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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva obce
na veřejném zasedání číslo 5/2018 konaném dne 28.5.2018
1. Zastupitelstvo obce:
a) projednalo Závěrečný účet obce za rok 2017, Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
Hovorčovice za rok 2017 a Účetní závěrku hospodaření obce Hovorčovice za rok 2017, vše v rozsahu
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce a na základě tohoto projednání souhlasí
s celoročním hospodařením obce v roce 2017 s výhradami,
b) projednalo nápravné opatření přijaté jednáním zastupitelstva obce 26.4.2018 usnesením č. 1, písmeno b)
potřebné k prevenci vzniku nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2017 tzn., že starosta obce je oprávněn při kontrole stavu hospodaření za příslušný rok před jeho
skončením v případě potřeby schválit rozpočtové opatření, aby nedošlo k překročení závazných
ukazatelů rozpočtu hospodaření, následně je starosta povinen při nejbližším jednání ZO o takovém
schválení rozpočtového opatření informovat zastupitelstvo obce,
c) ukládá starostovi obce, aby do 15 dní od přijetí tohoto usnesení podal písemnou zprávu Krajskému úřadu
pro Středočeský kraj o projednání zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a
přijatém nápravném opatření.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu hospodaření obce na rok 2018 ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce na základě ustanovení §67 a §68 Zákona č.128/2000 Sb. v platném znění stanovuje na
volební období 2018-2022 počet členů zastupitelstva obce Hovorčovice. Zastupitelstvo obce Hovorčovice bude
mít v uvedeném volebním období devět členů.
4. Zastupitelstvo obce:
a) projednalo obsah doručených nabídek v poptávkovém řízení ke zpracování projektové dokumentace a
stavebního povolení k realizaci stavby parkoviště P+R u místní železniční zastávky a rozhodlo, že využije
nabídku projekční kanceláře Ing. Hynek Seiner, IČ 74569104,
b) ukládá starostovi, aby s touto společností uzavřel smlouvu o dílo k zajištění projektové dokumentace
v rozsahu pro získání stavebního povolení a provedení stavby, včetně výkazu výměr pro výběrové řízení
k výběru dodavatele stavby s tím, aby dodávka projektové kanceláře byla realizována nejpozději do
konce září 2018.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu mezi Obcí a společností Datalan s.r.o. IČ: 25142143 ke správě
výpočetní techniky obecního úřadu ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty, který vykonává funkci předsedy Společenství vlastníků
Stará Náves č.p. 8, že bude svolána schůze vlastníků k projednání nových stanov společenství, které jsou
zpracovány v souladu s příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a pověřuje starostu, aby pro
jejich schválení jako zástupce většinového vlastníka – Obce Hovorčovice - hlasoval.
7. Zastupitelstvo obce:
a) ruší usnesení č. 2 ze svého veřejného zasedání dne 22.3.2018 k výběru dodavatele pro zpracování
architektonické studie k revitalizaci centra obce a přijímá v této věci nové usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo obce ruší poptávkové řízení, které organizovala obec ke zjištění ceny pro zpracování
architektonické studie k revitalizaci centra obce, a ukládá starostovi, aby o této skutečnosti informoval
všechny uchazeče, kteří předložili své nabídky do tohoto poptávkového řízení ve stanoveném termínu
v poptávce, tedy do 16.3.2018.“
b) V návaznosti na revokaci výše uvedeného usnesení, zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 7 ze svého
veřejného zasedání dne 26.4.2018, kterým schválilo Smlouvu o dílo s ing. arch. Ondřejem Tučkem, IČ:
70735352 k zpracování Studie proveditelnosti k revitalizaci centra obce bez náhrady jiným usnesením.
Ukládá starostovi, aby pana architekta informoval, že smlouvu o dílo s ním nemůže obec uzavřít
s ohledem na revokaci usnesení, kterým bylo původně rozhodnuto o tom, že bude dodavatelem on.
8. Zastupitelstvo obce projednalo informaci představenstva akciové společnosti VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK,
a.s., IČ: 46356991 o svolání řádné valné hromady této akciové společnosti na den 29.5.2018 od 10,00 hodin do
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velké zasedací místnosti VKM, a.s. U vodojemu 3085 Kladno a rozhodlo delegovat k účasti na této řádné valné
hromadě starostu obce Hovorčovice pana Jiřího Nováka.
9. Zastupitelstvo obce:
a) vzalo na vědomí informace starosty o závěrech jednání se zástupcem Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje dne 17.5.2018 v rozsahu uvedeném v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
b) na základě závěrů tohoto jednání pověřuje starostu, aby spolupracoval s Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje na přípravě smlouvy o spolupráci mezi Obcí a Středočeským krajem
k vybudování kruhového objezdu na styku silnic III/2438 a III/2442 v severní části obce Hovorčovice,
c) bude připravenou smlouvu posuzovat a schvalovat samostatným usnesením.
10. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí obsah jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne 14.5.2018 a
přijalo k němu závěry uvedené v zápisu z tohoto jednání ZO a ukládá starostovi, aby podle nich postupoval.
11. 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 11 zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce,
c) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí a společností COLAS CZ, a.s. IČ: 26177005
k rekonstrukci místních komunikací Třeboradická, Ve Vilkách ve znění uvedeném v příloze zápisu
z tohoto jednání zastupitelstva obce,
d) schvaluje objednávku obce na zajištění rekonstrukce chodníku okolo rybníka na pozemcích p.č. 2/2 a p.č.
3/2 k.ú. Hovorčovice dle cenové nabídky podané společností COLAS CZ, a.s. IČ: 26177005, cenová
nabídka je uvedena v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 29.5.2018
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