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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva obce
na veřejném zasedání číslo 3/2018 konaném dne 22.3.2018

1. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí zpracovaný návrh územní studie hospodářského dvora v bývalém areálu statku v ulici
Revoluční v Hovorčovicích - verze únor 2018, která je uložena na stavební správě obecního úřadu,
b) souhlasí s veřejným projednáním této studie, tzn. zveřejněním této studie na úřední desce obce a
jejím zasláním všem dotčeným orgánům,
c) ukládá starostovi, aby zastupitelstvo obce informoval o výsledku veřejného projednání na jednání
zastupitelstva obce nejpozději v květnu 2018.
2. Zastupitelstvo obce:
a) projednalo nabídky předložené k 16.3.2018 v rámci poptávkového řízení k zjištění ceny pro
zpracování architektonické studie na revitalizaci centra obce,
b) na jejich základě rozhodlo o výběru dodavatele, kterým je Ing. arch. Tuček Ondřej, IČ: 70735352,
c) ukládá starostovi, aby o tomto rozhodnutí písemně informoval všechny uchazeče a s vybraným
uchazečem zajistil přípravu smlouvy o dílo tak, aby tato byla předložena k projednání na jednání
zastupitelstva obce v dubnu 2018.
3. Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě skutečnosti, že do výběrového řízení na zajištění zpracovatele
studie dopravní obslužnosti centra obce nebyla doručena žádná nabídka, o jeho zrušení. Problematiku
řešení dopravní obslužnosti centra obce bude zastupitelstvo obce řešit v dalším období podle výstupů
architektonické studie k revitalizaci centra obce, kterou nechává obec zpracovat vybraným dodavatelem
podle předchozího usnesení.
4. Zastupitelstvo obce:
a) projednalo nabídku České pošty s.p. ze dne 28.2.2018 k možnosti zřízení Pošty partner, kterou by
provozovala na své náklady obec za podmínek České pošty uvedených v nabídce,
b) rozhodlo nabídku neakceptovat z důvodů uvedených v zápise z jednání tohoto zastupitelstva obce,
c) ukládá starostovi, aby zástupce České pošty informoval, za jakých podmínek je obec v budoucnu
připravena o zřízení Pošty partner s Českou poštou jednat,
d) ukládá starostovi, aby zajistil informovanost občanů obce o současném jednání k zřízení Pošty
partner prostřednictvím článku v nejbližším vydání Hovorčovického zpravodaje.
5. Zastupitelstvo obce:
a) vzalo na vědomí informace starosty k zajištění realizace nařízení EU ke GDPR (Ochraně údajů) u
obecního úřadu na základě spolupráce s MAS Nad Prahou o.p.s. a pověřuje starostu k jednání a
uzavření smlouvy s touto organizací k zajištění pověřence v rámci tohoto systému ochrany údajů,
b) vzalo na vědomí, že příspěvková organizace obce Základní škola a mateřská škola Hovorčovice si
realizaci nařízení EU ke GDPR (Ochraně údajů) zajišťuje samostatně v odpovědnosti ředitelky školy.
6. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí obsah jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne
12.3.2018 a přijalo k němu závěry uvedené v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce a ukládá
starostovi, aby podle nich postupoval.
7. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí informace v důvodové zprávě o stavu plnění usnesení v rozsahu uvedeném v
zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
b) bere na vědomí informace starosty k záležitostem uvedeným v bodě 7 zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce,
c) ukládá starostovi, aby zajistil poptávkové řízení na dodavatele zápůjčky úsekového měřiče pro ulici
Hlavní tak, aby zastupitelstvo obce mohlo projednat nabídky na svém jednání v dubnu,
d) schvaluje zpracování projektu pro parkoviště P+R u železniční zastávky v obci, v rozsahu pro
stavební povolení s tím, aby starosta zajistil poptávkové řízení k zjištění ceny za zpracování projektu
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tak, aby mohla být smlouva o dílo s vybraným dodavatelem projednána na jednání zastupitelstva
obce v dubnu,
e) schvaluje, aby provedením odborného odhadu ceny díla za vybudování kruhového objezdu na
křižovatce silnic třetích tříd do Líbeznic a Měšic byl pověřen na základě objednávky Ing. Jiří Sobol,
IČ 87396521, který je na základě dříve provedeného výběrového řízení zpracovatelem projektové
dokumentace pro místní komunikace, a ukládá starostovi, aby předběžný odhad ceny kruhového
objezdu byl zařazen k projednání na jednání zastupitelstva v dubnu,
f) schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu hospodaření obce na rok 2018, ve znění uvedeném
v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce
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