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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva obce
na veřejném zasedání číslo 4/2018 konaném dne 26.4.2018
1. Zastupitelstvo obce:
a) vzalo na vědomí, že Závěrečný účet obce za rok 2017, Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce Hovorčovice za rok 2017, Účetní závěrka hospodaření obce Hovorčovice za rok 2017 byly
zveřejněny na úřední desce obce dne 19.4.2018 a ukládá starostovi, aby jejich projednání zařadil do
květnového jednání zastupitelstva obce,
b) schvaluje, aby starosta obce při kontrole stavu hospodaření za příslušný rok v případě potřeby před jeho
skončením schválil rozpočtové opatření, aby nedošlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu
hospodaření. Následně při nejbližším jednání ZO o takovém schválení rozpočtového opatření je povinen
starosta informovat zastupitelstvo obce.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu hospodaření obce na rok 2018 ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze k tomuto
bodu usnesení s tím, že čerpání poskytnutých finančních prostředků je účelově vázáno na podmínky
uvedené v příloze tohoto usnesení a pověřuje starostu obce, aby se všemi subjekty uzavřel nejpozději do
31.5.2018 jednotlivé smlouvy o poskytnutí finanční dotace s uvedením účelového určení a závazkem
subjektu příspěvek obci vrátit, pokud nebude řádné vyúčtování účelově poskytnuté dotace předloženo
nejpozději do 15.12.2018.
b) Příloha usnesení:
SUBJEKT

SKK – kopaná
Hovorčovice

Josef Ptáček Nohejbalová liga
Hovorčovice
AP aerobic
Hovorčovice
p. Marko
Junghans Klaus

MROŠ, z.s.

Výše
poskytnutého
příspěvku
150 000,-

10 000,-

30 000,10 000,-

110 000,-

Místní organizace
ČRS Hovorčovice

40 000,-

OS Felix Liberi
v Hovorčovicích

60 000,-

Středisko Willi Skauti Líbeznice

35 000,-

Vymezení účelu, na
příspěvek obce použít

který

lze

finanční

Příspěvek na krytí provozních nákladů nutných
k údržbě hrací plochy, úhrady provozních
nákladů a pro obnovu sportovního vybavení
oddílů mládeže.
Příspěvek na pronájem hracích ploch pro
jednotlivé turnaje
Příspěvek na pořízení pomůcek, závodních
úborů a pořádání soustředění..
Příspěvek pro zajištění organizace konání akce
Veterán dech na den 1.9.2017, a to zajištění
zdravotnické pomoci, mobilních WC, vytyčení
tras a zajištění odměn pro účastníky.
Příspěvek
pro
zajištění
vzdělávacích
a
volnočasových aktivit, případně kulturních akcí
pořádaných pro občany obce, zejména na
úhradu činnosti lektorů a nákup pomůcek a
vybavení pro činnost umělecké akademie při
základní škole
Příspěvek na pořádání Rybářského plesu k úhradě pronájmu sálu, pro činnost dětského
kroužku, nákup lednice do klubovny a zřízení
přípojky do klubovny.
Příspěvek na pořádání akcí pro děti a veřejnost
v obci a to akci Kouzelný les, Dětský sportovní
den a Kotlíkový guláš.
Na
podporu
v Hovorčovicích.

činnosti

oddílu

skautu
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SUBJEKT

Římskokatolická
farnost Odolena
Voda

Výše
poskytnutého
příspěvku
15 000,-

Vymezení účelu, na
příspěvek obce použít

který

lze

finanční

Oprava kostelního zvonu..

c) Poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 000,- Kč spolku SKK Hovorčovice z rozpočtu obce na rok 2018
jako neinvestiční dotaci pro účely pořádání akce Pálení čarodějnic dne 30.4.2018, a pověřuje starostu obce,
aby s tímto subjektem uzavřel dne 27.4.2018 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku-dotace s uvedením
účelového určení a závazkem subjektu příspěvek obci vrátit, pokud nebude řádné vyúčtování účelově
poskytnutého příspěvku-dotace předloženo nejpozději do 31.5.2018.
4. Zastupitelstvo obce projednalo obsah dotačního programu MŠMT č. 133D 531 k podpoře materiálně technické
základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Na základě žádosti SKK Hovorčovice, který bude předkládat do uvedeného
titulu žádost na realizaci hřiště pro malou kopanou s umělým povrchem v rámci sportovního areálu v obci,
rozhodlo, že ze svých prostředků obec zajistí spolufinancování žadatele pro tuto akci dle podmínek tohoto
dotačního titulu.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování vodohospodářské infrastruktury v majetku obce Hovorčovice na
období 2019 – 2028 ve znění tohoto plánu uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvy mezi Obcí a Ing. Jiřím Nádvorníkem, IČ 450 646 79 k zajištění
technického dozoru investora pro realizaci akcí Bezpečné a bezbariérové chodníky v obci a pro akci
Rekonstrukce místních komunikací V. etapa ve znění těchto příkazních smluv uvedených v příloze zápisu
z tohoto jednání zastupitelstva obce.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s ing. arch. Ondřejem Tučkem, IČ: 707 35 352 na zpracování
Studie proveditelnosti k revitalizaci centra obce ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
8. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o výsledku poptávkového řízení k zajištění úsekového měření
rychlosti v obci v rozsahu informací uvedených v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce a rozhodlo, že
potřebnost zřízení úsekového měřiče rychlosti zhodnotí v závěru roku 2018 na základě vlivu akce Bezpečné
chodníky v obci a podle výsledku bude uvedenou problematiku řešit znovu.
9. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace k možnosti zřízení kruhového objezdu v severní části obce
v rozsahu uvedeném v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce a ukládá starostovi, aby zahájil jednání
s Krajskou správou údržby silnic k zajištění praktických podmínek nutných k realizaci tohoto objezdu za
finanční spoluúčasti obce.
10. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace starosty, že do vyhlášeného poptávkového řízení na zajištění
zpracovatele projektu parkoviště P+R u místní vlakové zastávky nebyla doručena žádná nabídka. Na základě
toho ukládá starostovi, aby poptávkové řízení zajistil opakovaně tak, aby o výběru nejvhodnější nabídky mohlo
zastupitelstvo obce rozhodnout na svém jednání v květnu.
11. Zastupitelstvo obce se seznámilo s podmínkami 61. Výzvy SFŽP k dotacím pro výstavbu veřejných budov
v pasivním energetickém standardu a rozhodlo, že vyčká na zpracování Studie proveditelnosti k revitalizaci
budov v centru obce a následně, pokud to bude vhodné, zařadí možnost podání žádosti obce do tohoto
dotačního titulu k projednání na některém ze svých veřejných zasedání v roce 2018.
12. Zastupitelstvo obce:
a) vzalo na vědomí informace o jednání se zástupcem společnosti T-Mobile k záměru této společnosti
v obci vybudovat optické sítě a zajistit v rámci něho možnost připojení 98% nemovitostí v obci pro
vysokorychlostní připojení,
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b) schvaluje, aby starosta jednal s touto společností k naplnění jejího záměru s tím, že v rámci realizace a
smluvních dokumentů musí tato společnost garantovat splnění podmínek uvedených v Memorandu pro
vysokorychlostní internet vyhlášeného MAS Nad Prahou a schváleného zastupitelstvem obce dne
21.12.2016.
13. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí obsah jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne 9.4.2018
a přijalo k němu závěry uvedené v zápisu z tohoto jednání ZO a ukládá starostovi, aby podle nich postupoval.
14. 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 14 zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 27.4..2018
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