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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 3/2017 konaném dne 30.3.2017
1. Zastupitelstvo obce na základě informací ze Zprávy Ministerstva financí č.2/2017, kterou obec obdržela
20.3.2017 a v souladu s ustanovením § 3, Zákona č. 250/2000 Sb. ve znění účinném od 21.2.2017:
a) přejmenovává dokument Rozpočtový výhled hospodaření Základní školy a Mateřské školy na roky 2018 2019, schválený ZO 27.2.2017 usnesením č. 1 bod c.) na Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a
mateřské školy Hovorčovice na roky 2018 - 2019. Obsah dokumentu zůstává platný v plném rozsahu, má
pouze nový název.
b) Přejmenovává dokument Rozpočtový výhled hospodaření obce na roky 2018 - 2019, schválený ZO
27.2.2017 usnesením č. 2 bod b.) na Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018 - 2019. Obsah
dokumentu zůstává platný v plném rozsahu, má pouze nový název.
c) Ukládá starostovi, aby zajistil změnu názvu uvedených dokumentů na úřední desce obce a úřední desce
Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, včetně změny názvů na jejich internetových stránkách, kde
jsou dokumenty umístěny do doby schválení nových Střednědobých výhledů hospodaření.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním sídla zapsaného spolku Felix Liberi, IČO 22746978 na adrese
obecního úřadu s platností od 1.4.2017 s tím, že starosta obce písemně spolku sdělí, že zastupitelstvo obce
může kdykoliv tento souhlas jiným usnesením zrušit.
3. Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje návrh inventarizační komise uvedený v závěru zápisu z inventarizace majetku obce za rok 2016
k vyřazení vybraného majetku z evidence majetku obce a vyřazuje z evidence majetku obce dokumenty,
které jsou uvedeny včetně jejich ceny v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce,
b) vyřazuje majetek, demolovanou část původní školy, přístavku a knihovny v rámci rekonstrukci školy
v pořizovací ceně 978 842,- Kč.
4. Zastupitelstvo obce projednalo nabídku architektonické kanceláře k zpracování projektové dokumentace pro
přestavbu č.p. 1 a budovy č.p. 33 na Obecní centrum a pověřilo starostu, aby s předkladatelem nabídky
projednal možnosti úpravy ceny a obsahu postupu v rozsahu uvedeném v zápise z tohoto jednání zastupitelstva
obce a informoval o výsledku ZO na jeho jednání v dubnu.
5. Zastupitelstvo obce:
a) projednalo informace o předpokládaných nutných vícenákladech k výstavbě pavilónu A II. stupně Základní
školy v obci a posunutí termínu dodávky tohoto díla v rozsahu uvedeném v zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce,
b) ukládá starostovi, aby zajistil přípravu Dodatku ke smlouvě s poskytovatelem úvěru a Dodatku ke smlouvě
s dodavatelem stavby společností POHL, a.s., kterými bude smluvně zajištěn stav vícenákladů a posunutí
termínu dodání díla tak, aby oba dodatky mohlo ZO projednat na svém jednání v květnu 2017.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o poskytnutí finančního příspěvku obci manželi Zuzanou a Václavem
Čmolíkovými k údržbě zeleně a údržbě infrastruktury v souvislosti s dělením pozemku p.č. 56/131, k.ú.
Hovorčovice ve vlastnictví manželů Čmolíkových, ve znění dohody uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu k výkonu kontroly stavu plnění povinností provozovatele
kanalizace a ČOV v obci mezí Obcí Hovorčovice a Ing. Milošem Kočárníkem, ve znění smlouvy uvedeném
v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
8. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) v návaznosti na své usnesení v dané záležitosti ze svého jednání dne 29.4.2015 starostovi, aby ve
spolupráci s právním zastoupení obce připravil dohodu o změně obsahu závazku ke smlouvě uzavřené mezi
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Obcí Hovorčovice a investorem výstavby infrastruktury na pozemcích parc.č. 136/1 a parc.č. 137/1, k.ú.
Hovorčovice, tak aby tuto dohodu mohlo projednat nejpozději na svém jednání v květnu 2017,
b) starostovi, aby zajistil přípravu příkazní smlouvy se společností GRANT&PROJECT PARTNERS, s.r.o., IČ
02297884 k zajištění výběrového řízení k zajištění dodavatele rekonstrukce povrchů ulic Ve Vilkách a
Třeboradické - jih, případně ulic U Obory a Zemědělská, nebo jejich částí tak, aby tato příkazní smlouva
mohla být projednána na jednání ZO v květnu 2017. Předmět příkazní smlouvy bude upřesněn dle stavu
jednání s investorem výstavby infrastruktury na pozemcích parc.č. 136/1 a parc.č. 137/1, k.ú. Hovorčovice k
dohodě o změně obsahu jeho závazku.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na pozemku v majetku obce p.č. 45/51, k.ú. Hovorčovice
mezi Obcí Hovorčovice a paní Horníčkovou, ve znění smlouvy uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
10. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí obsah jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne 13.3.2017.
11. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí informace v důvodové zprávě o stavu plnění usnesení z předchozích veřejných zasedání
ZO, v rozsahu uvedeném v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
b) bere na vědomí informace starosty k záležitostem uvedeným v bodě 11 A.) zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce,
c) schvaluje podání žádosti obce do Programu 2017, Středočeský infrastrukturní fond, „Podpora rozvoje a
obnovy základních škol“ a ukládá starostovi, aby ve spolupráci s administrátorem dotace poskytnuté MF ČR
obci na spolufinancování výstavby školy tuto žádost zpracoval a do 18.4.2017 předložil Krajskému úřadu pro
Středočeský kraj,
d) schvaluje podání žádosti obce do Programu Krajského úřadu pro Středočeský kraj „Výstavba nových veřejně
přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných
zařízení související se sportovní činností dětí a mládeže“ a ukládá starostovi, aby ve spolupráci s SKK
Hovorčovice tuto žádost zpracoval a do 24.4.2017 předložil Krajskému úřadu pro Středočeský kraj.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce
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