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

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce číslo 4/2019 konaného dne 25.4.2019
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu hospodaření obce na rok 2019 ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace k situaci ve sběrném místě, souhlasí s návrhem textu
provozního řádu sběrného místa a pověřuje starostu vydáním Provozního řádu sběrného místa v tomto
schváleném znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace o stavu příprav k regulaci reklamy a pověřuje místostarostu,
aby pokračoval v přípravě nového orientačního systému obce a nejpozději na ZO v srpnu 2019 předložil jako
samostatné body, návrh textu nařízení a návrh nového orientačního systému obce, včetně návrhů vzorů
orientačních tabulek.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2019 v rozsahu uvedeném
v příloze k tomuto bodu usnesení s tím, že čerpání poskytnutých finančních prostředků je účelově vázáno na
podmínky uvedené v příloze tohoto usnesení a pověřuje starostu obce, aby se všemi subjekty uzavřel nejpozději
do 31.5.2019 jednotlivé smlouvy o poskytnutí finanční dotace s uvedením účelového určení a závazkem subjektu
příspěvek obci vrátit, pokud nebude řádné vyúčtování účelově poskytnuté dotace předloženo nejpozději do
15.12.2019. Posuny mezi jednotlivými paragrafy určenými k financování dotačních programů z rozpočtu obce na
rok 2019, byly vyřešeny v rámci rozpočtového opatření č. 2, které bylo odsouhlaseno usnesením č. 1, tohoto
zastupitelstva obce.
Příloha usnesení:
SUBJEKT

SKK – kopaná Hovorčovice

Výše
poskytnutého
příspěvku
150.000,-

SKK – kopaná Hovorčovice

10.000,-

Josef Ptáček - Nohejbalová
liga
Hovorčovice
AP aerobic Hovorčovice

10.000,-

Příspěvek na pronájem hracích ploch pro
jednotlivé turnaje

40.000,-

p. Marko Junghans Klaus

10.000,-

Příspěvek na pořízení pomůcek, závodních
úborů a pořádání soustředění.
Příspěvek pro zajištění organizace konání
akce Veterán dech v roce 2019, termín konání
akce 31.8.2019 a to zajištění zdravotnické
pomoci, mobilních WC, vytyčení tras a
zajištění odměn pro účastníky.
Příspěvek pro zajištění vzdělávacích a
volnočasových aktivit, případně kulturních akcí
pořádaných pro občany obce, zejména na
úhradu činnosti lektorů a nákup pomůcek a
vybavení pro činnost umělecké akademie při
základní škole.
Příspěvek na činnost místní organizace, práci
s mládeží, dětský den, závody dětí, terénní
úpravy u klubovny, výsadbu zeleně, Rybářskou
zábavu a obnovu elektrospotřebičů a osvětlení
klubovny.
Příspěvek na pořádání akcí pro děti a

MROŠ, z.s.

110.000,-

Místní organizace ČRS
Hovorčovice

55.000,-

OS Felix Liberi

60.000,-

Vymezení účelu, na který lze finanční
příspěvek obce použít
Příspěvek na krytí provozních nákladů nutných
k údržbě hrací plochy, úhrady provozních
nákladů a pro obnovu sportovního vybavení
oddílů mládeže.
Na zajištění akce Stavba máje a pálení
čarodějnic" 30.4.2019.
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SUBJEKT

Výše
poskytnutého
příspěvku

Vymezení účelu, na který lze finanční
příspěvek obce použít
veřejnost v obci a to akci Kouzelný les, Dětský
sportovní den a Kotlíkový guláš.

v Hovorčovicích
Středisko Willi - Skauti
Líbeznice
Římskokatolická farnost
Odolena Voda

40.000,-

EDA cz, z.ú.

17.500,-

Na provoz terénní sociální služby rané péče
poskytované dvěma rodinám s těžkým
zrakovým a kombinovaným postižením s
bydlištěm na území obce Hovorčovice

Linka bezpečí, z.s.

10.000,-

Na provozování služeb spojených s
poskytováním Linky bezpečí pro děti a
mladistvé

Marko Junghans Hovorčovická pěst

5.000,-

25.000,-

Na podporu činnosti oddílu skautu
v Hovorčovicích.
Na výměnu střešního úžlabí a dešťového
svodu na jižní straně kostela a 10.000,-Kč na
kulturní činnost v kostele - Koncert při noci
kostelů 24.5.2019 a hudební doprovod při
poutní slavnosti kostela 23.6.2019

Na pořádání akcí pro dospělé a děti
Hovorčovická pěst a Hovorčovická pěstička

5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace v záležitosti žádosti o narovnání vlastnického vztahu
k pozemku č. st. 11 a pověřuje starostu a místostarostu, aby na příští zastupitelstvo obce v květnu tohoto roku
připravili návrh řešení této záležitosti.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace o výsledku jednání se zástupci společnosti T-Mobile a
pověřuje starostu a místostarostu, aby pokračovali v jednání a výsledky představili na příštím zastupitelstvu obce v
měsíci květnu 2019.
7. Zastupitelstvo obce projednalo předloženou nabídku k odkupu žulových obrubníků a schvaluje kupní smlouvu k
jejich odprodeji ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho jednání 8.4.2019
doplněné o závěry zastupitelstva obce k jednotlivým bodům uvedené v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva a
pověřuje starostu a místostarostu, aby dle těchto závěrů postupovali.
9. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí informace v důvodové zprávě o stavu plnění usnesení z předchozích jednání zastupitelstva
obce v rozsahu uvedeném v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
b) bere na vědomí informace starosty a místostarosty k ostatním záležitostem uvedeným v bodě 9 zápisu
z tohoto jednání zastupitelstva obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Pavel Budín v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 26.4.2019
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