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

USNESENÍ
č. 07/2007
z veřejného jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 1. října 2007
A. Zastupitelstvo – přijímá / bere na vědomí:
1. Přijímá finanční příspěvek od společnosti Central Group, a.s. ve výši 200 tisíc Kč na zabezpečení chodu
obecního úřadu.
2. Bere na vědomí navýšení ceny za dodání díla – kanalizačních větví B1, B2 a B3 společností
Stavokomplet, s.r.o.
B. Zastupitelstvo – schvaluje:
1. Nákup ojetého osobního automobilu do vlastnictví obce ve výši 150 tisíc Kč. Tato částka bude vyjmuta z
§3613 – pol. 5139, rozpočet obce nebude navýšen.
2. Nákup ojetého nákladního sklápěcího automobilu Multicar do vlastnictví obce v předpokládané výši 100
tisíc Kč. Tato částka bude vyjmuta z §3613 – pol. 5139, rozpočet obce nebude navýšen.
3. Názvy dosud nepojmenovaných ulic dle předložené mapy obce - „Řipská“ a „Pakoměřická“ a schvaluje
přejmenování ulice „Nad Revoluční“ na nový název „Polní“.
4. Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby pro občany obce s městem Brandýs n. Labem.
5. Kupní smlouvu č. H/S/9/2007 se spol. Pmax, s.r.o. na koupi pozemku par.č. 48/3 v katastrálním území
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Hovorčovice o výměře 250m za 1Kč + DPH.
6. Schvaluje navýšení ceny smlouvy se společností Stavokomplet, s.r.o. na výstavbu kanalizačních větví
B1,B2 a B3 o 112.804,- Kč bez DPH za celé dílo.

C. Zastupitelstvo – ukládá/pověřuje:
1. Pověřuje starostku doplněním Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby pro občany obce s městem
Brandýs n. Labem o předmět a rozsah poskytovaných služeb a pověřuje starostku jejím podpisem.
2. Pověřuje starostku opravou formálních chyb ve smlouvě č. H/S/9/2007 se spol. Pmax, s.r.o. a pověřuje
starostku jejím podpisem.
3. Pověřuje starostku uzavřením smlouvy se společností Stavokomplet, s.r.o. na výstavbu kanalizačních větví
B1,B2 a B3.

Ilona Rozhoňová v.r.

Ing. Oldřich Lopata v.r.
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1. místostarosta obce

Vyvěšeno:

Sejmuto:

1

