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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu veřejného
zasedání zastupitelstva obce číslo 2/2019 konaného dne 7.3.2019
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 k rozpočtu hospodaření Obce na rok 2019 ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) roční zprávu o výsledcích finančních kontrol obce Hovorčovice za rok 2018 ve zkráceném rozsahu,
b) roční zprávu o výsledcích finančních kontrol její příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy
Hovorčovice za rok 2018 ve zkráceném rozsahu,
ve znění obou dokumentů uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje účetní závěrku hospodaření Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, příspěvkové organizace
za rok 2018 ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce a ukládá starostovi, aby
vyrozuměl ředitelku školy o schválení účetní závěrky,
b) pověřuje finanční výbor prověřením žádosti ředitelky Základní a mateřské školy Hovorčovice o započtení
pohledávek a závazků za období 2013-2018 a podáním zprávy o tomto prověření zastupitelům obce tak, aby
bylo možno v této věci rozhodnout na zasedání zastupitelstva obce 28.3.2019,
c) nesouhlasí se žádostí ředitelky Základní a mateřské školy Hovorčovice na využití uspořených prostředků
z fondu reprodukce majetku k pořízení klimatizace a ukládá ředitelce Základní školy a mateřské školy
Hovorčovice, aby převedla uspořené prostředky na účet Obce. Zároveň ukládá starostovi, aby o tomto
rozhodnutí vyrozuměl ředitelku školy.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí vzhledem k zamítnutí řádně uplatněného nároku Obce insolvenčním
s odpisem pohledávky Obce u společnosti IMOS Group, s.r.o. IČ:27756971, v likvidaci.

správcem

5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že ze strany Obce jsou připraveny smlouvy o spolupráci a zřízení věcných
břemen mezi Obcí a společností T-mobile k projektu zřízení optických sítí na území obce, a ukládá starostovi, aby po
odsouhlasení jejich finální podoby společností T-mobile zařadil jejich projednání na nejbližší jednání zastupitelstva
obce.
6. Zastupitelstvo obce vzhledem ke zjištěným nejasnostem skutečného stavu předmětu smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti mezi Obcí a společností ČEZ Distribuce a.s.,IČ 24729035 k přeložce vedení NN stahuje
projednání této smlouvy z programu zasedání a ukládá starostovi záležitost prověřit tak, aby v případě potřeby mohla
být smlouva v novém znění projednána na dalším zasedání zastupitelstva obce.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o způsobu a výši mzdových náhrad a cestovních náhrad
neuvolněným zastupitelům pro dobu výkonu činnosti zastupitele v rámci jejich pravidelné pracovní doby a bere na
vědomí, že v prokazatelném případě neuvolněným zastupitelům, kteří jsou v pracovně právním poměru, bude pro
dobu výkonu činnosti zastupitele v době jejich pravidelné pracovní doby poskytnuta náhrady mzdy, případně cestovní
náhrady v souladu s příslušnými ustanoveními Zákoníku práce a Zákona o obcích.
8. Zastupitelstvo obce:
a) projednalo Záměr financování investičních akcí Obce na období let 2019 – 2022 a stanovilo časový rámec
jejich realizace v tomto období a předpokládanou výši finančních nákladů,
b) ukládá starostovi, aby ve spolupráci s místostarostou zahrnul tyto akce do aktualizace Programu rozvoje obce
na roky 2019-2022 a předložil jej k projednání nejpozději v červnu 2019,
c) stanovuje, aby projednaný záměr byl v elektronické podobě přiložen jako příloha k zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
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9. Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje rozsah investičních akcí, pro které budou vyhlášena poptávková řízení pro zajištění projektové
dokumentace a stavebního povolení v roce 2019, a ukládá místostarostovi, aby zajistil jejich organizaci tak,
aby dokumenty stavebního povolení pro rozšíření kapacity mateřské školy a přestavby objektu č.p. 327
(NEPA) byly k dispozici nejpozději do června 2019 a pro rozšíření kapacity základní školy v objektu č.p. 903
do konce roku 2019,
b) ukládá místostarostovi, aby ve spolupráci s Českou komorou architektů zajistil organizaci architektonické
soutěže pro zpracování návrhu podoby nové budovy obecního úřadu na místě současné budovy č.p. 1 tak,
aby byl výběr vítězného návrhu k dispozici nejpozději do konce listopadu 2019.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí Obce do dotačních titulů vypsaných pro rok 2019 MAS Nad Prahou
o.p.s pro rozšíření kapacity MŠ a přestavby objektu č. 327 na komunitní centrum a souhlasí, aby na administraci
žádostí o uvedené dotace uzavřel starosta smlouvu se společností LK Advisory s.r.o. IČ 24275093.
11. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí podkladový materiál v rozsahu uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce a ukládá předsedkyni výboru pro sociální záležitosti, aby ve spolupráci se starostou a
místostarostou připravila Plán opatření a podmínek k jejich plnění v sociální oblasti u obce tak, aby tento plán mohl
být projednán na jednání zastupitelstva obce v červnu 2019.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvy mezi subjekty a Obcí k zajištění spolufinancování 2.
Reprezentačního plesu obce plánovaného na 23.3.2019 ve znění těchto smluv uvedených v příloze zápisu z tohoto
jednání zastupitelstva obce. Přehled dárců je uveden v zápisu z jednání zastupitelstva obce a bude prezentován při
propagaci reprezentačního plesu.
13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) informace v důvodové zprávě o stavu plnění usnesení z předchozích jednání zastupitelstva obce v rozsahu
uvedeném v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
b) informace starosty a místostarosty k ostatním záležitostem uvedeným v bodě 13 v zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.

.
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