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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 4/2017 konaném dne 27.4.2017
1. Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh Zprávy o uplatňování územního plánu obce za uplynulé
období, zpracované k 27.3.2017 Ing. Arch. Bočkem a Obecním úřadem Hovorčovice a rozhodlo vzhledem
k tomu, že nemá ke dni projednání Zprávy k dispozici předběžné stanovisko Ministerstva dopravy České
republiky k záměru vedení VRT Praha – Drážďany v k.ú. Hovorčovice, odložit projednání Zprávy na své
jednání v květnu 2017.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze k tomuto
bodu usnesení s tím, že čerpání poskytnutých finančních prostředků je účelově vázáno na podmínky
uvedené v příloze tohoto usnesení a pověřuje starostu obce, aby se všemi subjekty uzavřel nejpozději do
31.5.2017 jednotlivé smlouvy o poskytnutí finanční dotace s uvedením účelového určení a závazkem
subjektu příspěvek obci vrátit, pokud nebude řádné vyúčtování účelově poskytnuté dotace předloženo
nejpozději do 15.12.2017.
Příloha usnesení:
SUBJEKT

SKK – kopaná
Hovorčovice

Výše
poskytnutého
příspěvku
135 000,- Kč

Josef Ptáček Nohejbalová liga
Hovorčovice
paní
Vychová
Iveta

10 000,- Kč

p. Forst Jindřich

10 000,- Kč

MROŠ, z.s.

100 000,- Kč

Místní organizace
ČRS Hovorčovice

45 000,- Kč

OS Felix Liberi
v Hovorčovicích

50 000,- Kč

Středisko Willi Skauti Líbeznice

25 000,- Kč

20 000,- Kč

Vymezení účelu, na
příspěvek obce použít

který

lze

finanční

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 a uspořádání jednoho turnaje
pro veřejnost
Příspěvek na náklady spojené s přípravou a
výjezdem na Mistrovství světa ve sportovním
jachtingu dcer žadatelky, reprezentantek ČR
v příslušné disciplíně.
Příspěvek pro zajištění organizace konání akce
Veterán dech na den 2.9.2017, 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
základní škole
Příspěvek na pořádání Rybářského plesu k úhradě pronájmu sálu a pro pořádání
rybářského závodu mládeže na místním rybníku
a nákup zahradní techniky – traktoru k údržbě
břehů rybníka v obci.
Příspěvek na pořádání akcí pro děti a veřejnost
v obci a to akci Kouzelný les, Dětský sportovní
den a Kotlíkový guláš.
Na
podporu
v Hovorčovicích.

činnosti

oddílu

skautu

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

SUBJEKT

EDA cz, z.ú.
Římskokatolická
farnost
Odolena
Voda

Výše
poskytnutého
příspěvku
15 000,- Kč
10 000,- Kč

Vymezení účelu, na
příspěvek obce použít

který

lze

finanční

K spolufinancování služeb rané péče o děti pro
dvě rodiny z obce Hovorčovice.
Přeladění
varhan
v místním
kostele
v Hovorčovicích, jejich údržba a protiopatření
k sezení holubů v oknech kostela.

2) Poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 000,- Kč spolku SKK Hovorčovice z rozpočtu obce na rok
2017 jako neinvestiční dotaci pro účely pořádání akce Pálení čarodějnic dne 30.4.2017 a pověřuje starostu
obce, aby s tímto subjektem uzavřel dne 29.4.2017 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 31.5.2017.
3) Ukládá starostovi, aby vyrozuměl do 15.5.2017 subjekty, jejichž žádosti byly zamítnuty.
3. Zastupitelstvo obce projednalo upravenou nabídku architektonické kanceláře z 24.4.2017 k zpracování
projektové dokumentace pro přestavbu budovy č.p. 1 a rozhodlo o jejím akceptování za podmínek
uvedených v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce. Zároveň pověřuje starostu obce, aby připravil
smlouvu o dílo k plnění tohoto záměru tak, aby mohla být projednána na jednání zastupitelstva obce
v květnu.
4. Zastupitelstvo obce:
a)
schvaluje pro školní rok 2017/2018 zřízení jedné přípravné třídy v rámci Základní školy a mateřské
školy Hovorčovice, příspěvková organizace,
b)
ukládá starostovi obce, aby zajistil podání žádosti na zřízení této přípravné třídy do 29.6.2017
Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k Pracovnímu řádu Obce Hovorčovice ve znění uvedeném
v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
6. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí obsah jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne
10.4.2017 a přijalo k němu závěry uvedené v zápise z tohoto jednání ZO a ukládá starostovi, aby podle nich
postupoval.
7. 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 7 A.) zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce,
c) schvaluje, aby se účastnil jednání valné hromady společnosti Vodárny Kladno- Mělník a.s. dne 23.5.2017
za obec Hovorčovice starosta Jiří Novák, a pokud by se v daný termín nemohl účastnit, tak místostarosta
Ing. Oldřich Lopata.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 28.4.2017
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