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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 1/2016 konaném dne 28.1.2016
1. Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí č. UZSVM/S/22704/2015HMSO mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Hovorčovice
ve znění smlouvy uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce, s touto smlouvou
souhlasí a pověřuje starostu k jejímu podpisu za obec Hovorčovice.
2. Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6009885/VB/1 Hovorčovice, p.č. 36_34, přípojka NN,
Bc. Kotek, s touto smlouvou souhlasí a pověřuje starostu k jejímu podpisu za obec Hovorčovice.
3. Zastupitelstvo obce projednalo Územní opatření o stavební uzávěře pro část k.ú. Hovorčovice – pozemky
v ulici U Špýcharu s přilehlým parkovištěm a chodníkem ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto
jednání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce projednalo obsah a parametry Rozpočtového výhledu hospodaření obce na roky 2016 –
2018 ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce a ukládá starostovi jeho
obsah upravit o přijaté závěry uvedené v zápisu z tohoto jednání ZO a předložit takto upravený rozpočtový
výhled k projednání na jednání ZO v únoru 2016.
5. Zastupitelstvo obce:
a) projednalo žádost spolku SKK Hovorčovice o poskytnutí příspěvku pro účely žádosti tohoto spolku
k poskytnutí podpory z programu 133510 vyhlášeného Ministerstvem školství a tělovýchovy k vybudování
hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu v obci.
b) s poskytnutím příspěvku zastupitelstvo obce souhlasí za podmínek uvedených v zápise z tohoto jednání
zastupitelstva.
6.
A.) Zastupitelstvo obce Hovorčovice 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 dle NV č. 352/ 2015 Sb.,
odměny neuvolněným členům zastupitelstva:
a) za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva odměnu ve výši odměny
předsedy výboru. Odměna stávajícímu místostarostovi bude v nové výši poskytována od 1.2.2016.
Odměna v případě nově zvoleného místostarosty, bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
b) za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva odměnu ve výši 1194,-Kč + 192,-Kč příplatek dle
počtu obyvatel měsíčně. Odměna bude poskytována pro stávajícího předsedu výboru zastupitelstva od
1.2.2016, pro nově zvolené po tomto datu ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.
c) za výkon funkce člena výboru zastupitelstva odměnu ve výši 938,-Kč + 192,-Kč příplatek dle počtu
obyvatel měsíčně. Odměna bude poskytována pro stávajícího člena výboru zastupitelstva od 1.2.2016,
pro nově zvolené po tomto datu ode dne zvolení do funkce člena výboru.
d) za výkon neuvolněného člena zastupitelstva obce, odměnu ve výši 384,-Kč + 192,-Kč příplatek dle
počtu obyvatel měsíčně. Odměna bude poskytována pro stávajícího člena zastupitelstva od 1.2.2016 a
v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
B.) Zastupitelstvo obce Hovorčovice 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.
7. Zastupitelstvo obce přijalo závěry k jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne 11.1.2016 tak,
jak jsou uvedeny v zápise z tohoto jednání a ukládá starostovi, aby podle těchto závěrů postupoval.
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8. Zastupitelstvo obce:
a)
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.
b)
Bere na vědomí informace starosty k záležitostem uvedeným v bodě 8 zápisu jednání
zastupitelstva.
c)
Schvaluje Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2015 ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 28.1.2016
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