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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 4/2016 konaném dne 28.4.2016
1. Zastupitelstvo obce:
a) projednalo závěrečný účet obce za rok 2015, zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
Hovorčovice za rok 2015, účetní závěrku hospodaření obce Hovorčovice za rok 2015 a účetní závěrku
hospodaření příspěvkové organizace obce Základní školy a mateřské školy Hovorčovice za rok 2015, vše
v rozsahu uvedeném v příloze z tohoto zápisu z jednání zastupitelstva obce a na základě tohoto projednání
souhlasí s celoročním hospodaření obce v roce 2015 s výhradami.
b) projednalo všechna nápravná opatření potřebná k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s tím, že bere na vědomí provedená nápravná opatření
k odstranění nedostatků a konstatuje, že byly napraveny nedostatky uvedené v závěru zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015 tím, že na veřejném profilu zadavatele obce Hovorčovice byly přede dnem
tohoto jednání zastupitelstva obce zveřejněny dodatky ke Smlouvě o dílo k rekonstrukci povrchů komunikací
v obci v roce 2015 se společností COLAS a.s. a pro provádění inventarizace v dalších letech vzato
odpovědnými pracovníky obecního úřadu na vědomí zjištění kontrolního orgánu k vadnému postupu
z inventarizace za rok 2015.
c) ukládá starostovi obce, aby do 15 dní od přijetí tohoto usnesení podal písemnou zprávu Krajskému úřadu pro
Středočeský kraj o projednání zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a přijatých
nápravných opatřeních.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet hospodaření obce Hovorčovice na rok 2016 ve znění uvedeném v příloze
zápisu tohoto jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze k tomuto bodu
usnesení s tím, že čerpání poskytnutých finančních prostředků je účelově vázáno na podmínky uvedené
v příloze a pověřuje starostu obce, aby se všemi subjekty uzavřel nejpozději do 31.5.2016 jednotlivé
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku-dotace s uvedením účelového určení a závazkem subjektu
příspěvek obci vrátit, pokud nebude řádné vyúčtování účelově poskytnutého příspěvku-dotace předloženo
nejpozději do 15.12.2016.
Příloha usnesení:
SUBJEKT

Výše
poskytnutého
příspěvku

Vymezení účelu, na
příspěvek obce použít

SKK – kopaná
Hovorčovice

75 000,- Kč

Josef Ptáček Nohejbalová liga
Hovorčovice
Jiří Beran

10 000,- Kč

Příspěvek na krytí provozních nákladů nutných
k údržbě hrací plochy, úhrady provozních
nákladů a pro obnovu sportovního vybavení
oddílů mládeže
Příspěvek na pronájem hracích ploch pro
jednotlivé turnaje

p. David Hoško

10 000,- Kč

MROŠ, z.s.

90 000,- Kč

Místní organizace

15 000,- Kč

5.000,-

který

lze

finanční

Příspěvek na náklady spojené s výjezdem na
Mistrovství světa v bowlingu.
Příspěvek pro zajištění organizace konání akce
Veterán dech na den 27.8.2016, a to zajištění
zdravotnické pomoci, mobilních WC, vytyčení
tras a zajištění odměn pro účastníky v kategorii
dětí – závodů dětí.
Příspěvek
pro
zajištění
vzdělávacích
a
volnočasových aktivit, případně kulturních akcí
pořádaných pro občany obce, zejména na
úhradu činnosti lektorů a nákup pomůcek a
vybavení pro činnost umělecké akademie při
nové základní škole
Příspěvek na pořádání Rybářského plesu -
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SUBJEKT

Výše
poskytnutého
příspěvku

ČRS Hovorčovice
OS Felix Liberi
v Hovorčovicích

55 000,- Kč

Středisko Willi Skauti Líbeznice

50 980,- Kč

Vymezení účelu, na
příspěvek obce použít

který

lze

finanční

k úhradě pronájmu sálu a pro pořádání
rybářských závodů na místním rybníku
Příspěvek na pořádání akcí pro děti a veřejnost
v obci a to akci Kouzelný les a Dětský sportovní
den, Kotlíkový guláš
Na
podporu
činnosti
oddílu
v Hovorčovicích nákup pramice

skautu

b) poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 000,- Kč spolku SKK Hovorčovice z rozpočtu obce na rok 2016
jako neinvestiční dotaci pro účely pořádání akce Pálení čarodějnic dne 30.4.2016 a pověřuje starostu obce,
aby s tímto subjektem uzavřel dne 29.4.2016 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku-dotace s uvedením
účelového určení a závazkem subjektu příspěvek obci vrátit, pokud nebude řádné vyúčtování účelově
poskytnutého příspěvku-dotace předloženo nejpozději do 31.5.2016.
4. Zastupitelstvo obce rozhodlo, s ohledem na aktuální stav v obci, že zatím není nutné nařízení k zákazu
podomního a pochůzkového prodeje, na území obce Hovorčovice obce, vydávat.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu ke směně pozemků mezi obcí a manželi Pěknými, bytem
Hovorčovice, Revoluční 26, ve znění směnné smlouvy uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva
obce.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu k odkupu pozemků mezí obcí a paní PhDr. Svobodovou, bytem
Klírova 1918/11, Praha 4 ve znění kupní smlouvy uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání pro zpracování územní studie pro plochu P2OV dle platného územního
plánu obce Hovorčovice ve znění zadání uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce a rozhodlo,
aby zpracování územní studie zajistil pan architekt Tuček.
8. Zastupitelstvo obce projednalo návrhy řešení záležitostí projednávaných na jednání Výboru pro výstavbu a životní
prostředí ze dne 11.4.2016 uvedené v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce, přijal k nim závěry a ukládá
starostovi, aby podle těchto návrhů řešení postupoval.
9. 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 zastupitelstva obce,
b) bere na vědomí informace starosty k záležitostem uvedeným v bodě 9 zápisu z tohoto jednání zastupitelstva
obce,
c) schvaluje účast starosty obce Jiřího Nováka na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodárny KLADNOMĚLNÍK, a.s. dne 24.5.2016 a v případě, že by se v daném termínu starosta nemohl zúčastnit, pak schvaluje
účast místostarosty Ing. Oldřicha Lopaty na této řádné valné hromadě.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 29.4.2016
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