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

USNESENÍ
č. 01/2007
z veřejného jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 15. února 2007
A. Zastupitelstvo – bere na vědomí:
1. Informace o výsledku hospodaření za rok 2006.
2. Informaci o výsledku kontroly hospodaření (1.část auditu).
3. Informaci o vstupu obce Hovorčovice do Svazu měst a obcí ČR.
4. Informace týkající se Mateřské školy Hovorčovice.
5. Informace o havarijním stavu v ulici Nádražní.
6. Informaci o ochranném pásmu teplovodu Praha-Mělník.
7. Informace o poptávce na zakázky malého rozsahu (Řešení nových úkolů u rozpracované akce "Oprava
komunikací v obci Hovorčovice", Projektová dokumentace pro získání stavebního povolení na
rekonstrukci ulice Bořanovické, Studie dopravní sítě v obci Hovorčovice)
8. Informace o zřízení nové autobusové linky č. 358.
9. Informaci o měření rychlosti v obci Hovorčovice.
10. Informaci o podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště.
11. Informace o čísle popisném 18.
B. Zastupitelstvo – schvaluje:
1. Podání žádosti o vymezení zastavěného území dle současného stavu zastavěnosti.
2. Pořízení územního plánu obce.
3. Podání žádosti na pořízení územního plánu na Úřad územního plánování MÚ Brandýs n. Labem- Stará
Boleslav.
4. Zachování veřejné zeleně a dočasného okrasného plůtku, bránícím ničení zeleně v ul. Mezi zahradami
č.p. 490 s tím, že bude zajištěna bezpečnost tohoto plůtku jeho majitelem.
5. Dodatečně schvaluje kupní smlouvy se společností PMax (komunikace, kanalizace a vodovod).
6. Dodatečně schvaluje pojistnou smlouvu č. 65007104 se společností Maxima pojišťovna, a.s. – pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti zastupitele.
7. Dodatečně schvaluje Smlouvu o užívání bytu v DPS uzavřenou s paní Janou Vrzalovou dne 31.01.2007
8. Zastupování starosty v případě jeho nepřítomnosti 1.místostarostou.
9. Odměnu paní Olze Paterové za činnost vykonávanou nad rámec povinností zastupitele.
Za prosinec 2006 – 4000Kč, za leden 2007 – 4000Kč.
10. Název ulice K Remízku (roh ul. Revoluční - západní okraj Remízku)
11. Pořízení zahradní techniky pro údržbu veřejné zeleně v obci do majetku obce v max. výši 200 tisíc Kč.
12. Dodatečně schvaluje smlouvu č. 0603 o pronájmu zařízení na měření rychlosti se společností EXMEDIA
PRAHA, s.r.o.
13. Dodatečně schvaluje zřizovací listinu místní knihovny, knihovní řád a ceník knihovny.
14. Dodatek č. 3 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu se společností AVE CZ, odpadové
hospodářství s.r.o.

C. Zastupitelstvo – neschvaluje:
1. Zastupitelstvo neschvaluje návrh na parcelaci společnosti Ekospol, s.r.o. (viz. Příloha č.1) Souhlas bude
vydán po splnění podmínek uvedených v příloze.
Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou v dané lokalitě a uvědomuje si, že návrhy na parcelaci se v minulém
roce několikrát měnily a že tedy předchozí vyjádření zastupitelstva lze brát rovněž jenom jako obecný
souhlas s výstavbou, nikoliv s konkrétním návrhem.

D. Zastupitelstvo – ukládá/pověřuje:
1. Paní starostku podáním žádosti o vymezení zastavěného území dle současného stavu zastavěnosti.
2. Paní starostku podáním žádosti na pořízení územního plánu na Úřad územního plánování MÚ Brandýs
n. Labem- Stará Boleslav.
3. Předsedu výboru pro výstavbu, aby informoval zastupitele na veřejném jednání zastupitelstva o výsledku
jednání s vlastníky staveb, které jsou umístěny v ochranném pásmu teplovodu Praha-Mělník. Zejména o
případných finančních nákladech pro obec.

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
1. místostarosta obce

V Hovorčovicích 20.2.2007

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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Příloha č. 1

Podmínky obce Hovorčovice pro udělení souhlasu firmě Ekospol s.r.o. s parcelací pozemků pro výstavbu etapy 2
v lokalitě „Nad hruškou“.

1. Hlavní příjezdové komunikace do areálu musí být provedeny s šířkou uličního prostoru min. 9 m
s oboustrannými chodníky, ostatní komunikace požadujeme v šířce nejméně 8 m s jednostranným chodníkem
a zeleným vsakovacím pásem (pruh podél komunikace bude zpevněn zatravňovacími tvárnicemi).
2. V areálu nebudou slepé ulice a ostré rohy komunikací.
3. Kruhový objezd musí umožnit průjezd vozidel hasičů nebo svozu odpadků. Bude mít jednostranný chodník.
4. V areálu chybí veřejná zeleň. Případné návrhy budou předmětem dalšího jednání se zastupitelstvem.
5. Musí být splněna zásada, že směrem k okraji obce má docházet ke snižování a rozvolňování zástavby.
6. Parkovací místa pro vozy obyvatel musí být na jejich soukromých pozemcích (min. 2 ks na každém pozemku),
pro návštěvníky musí být vyhrazena další parkovací místa.
7. Občanská vybavenost v areálu bude předmětem dalšího jednání se zastupitelstvem.
8. Budou splněny všechny předchozí podmínky, tj. udržování povrchu ulice Bořanovické do doby, než bude
kompletně zrekonstruována.
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