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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 8/2017 konaném dne 31.8.2017
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu hospodaření obce v roce 2017 ve
znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce:
I.) bere na vědomí zpracovaný návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Hovorčovice za uplynulé
období – datace 23.8.2017 včetně výsledků projednání a požadavku orgánu ochrany ŽP požadující
zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh Zprávy je uveden v příloze zápisu
z tohoto jednání zastupitelstva obce.
II.) neschvaluje zprávu o uplatňování územního plánu Hovorčovice za uplynulé období - datace
23.8.2017.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)
kupní smlouvu č. 57/2017 k odkupu pozemku p.č. st. 357, o výměře 1884 m2, v k.ú.
Hovorčovice,
b)
svěřenskou smlouvu mezi Obcí, prodávajícím pozemek p.č.. st. 357 a notářem,
c)
notářský zápis s uznáním dluhu Obce prodávajícímu za splátky kupní ceny dle kupní smlouvy č.
57/2017,
ve znění těchto smluvních dokumentů uvedených v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvy k odkupu spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 45/4
v k.ú. Hovorčovice do vlastnictví obce Hovorčovice od vlastníků podílů
a)
Dana Jiříková, bytem: Ve Dvoře 759, 250 65 Líbeznice, spoluvlastnický podíl 1/144 celku – kupní
smlouvou č.50/2017
b)
Jana Vejmelková, bytem: Mansfeldova 791/5, 198 00 Praha 9 – Černý Most, spoluvlastnický
podíl 1/480 celku – kupní smlouvou č.51/2017
c)
Ing. Marcela Kožmínová, bytem: Lidická 26, 252 61 Dobrovíz, spoluvlastnický podíl 1/480 celku –
kupní smlouvou č.52/2017
d)
Ivana Jeníčková, bytem: Kostřínská 580/3, 181 00 Praha 8 – Bohnice, spoluvlastnický podíl
1/480 celku – kupní smlouvou č.53/2017
e)
Jana Houfková, bytem: U Špýcharu 273, 250 64 Hovorčovice, spoluvlastnický podíl 1/144 celku –
kupní smlouvou č.54/2017
f)
Antonín Češpivo, bytem: Nemyčeves 54, 506 01 Nemyčeves, spoluvlastnický podíl 2/144 celku –
kupní smlouvou č.55/2017
ve znění těchto smluv uvedených v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce a pověřuje
starostu k podpisu těchto kupních smluv.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu k pronájmu pavilonu A II. stupně Základní školy v majetku
obce nájemci Základní škole a mateřské škole Hovorčovice, příspěvková organizace, IČO: 70 999 431,
se sídlem Revoluční 903, 250 64 Hovorčovice, ve znění nájemní smlouvy uvedeném v příloze zápisu
z tohoto jednání zastupitelstva obce.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí - vybavení pavilonu A II.
stupně Základní školy z majetku obce do majetku Základní školy a mateřské školy Hovorčovice ve znění
této smlouvy uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
7. Zastupitelstvo obce projednalo rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti obce
Hovorčovice o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci
Tematického zadání Podpora rozvoje a obnovy základních škol, které obec obdržela dne 19.7.2017 pod
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č.j. 090674/2017/KUSK. Zároveň se seznámilo s obsahem vzorové veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí
této dotace, zveřejněné na webových stránkách Středočeského krajského úřadu.
Na základě tohoto projednání Zastupitelstvo obce:
a)
Schvaluje přijetí této dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace.
b)
Stanovuje, aby prostředky z poskytnuté dotace byly v souladu s obsahem veřejnoprávní smlouvy
především využity k úhradě všech uznatelných nákladů dle podmínek veřejnoprávní smlouvy, které obec
hradila ze svých finančních prostředků a pokud výše takovýchto uznatelných nákladů nedosáhne
celkovou výši poskytnuté dotace, obec z těchto zbývajících prostředků dotace uhradí předčasnou splátku
účelového úvěru k výstavbě školy u bankovního ústavu.
8. Zastupitelstvo obce projednalo rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) č.j.
4841/SFDI/220130/8391/2017 o poskytnutí finančních prostředků na akci „BEZPEČNÉ A
BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V HOVORČOVICÍCH – I. ETAPA“ a zmocňuje starostu k podpisu Smlouvy
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.
9. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace starosty o podmínkách Ministerstva životního prostředí
k poskytnutí dotace na rozšíření a intenzifikaci ČOV Hovorčovice II. etapa a k poskytnutí dotace k
oddělenému sběru odpadů bez aut – pořízení štěpkovače a kontejnerů - a zmocňuje starostu k podpisu
smluv pro čerpání finančních prostředků z těchto dotací.
10. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí stav přípravy smlouvu o spolupráci mezi Obcí a společností Impera
spol. s.r.o IČ 16190378 k dostavbě Impera parku a ukládá starostovi, aby její projednání bylo zařazeno
do programu nejbližšího jednání zastupitelstva obce.
11. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace starosty o stavu realizace projektu sáňkovacího kopce
v ulici Bořanovické v rozsahu uvedeném v zápise z tohoto jednání Zastupitelstva obce a ukládá
starostovi, aby upřesnil žádost obce o stavební povolení k realizaci tohoto projektu v souladu se závěry
uvedenými v zápisu z tohoto jednání k této problematice.
12. 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 12. zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce
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