INFORMACE
o konání zasedání zastupitelstva obce Hovorčovice
Místo konání:

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

Doba konání:

7.3.2019 od 18:00 hodin.

Navržený program:
1. Projednání rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu hospodaření obce na rok 2019.
2. Projednání Ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2018 u
obce Hovorčovice a její příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Hovorčovice.
3. Projednání účetní závěrky Základní školy a mateřské školy Hovorčovice za rok 2018 a jejího
návrhu k využití jimi nečerpaných prostředků z roku 2018 v roce 2019.
4. Projednání odpisu pohledávky obce za společností IMOS Group, s.r.o. IČ:27756971 na základě
jejího zamítnutí v rámci insolvence této společnosti.
5. Projednání smluv mezi Obcí a společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681
k projektu zřízení optických sítí na území obce a to Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti, Smlouvy o spolupráci při budování optické sítě v obci a Smlouvy o pronájmu HDPE
trubky.
6. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí a společností ČEZ
Distribuce a.s. , IČ 24729035 k přeložce vedení NN z důvodu zrušení sloupu vedení NN
v blízkosti základní školy.
7. .Projednání způsobu a výše mzdových náhrad neuvolněným zastupitelům pro dobu výkonu
činnosti zastupitele v době jejich pravidelné pracovní doby.
8. Projednání Plánu financování investičních akcí obce Hovorčovice pro období 2019-2022.
9. Projednání rozsahu investičních akcí pro které budou vyhlášena poptávková řízení k zajištění
zpracování projektových dokumentací a stavebních povolení k jejich realizaci v dalším období.
10. Projednání smluvní spolupráce obce se společností LK Advisory, s.r.o. IČ 24275093 k podání
žádosti k poskytnutí finanční dotace společností MAS Nad Prahou v roce 2019 pro vybrané
investiční akce obce.
11. Projednání podkladů pro zpracování Opatření a podmínek k jejich plnění v sociální oblasti u
obce Hovorčovice.
12. Projednání darovacích smluv mezi subjekty a Obcí k zajištění spolufinancování pořádání 2.
Reprezentačního plesu obce v roce 2019.
13. Projednání informací k vybraným záležitostem obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce Hovorčovice

Hovorčovice, 22.2.2019
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