INFORMACE
o konání zasedání zastupitelstva obce Hovorčovice
Místo konání:

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

Doba konání:

30.1.2020 od 18:00 hodin.

Navržený program:
1. Projednání vyhlášení poptávkového řízení k zajištění zhotovitele kolumbária na hřbitově v
Hovorčovicích.
2. Projednání vyhlášení poptávkového řízení k zajištění projektu revitalizace objektu č.p. 327 (Nepa) a
stavebního povolení k její realizaci.
3. Projednání nařízení obce k zákazu reklamy ve vybraných částech veřejných prostranství v obci.
4. Projednání závazného manuálu pro obecní orientační systém.
5. Projednání návrhu textu Dohody o umístění orientačních tabulí v rámci orientačního systému obce
Hovorčovice.
6. Projednání vyhlášení poptávkové řízení k zajištění dodavatele informačního systému k označení
komunikací a významných objektů v obci.
7. Projednání podání žádosti obce o dotaci k podpoře výstavby pavilonu MŠ Lánská k obecně
prospěšné společnosti MAS Nad Prahou.
8. Projednání dodatku č.1 k smlouvě 72/2019 s Ing. Ondřejem Tučkem IČO: 70735352 k zpracování
architektonické studie pro dostavbu budovy Základní školy.
9. Projednání Plánu financování vodohospodářské infrastruktury v majetku obce Hovorčovice (období
2019-2028) pro I. etapu a po jeho revizi (období 2020-2029) pro II. etapu.
10. Projednání postupu k vyhodnocení plnění Programu rozvoje obce na období 2019- 2022 za rok 2019 a
jeho aktualizace na další období.
11. Informace o výběru organizátora architektonické soutěže k zajištění návrhu přestavby č.p. 1 na
budovu obecního úřadu.
12. Informace o organizaci komunitního projektu k zřízení naučné stezky v obci v gesci Obce
Hovorčovice.
13. Projednání Organizačního plánu obecního úřadu na rok 2020.
14. Projednání stanoviska zastupitelstva obce k výzvě starosty obce Jesenice k zajištění zvýšení
bezpečnosti v obcích Středočeského kraje.
15. Projednání závěrů z jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí konaného dne 13.1.2020.
16. Projednání informací k vybraným záležitostem obce.

Hovorčovice, 21.1.2020
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:

Jiří Novák v.r.
starosta obce Hovorčovice
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