INFORMACE
o konání zasedání zastupitelstva obce Hovorčovice
Místo konání:

Obec Hovorčovice – zasedací místnost Obecního úřadu, Revoluční 33, Hovorčovice.

Doba konání:

29.11.2018 od 18:00 hodin.

Navržený program:
1. Projednání návrhu rozpočtu hospodaření Základní školy a mateřské školy Hovorčovice na rok 2019.
2. Projednání výhledu hospodaření obce Hovorčovice na roky 2019 – 2020.
3. Projednání návrhu rozpočtu hospodaření obce Hovorčovice na rok 2019.
4. Projednání rozpočtového opatření č. 9 k rozpočtu hospodaření obce na rok 2018.
5. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. : IV-126023331/VB/1, název stavby: Hovorčovice, Lánská kNN č.k. 56/338, OÚ a Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6023367/VB/2, název stavby: Hovorčovice
Na Konci světa č.p. 56/131 kNN.
6. Projednání darovací smlouvy mezi Obcí jako příjemcem a dárcem společností JIP majetková, s.r.o., IČO:
25922858 k darování ornice.
7. Projednání Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 15/2017 k výkonu kontroly stavu plnění povinností
provozovatele kanalizace a ČOV v obci mezi Obcí a Ing. Milošem Kočárníkem IČ: 5337160.
8. Projednání příkazní smlouvy mezi Obcí a společností GRANT & PROJECT PARTNERS, s.r.o. IC:
02297884 k zajištění výběrového řízení pro zajištění dodavatele rekonstrukce povrchů komunikací
Zemědělská a U Obory.
9. Projednání Dodatku č. 6 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 30.5.2012
uzavřené mezi Městskou částí Praha – Ďáblice a Obcí Hovorčovice.
10.Projednání stanoviska k žádosti nájemce části objektu č.p. 327 v Hovorčovicích k ukončení nájmu
k 31.12.2018.
11.Projednání darovací smlouvy k poskytnutí finančního daru Obcí občance pro potřeby úhrady místního
poplatku na rok 2019 k chovu psů, které převzala do péče z domácnosti zemřelé občanky obce.
12.Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí a společností POHL CZ, a.s. IČ 25606468
k vyúčtování více a měně prací při akci Bezpečné chodníky I. etapa.
13.Projednání návrhu smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci Okružní křižovatka silnic III/2438 a
III/2442 Hovorčovice mezi Obcí a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje.
14.Projednání nabídky obci od spoluvlastníků pozemků p.č. 41/9, p.č. 43/2 a p.č. 43/7 v k.ú. Hovorčovice
k využití předkupního práva k těmto pozemkům.
15.Projednání závěrů jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí, konaného 12.11.2018.
16.Projednání informací k vybraným záležitostem obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce Hovorčovice

Hovorčovice, 19.11. 2018
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:
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