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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 6/2017 konaném dne 29.6.2017
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu hospodaření obce v roce 2017 ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce:
a)
bere na vědomí informace starosty o došlých připomínkách dotčených orgánů a Spolku pro lepší život v
Hovorčovicích doručených obci do 29.6. 2017 k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hovorčovice za
uplynulé období schváleného usnesením ZO z 25.5. 2017 ve znění zpracovaném k 27.3.2017,
b) ukládá zpracovateli zprávy, obecnímu úřadu, aby zapracoval doručené připomínky dotčených orgánů a
Spolku pro lepší život v Hovorčovicích tak, aby doplněná a upravená Zpráva o uplatňování byla předložena
k projednání na ZO nejpozději do 30.9.2017.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a právu stavby:
- číslo smlouvy IP-12-6012211/VB/1 Hovorčovice, kNN parc.č. 74/2, Němeček
- číslo smlouvy IP-12-6012232/VB/1 Hovorčovice-přípojka NN pro parc.č. 27/9,Kolář
- číslo smlouvy IP-12-6012074/VB/1 Hovorčovice, kNN parc.č. 38/8, Rezek
- číslo smlouvy IP-12-6012434/VB/1 Hovorčovice, kNN parc.č. 45/218, Todtová
ve znění těchto smluv uvedených v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu č. 33/2017 k propachtování pozemku p.č. 170 v k.ú.
Hovorčovice z majetku obce soukromé osobě ve znění této smlouvy uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu č. 35/2017 k odkupu

spoluvlastnického podílu o velikosti id.
1/60 vzhledem k celku nemovitosti a to pozemku p.č. 45/4, ostatní plocha/ostatní komunikace,
katastrální území Hovorčovice, od paní Jany Smrčkové, bytem Souběžná 140, 250 64 Hovorčovice ve
znění kupní smlouvy uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce a pověřuje starostu
k podpisu této kupní smlouvy.
6. Zastupitelstvo obce po zvážení aktuálních investičních možností obce a potřeb financování projektů, které mají
vliv na původní záměr zpracování projektové dokumentace, rozhodlo o přesunutí zpracování projektové
dokumentace k č.p. 1 na další období. Ukládá starostovi, aby uvedený projekt zahrnul do vyhodnocení plnění
Programu rozvoje obce za rok 2017 se stanovením náhradního termínu realizace projektu.
7. Zastupitelstvo obce ustanovuje pracovní skupinu ve složení Ing. Miroslav Bazika, Jiří Novák, Ing. Oldřich Lopata,
Ing. Jana Dubnová a Mgr. Hana Mufová, vedoucím skupiny ustanovuje Jiřího Nováka a ukládá jí zpracovat zadání
pro zpracování Územní studie pro plochu P1 dle územního plánu obce, v kterém zohlední doporučení z jednání
Výboru pro výstavbu a životní prostředí z 12.6.2017 s termínem zpracování zadání tak, aby mohlo být projednáno na
veřejném jednání zastupitelstva obce v říjnu 2017.
8. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí obsah jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne 12.6.2017 a
přijalo k němu závěry uvedené v zápise z tohoto jednání ZO a ukládá starostovi, aby podle nich postupoval.

9. 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 9. zápisu z tohoto jednání zastupitelstva
obce,
c) schvaluje, aby obec podala žádosti k poskytnutí dotací z Programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR, číslo programu 117D815 – Podpora obnovy a rozvoje venkova a to:
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1.) první žádost do dotačního titulu č. 2.A – Podpora vybudování a obnovení míst aktivního a pasivního
odpočinku a to pro zřizování veřejné zeleně a vybudování zařízení pro volnočasové aktivity,
2.) druhá žádost do dotačního titulu č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury a to pro modernizaci
školních hřišť.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- dodatek ke smlouvě na zpracování PD na akci “ bezpečné chodníky“
- smlouvu na zpracování DPS na obě etapy akce “ bezpečné chodníky”
- smlouvu na kompletní administraci projektu “ČOV etapa II”
- smlouvu na kompletní administraci projektu “ bezpečné chodníky II. etapa”
- objednávku na zpracování žádosti o dotaci na Středočeský kraj, ke spolufinancování výstavby II. stupně
ZŠ
uzavřené mezí Obcí Hovorčovice a společností Grant & Project Partners, s.r.o., IČ 02297884 ve znění všech
uvedených dokumentů v příloze zápisu z tohoto jednání ZO.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce
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