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

USNESENÍ
č. 04/2007
z veřejného jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 21. června 2007
A. Zastupitelstvo – bere na vědomí:

1. Pan Karel Kučera se účastní dnešního veřejného zasedání zastupitelstva, prokázal se Osvědčením
o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Hovorčovice a složil slib zastupitele obce.
2. Vzdání se mandátu p. Václava Starečka k 31.05.2007.
Nástup pí. Mgr. Ivety Chmielové Dalajkové do funkce zastupitele obce od 01.06.2007.
Vzdání se mandátu zastupitele obce paní Mgr. Ivety Chmielové Dalajkové ke dni 06.06.2007.
Nástup pana Karla Kučery do funkce zastupitele obce od 07.06.2007.
3. Zprávu o současném stavu místních komunikací.
4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006.
B. Zastupitelstvo – schvaluje:

Pořízení nové verze programu MISYS včetně aktualizace katastrální mapy a přísl. souboru dat,
rozšíření o nadstavby pro evidenci obecního majetku a osovou síť komunikací.
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006.
3. Bez výhrad souhlasí s ročním hospodařením obce a schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2006.
4. Souhlasí s návrhem prostorového uspořádání pozemků firmy Ekospol, s.r.o., v lokalitě Lány 2, 2.
etapa, podle přiložené situace.
5. Smlouvu o dodávce díla s Ing. Josefem Filipem.
6. Smlouvu s Městskou částí Praha 18-Letňany, Dohoda č. 13 o úhradě neinvestičních nákladů za
žáky plnící povinnou školní docházku na území jiné obce v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění.
7. Dodatek č.1 ke smlouvě 1504674472 na škodové pojištění majetku a odpovědnosti za škodu –
Region se společností Generali Pojišťovna a.s.
8. Dodatečně Smlouvu č. 0703 o nájmu zařízení pro měření rychlosti se společností Gornex s.r.o
9. Dodatečně Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu
Středočeského kraje.
10. Záměr pronájmu místnosti v č.p.1, za symbolickou 1,-Kč/rok.
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C. Zastupitelstvo – neschvaluje:

1. Dodatek č.5 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu se společností AVE CZ
odpadové hospodářství, s.r.o.
2. Smlouvu o zániku a zřízení zástavního práva k nemovitosti se společností Ekospol, s.r.o.
v předložené podobě.
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C. Zastupitelstvo – ukládá/pověřuje:

1. Starostku a předsedkyni výboru pro výstavbu dalším jednáním se současnými vlastníky pozemků
pod komunikacemi o možnostech převodu na obec – zpráva bude podána na zasedání
zastupitelstva po prázdninách.
Starostku zjištěním právních podmínek pro výstavbu komunikací na veřejných prostranstvích,
která jsou ve vlastnictví jiné osoby.
Starostku ustavením komise složené ze zástupců výborů pro výstavbu, finančního a kontrolního a
pracovníka obecního úřadu na kontrolu plnění smluv s investory, přebírání investic do majetku
obce, ocenění a evidence tohoto majetku.
2. Starostku podepsáním smlouvy o dodávce díla s Ing. Josefem Filipem.
3.

Starostku podepsáním smlouvy s Městskou částí Praha 18-Letňany, Dohoda č. 13 o úhradě
neinvestičních nákladů za žáky plnící povinnou školní docházku na území jiné obce v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

4. Starostku podepsáním Dodatku č.1 ke smlouvě 1504674472 na škodové pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu – Region se společností Generali Pojišťovna a.s.s tím, že před jeho
podepsáním budou v bodě 1 jednoznačně specifikovány všechny pojišťované nemovitosti a
v bodě 3. vypuštěno „- v trezoru“.
5. Starostku dalším jednáním ve věci Smlouvy o zániku a zřízení zástavního práva k nemovitosti se
společností Ekospol, s.r.o.
6.

Starostku podepsáním Smlouvy č. 0703 o nájmu zařízení pro měření rychlosti se společností
Gornex, s.r.o.

7.

Starostku podepsáním Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu obnovy venkova
z rozpočtu Středočeského kraje.

8.

Starostku obce zajištěním a podepsáním nájemní smlouvy na pronájem místnosti v č.p.1, za
symbolickou 1,-Kč/rok.

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
1. místostarosta obce

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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