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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 2/2016 konaném dne 25.2.2016
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)
Rozpočty Základní školy a mateřské školy Hovorčovice na rok 2016,
b)
Uzávěrku hospodaření Základní školy a mateřské školy Hovorčovice za rok 2015,
c)
Zprávu o finanční kontrole v Základní škole a mateřské škole Hovorčovice za rok 2015.
Vše ve znění uvedeném v příloze zápisu tohoto jednání ZO.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje dvě varianty Rozpočtového výhledu finančního hospodaření obce na roky
2016 – 2018 ve znění obou variant uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání ZO s tím, že pro finanční
hospodaření v uvedeném období vstoupí v platnost varianta, která bude korespondovat s rozhodnutím MŠMT
ČR, zda obci bude poskytnuta v roce 2016 dotace z programu 133 310 pro výstavbu II. stupně základní školy
v obci, případně obdobné rozhodnutí MFČR v dané záležitosti.
3. Zastupitelstvo obce projednalo způsobem uvedeným v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce nabídky
uchazečů doručených v rámci veřejného poptávkového řízení k výběru zpracovatele projektové dokumentace pro
novostavbu budovy pavilonu A II. stupně základní školy v Hovorčovicích s těmito závěry:
a)
Rozhodlo o změně tohoto řízení na dvoukolové a ukládá starostovi, aby k jednání v druhém kole
vyzval uchazeče umístěné v prvním kole dle nejnižší nabídkové ceny na prvních čtyřech místech.
b)
Stanovuje, že jednání v druhém kole bude v termínu 2.- 9.3. 2016 na obecním úřadu a pro jednání a
výběr vítězného uchazeče stanovuje komisi ve složení: pí Mufová, p. Lopata, p. Kotva, p. Bazika, p.
Novák.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)
Kupní smlouvu č.6/2016 k prodeji pozemků parc. č. 203, ostatní plocha a parc.č. 45/201 zahrada
oba pozemky v k.ú. Hovorčovice.
b)
Smlouvu č.7/2016 o nájmu pozemku p.č. 76/11, vodní plocha , k.ú. Hovorčovice.
c)
Smlouvu č.8/2016 o nájmu části pozemku p.č. 74/13, ostatní komunikace, k.ú. Hovorčovice.
d)
Smlouvu č. 9/2016 o nájmu části pozemku p.č. 74/13, ostatní komunikace, k.ú. Hovorčovice.
Všechny ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu k směně části pozemků p.č. 119/1 ostatní komunikace a p.č.
117/1 silnice za část pozemku p.č.st. 17 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Hovorčovice ve znění směnné
smlouvy uvedené v příloze z tohoto jednání zastupitelstva obce.
6. Zastupitelstvo obce projednalo petici proti realizaci energetického zdroje Třeboradice PH922, doručené
petičním výborem dne 10.2.2016 a podepsané 309 občany obce a dalšími občany z Třeboradic, Čakovic a
Veleně a konstatovalo, že k řešení předmětu petice není kompetentní. Rozhodlo proto v souladu
s ustanovením zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním tuto petici postoupit k vyřízení primátorce hlavního
města Prahy.
Zároveň konstatuje, že námitky proti záměru uvedené v petici obec uplatnila v obdobném rozsahu v rámci
povolovacího řízení k realizaci záměru v roce 2014, avšak rozhodnutím příslušných orgánů byly tyto zamítnuty
bez možnosti odvolání.
7. Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů bydlících v ulici U Špýcharu k zřízení jednosměrného provozu
v této ulici a rozhodlo, aby starosta vyzval zasilatele této žádosti k jednání na obecním úřadě k vyjasnění
všech souvislostí spojených s takovým řešením bezpečnosti v této ulici a dopadů na dopravní obslužnost
školy tak, aby výstup z tohoto jednání mohlo zastupitelstvo obce projednat na svém jednání v březnu.

8. Zastupitelstvo obce:
a)
projednalo záměr výstavby vysokorychlostní optické sítě v obci Hovorčovice, předložený
společností CENTEL optická infrastruktura s.r.o. a rozhodlo, že předložený záměr včetně předložených
smluvních dokumentů neposkytuje relevantní informace pro kladné rozhodnutí ve věci zatížení pozemků
v majetku obce právem služebnosti ve prospěch žadatele a nerespektuje zákonem stanovené záležitosti
pro rozhodování obce v hospodaření s jejím majetkem,
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b)
vyjádřilo zájem v obci umožnit zřízení vysokorychlostní optické sítě v případě, že budou splněny
podmínky pro realizaci tohoto záměru uvedené v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce,
c)
pověřuje starostu, aby žadatele o tomto svém rozhodnutí písemně informoval.
9. Zastupitelstvo obce:
a)
projednalo nabídky k zajištění administrace výběrového řízení k výběru zhotovitele pevných povrchů
komunikací U Studánky, Krátká a konec Souběžné v roce 2016 a rozhodlo, že administraci zajistí na
základě příkazní smlouvy společnost GRANT & PROJECT PARTNERS, s.r.o. IČO: 02297884,
b)
vyhlašuje výběrové řízení k výběru zhotovitele pevných povrchů komunikací U Studánky, Krátká a
konec Souběžné a pro účely tohoto řízení schvaluje smlouvu o dílo ve znění uvedeném v příloze zápisu
z tohoto jednání zastupitelstva obce.
10. Zastupitelstvo obce přijalo závěry k jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne 8.2.2016 uvedené
v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce a ukládá starostovi, aby podle těchto závěrů postupoval.

11. 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 11 zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 26.2.2016
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