služeb administrace veřejných výběrových řízení
na zhotovitele komunikací tak, aby na základě výsledku poptávkového řízení mohlo zastupitelstvo obce
na jednání v lednu 2015 rozhodnout o výběru administrátora výběrového řízení k zajištění dodavatele
rekonstrukce komunikací v roce 2015,
b) aby silami obecního úřadu připravil do 20.ledna 2015 návrh komunikací zařazených do I. etapy
rekonstrukce v roce 2015 včetně vyčíslení předpokládaných nákladů na rekonstrukci každé z nich a s
uvedením vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikací,
c) aby do programu ZO v lednu 2015 zařadil projednání vyhlášení výběrového řízení k zajištění dodavatele
rekonstrukce povrchů vybraných komunikací v obci v roce 2015 – I. etapa.
10. Zastupitelstvo obce:
a) ukládá starostovi, aby v lednu 2015 zajistil vyhlášení poptávkového
řízení na zhotovitele
architektonického řešení a projektové dokumentace pro rekonstrukci, případně přestavbu budovy č.p. 1.
Obsah a předmět poptávkového řízení je uvedený v zápise tohoto jednání zastupitelstva obce.
b) Rozhodlo, že o výběru dodavatele na základě vyhlášeného poptávkového řízení, případně o jeho změně
na dvoukolové, rozhodne na svém jednání v březnu 2015.

11. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi provést do 20.1.2015 jednání s druhou stranou Smlouvy z 15.12.2004
ve smyslu Dodatku č.1 z 14.2.2007 o výstavbě sítí a komunikací na pozemcích parc. č. 136/1 a parc.č. 137/1
ke splnění závazků této strany a předložit jí návrh obce k úpravě smlouvy v rozsahu uvedeném v zápise
tohoto jednání zastupitelstva obce. Pokud bude druhá strana s návrhem Obce souhlasit, ukládá ZO
starostovi, aby ve spolupráci s právním zastoupením Obce zajistil přípravu dodatku k předmětné smlouvě a
předložil jej k projednání na jednání ZO v únoru 2015. Pokud druhá strana nebude s návrhem obce souhlasit,
ukládá ZO aby byla vyzvána k plnění jejích závazků ze smlouvy.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem rozšíření ČOV ve
znění uvedeném v příloze zápisu tohoto jednání ZO.
13. Zastupitelstvo obce:
1) bere na vědomí informace starosty k vybraným záležitostem uvedeným v zápisu tohoto jednání ZO pod
bodem A,
2) projednalo informace uvedené v zápisu tohoto jednání ZO pod bodem B a pověřuje starostu:
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a) k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 10/4, k.ú Hovorčovice ve znění
uvedeném v příloze zápisu tohoto jednání ZO,
b) k uzavření Smlouvy o dílo o výkonu autorského dozoru mezi obcí a Ing. arch. Tučkem ve znění
uvedeném v příloze zápisu tohoto jednání ZO,
c) k uzavření příkazní smlouvy č.1203/2014 mezi obcí a společností Grant&Project Partners, s.r.o. ve
znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání ZO.
3.) Zastupitelstvo obce si pro svou vnitřní potřebu stanovuje tyto termíny pro konání veřejných zasedání
v roce 2015:
leden: 28.1.
červenec:
29.7.
únor: 25.2.
srpen:
26.8.
březen: 25.3
září:
30.9.
duben: 29.4.
říjen:
26.10.(pondělí)
květen: 27.5
listopad:
25.11.
červen: 24.6.
prosinec:
16.12.
Pokud by jednání ZO ve schváleném termínu bylo neúčelné, souhlasí ZO s tím, aby starosta v takovém
případě ZO nesvolával a v dostatečném předstihu o tom zastupitele vyrozuměl.
ZO bere na vědomí, že stanovením termínů pro rok 2015 není dotčen obsah jednacího řádu ZO.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 18.12.2014
Vyvěšeno na úřední desku 18.12.2014.
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