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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 5/2017 konaném dne 25.5.2017

1. Zastupitelstvo obce:
a) projednalo Závěrečný účet obce za rok 2016, zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
Hovorčovice za rok 2016, účetní závěrku hospodaření obce Hovorčovice za rok 2016, bere na vědomí dříve
schválenou účetní závěrku hospodaření příspěvkové organizace obce Základní školy a mateřské školy
Hovorčovice za rok 2016, vše v rozsahu uvedeném v příloze z tohoto zápisu z jednání zastupitelstva obce a
na základě tohoto projednání souhlasí s celoročním hospodařením obce v roce 2016 bez výhrad.
b) 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 2016.
2. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí návrh zprávy o uplatňování územního plánu Hovorčovice za uplynulé období ve znění
zpracovaném k 27.3.2017 Ing. Arch. Bočkem a Obecním úřadem Hovorčovice a uvedeném v příloze
z tohoto jednání zastupitelstva obce.
b) souhlasí s tím, aby bylo zahájeno projednání této zprávy o uplatňování dle ust. § 55 odst. 1 stavebního
zákona, tj. obdobně jako v případě zadání územního plánu nebo jeho změny;
c) ukončuje proces pořízení změny č. 3 územního plánu Hovorčovice,
d) ukládá starostovi zajistit, prostřednictvím pořizovatele, tj. obecního úřadu, projednání zprávy o uplatňování
územního plánu Hovorčovice za uplynulé období a následně zahájit proces kompletní aktualizace územního
plánu Hovorčovice prostřednictvím změny č. 4 řešící celé správní území obce.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo z 7.10.2016 uzavřené mezi Obcí Hovorčovice a
společností POHL cz, odštěpný závod Roztoky, IČ: 256064668 k výstavbě 2. stupně ZŠ ve znění uvedeném
v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo schvaluje, aby starosta v rámci akce rekultivace pozemku se sáňkovacím kopcem v ulici
Bořanovická, plánované na rok 2017, nechal zpracovat studii využití tohoto pozemku jako odpočinkové zóny občanů
a v rámci rekultivace zajistil pilotní projekt zhotovení koutku s cvičebními stroji.
5. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty o průběhu přípravy smlouvy s architektem k zpracování
projektové dokumentace k realizaci Obecního centra v č.p. 1 v majetku obce v rozsahu uvedeném v zápise z tohoto
jednání zastupitelstva obce a ukládá starostovi, aby v přípravě smlouvy pokračoval tak, aby mohla být
zastupitelstvem obce projednána nejpozději do konce srpna 2017.
6. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace starosty ke stavu přípravy dohody ke změně obsahu závazků
mezi investorem budování infrastruktury na pozemcích 136/1 a 137/1, k. ú. Hovorčovice a obcí v rozsahu
uvedeném v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce a rozhodlo, aby jednání k uzavření dohody zajistilo právní
zastoupení obce tak, aby mohlo zastupitelstvo obce dohodu projednat nejpozději do konce července 2017.

7. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí obsah jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne 15.5.2017 a
přijalo k němu závěry uvedené v zápise z tohoto jednání ZO a ukládá starostovi, aby podle nich postupoval.

8. 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 8 A.) zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce,
c) ukládá starostovi, aby v rámci aktualizace Programu rozvoje obce na roky 2019-2022, zahrnul akci
vybudování parkoviště P+R u vlakové zastávky v obci,
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d) schvaluje, aby starosta plnou mocí pověřil advokáta Mgr. Filipa Macháčka k zastupování obce k vymožení
vykonavatelnosti rozsudku Krajského soudu v Brně k nápravě stavu povrchu v části ulice Nádražní
společností IMOS, v případě, že tato společnost nesplní obsah rozsudku do 31.5.2017,
e) ukládá starostovi, aby zahájil prostřednictvím právního zastoupení obce, přípravu dodatku k Dohodě o
narovnání vztahů uzavřené 20.12.2013 mezi obcí a restituenty, s obsahem dodatku dle jednání s restituenty
z 15.3.2017,
f) rozhodlo, aby doručené záměry vlastníků nemovitostí v areálu bývalého JZD v ulici Revoluční posoudil Výbor
pro výstavbu a životní prostředí na svém jednání v červnu s cílem stanovit podklady pro studii využití areálu
v budoucnu.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu hospodaření obce v roce 2017 ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 26.5.2017
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