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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na ustavujícím veřejném zasedání číslo 9/2018 konaném dne
1.11.2018
1. Zapisovatelkou byla starostou obce určena pí A. Rektoříková a ověřovatelé zápisu pí J. Dubnová a pí H.
Mufová.
2. Zastupitelé jednotlivě složili řádně slib zastupitele předepsaný zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění.
3. Zastupitelstvo obce schválilo upravený program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva.
4. Zastupitelstvo obce volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích starostu obce, p.
Jiřího Nováka.
5. Zastupitelstvo obce:
a) schválilo zvolení jednoho místostarosty,
b) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon místostarosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,
c) volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích místostarostu obce, p. Pavla
Budína,
d) schvaluje ode dne zvolení místostarostovi v souladu s ustanovením § 80, odst. 1, písmeno d) a § 80,
odst. 2, Zákona č. 128/2000 Sb., poskytování příspěvku na stravování.
6. A) Zastupitelstvo obce Hovorčovice zřizuje v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) tyto výbory zastupitelstva:







finanční výbor, výbor bude tříčlenný
kontrolní výbor, výbor bude tříčlenný
výbor pro výstavbu a životní prostředí, výbor bude sedmičlenný
výbor pro školství a kulturu, výbor bude pětičlenný
výbor pro sociální záležitosti, výbor bude tříčlenný

a) Zastupitelstvo obce Hovorčovice volí předsedou finančního výboru p. Ing. Oldřicha Lopatu.
b) Zastupitelstvo obce Hovorčovice volí předsedou kontrolního výboru p. Jana Šimánka.
c) Zastupitelstvo obce Hovorčovice volí předsedou výboru pro výstavbu a životní prostředí p. Ladislava
Češpivu.
d) Zastupitelstvo obce Hovorčovice volí předsedkyní výboru pro školství a kulturu pí Ing. Janu Dubnovou.
e) Zastupitelstvo obce Hovorčovice volí předsedkyní výboru pro sociální záležitosti pí Mgr. Hanu Mufovou.
B) Zastupitelstvo obce Hovorčovice volí členy výborů:
a) členy finančního výboru:
Ing. Radek Lovětínský, bytem Hovorčovice 298
Dr. Tomáš Bergman, bytem Hovorčovice 592
b) členy kontrolního výboru:

Ing. Božena Adamová, bytem Hovorčovice 360
Mgr. Hana Mufová, bytem Hovorčovice 737
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c) členy výboru pro výstavbu a životní prostředí:

Milan Kotva, bytem Hovorčovice 235
Stanislav Muf, bytem Hovorčovice 737
Josef Duben, bytem Hovorčovice 85
Ing. Miroslav Bazika, bytem Křivenická 424, Praha 8,
Ing. Zdeněk Šťastný, bytem, Hovorčovice 634
Štefan Pecník, Hovorčovice 778
d) členy výboru pro školství a kulturu:

Mgr. Iveta Kameníková, bytem Hovorčovice 569
Mgr. Klára Ondráčková, bytem Hovorčovice 787
Mgr.A. Jana Šťastná, bytem Hovorčovice 634
Jan Šimánek, bytem Hovorčovice 739
e) členy výboru pro sociální záležitosti:

Dagmar Dobešová, bytem Hovorčovice 110
Petra Hamerníková, bytem Hovorčovice 92
7. Zastupitelstvo obce Hovorčovice:
a) v souladu s § 84 odst. 2 písmeno k) zákona o obcích určuje funkci místostarosty, pro kterou bude člen
zastupitelstva uvolněn,
b) v souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona o obcích stanovuje, že dlouhodobě uvolněn bude jeden
člen zastupitelstva, a to pro výkon funkce místostarosty.
8. A) Zastupitelstvo obce Hovorčovice v souladu s ustanovením § 72, odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona č.
128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s ustanovením Nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, stanoví odměny za
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
a)
b)
c)
d)

starosta
předseda výboru
člen výboru
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

30 681,- Kč
3 068,- Kč
2 557,- Kč
1 534,- Kč

B) Zastupitelstvo obce Hovorčovice v souladu s ustanovením § 74 odst. 3 a § 84, odst. 2 písmeno n)
zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění stanoví, že při souběhu výkonu dvou
či více funkcí předsedy výboru a člena výboru se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne jako součet maximálně tří odměn stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst.3
zákona o obcích.
C) Zastupitelstvo obce Hovorčovice v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a § 84, odst.2 písmeno n) zákona
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění stanoví, že odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(starosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení.
D) Zastupitelstvo obce Hovorčovice v souladu s ustanovením § 72, odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s ustanovením Nařízení vlády
č.202/2018 sb. kterým se mění s účinností od 1.1.2019 příloha Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, stanoví odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2019 takto:
a) starosta
b) předseda výboru

32 829,- Kč
3 283,- Kč
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c) člen výboru
d) člen zastupitelstva bez dalších funkcí

2 736,- Kč
1 641,- Kč

9. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu hospodaření obce na rok 2018 ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace uzavřené dne
29.4.2016 mezi Obcí a VaK Zápy s.r.o. IČ 475 44 511 ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
11. Zastupitelstvo obce:
a) vzalo na vědomí návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 107307-000-00
mezi Obcí a společností T-Mobile Czech Republic a.s. IČ 64949681, ve znění návrhu uvedeném
v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
b) ukládá starostovi, aby návrh nechal posoudit právnímu zastoupení obce. Na základě takového
posouzení a za podmínky, že Obec uzavře se společností T-Mobile Czech Republic a.s, smlouvu o
spolupráci k realizaci jejího záměru zřídit na území obce optické sítě, ukládá starostovi, aby uvedenou
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy předložil k projednání příslušně na některém z dalších zasedání
zastupitelstva obce.
12. 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 12, odst. A) zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce,
c) přijímá závěry k dalšímu postupu v záležitostech uvedených v bodě 12 odst. C) zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce a ukládá starostovi, aby dle nich tyto záležitosti vyřešil a podal o tom informaci na
jednání zastupitelstva obce nejdéle v prosinci 2018,
d) schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí a paní Janou Koubkovou, bytem Slepá 789, 289 24 Milovice –
Mladá k odkupu jejího spoluvlastnického podílu o velikosti id.9/680 vzhledem k celku nemovitosti, a to
pozemků p.č. 74/150 o výměře 44 m2, p.č. 74/166 o výměře 10 m2 a p.č. 74/270 o výměře 2274 m2,
všechny v k.ú. Hovorčovice, ve znění kupní smlouvy uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Pavel Budín v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 1.11.2018
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