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

USNESENÍ
č. 08/2007
z veřejného jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 1. listopadu 2007
A. Zastupitelstvo – přijímá / bere na vědomí:
1. Bere na vědomí a souhlasí s kupní cenou nemovitosti č.p.1, včetně pozemku parc. č. 2 v k.ú.
Hovorčovice 1.400.000,-Kč.
2. Bere na vědomí nabídku p. Františka Skácela na provozování ČOV a kanalizace v obci.
3. Bere na vědomí informace týkající se obecní bytové jednotky v objektu kabin na fotbalovém hřišti.
4. Bere na vědomí informace o vypsaném konkursu na ředitele/ředitelku místní mateřské školy.
5. Bere na vědomí informace týkající se omezování přístupu ke kotlům v domě s pečovatelskou službou
6. Bere na vědomí informace týkající se darování komunikace vybudované na pozemku parc. č. 45/44 o
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výměře 4509m , v k.ú. Hovorčovice, včetně tohoto pozemku a vybudované infrastruktury – dešťové a
splaškové kanalizace a vodovodu do majetku obce. Dárci jsou pí. Sonja Mašková, p. Tomáš Mašek a pí.
Klára Mašková.
7. Bere na vědomí informace o rekonstrukci čekáren na vlakovém nádraží a na zastávce autobusu U
kostela.
8. Bere na vědomí informace týkající se objektu bývalé školní družiny.
B. Zastupitelstvo – schvaluje / souhlasí:
1. Schvaluje vymezení zastavěného území obce Hovorčovice.
2. Souhlasí s pořízením nemovitosti č.p.1, včetně pozemku parc. č. 2 v k.ú. Hovorčovice do majetku obce a
souhlasí se splatností ve třech splátkách – 1.splátka v r. 2008 – 500tis. Kč, 2.splátka v r. 2009 – 500tis. Kč
a 3.splátka v r. 2010 – 400tis. Kč.
3. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04100411 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí České Republiky.
4. Souhlasí s rozšířením obecní policie o 1 strážníka na dobu 1 roku.
5. Schvaluje název ulice „Růžová“ dle přiložené mapy.
6. Schvaluje uzavření nových smluv na dobu určitou s nájemci pozemků v lokalitě zahrádek (viz mapa) a
zvýšení nájemného dle platné legislativy.
7. Schvaluje zvýšení nájemného v Domě s pečovatelskou službou v případech, kde to legislativa umožňuje
takto:
•
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u nových smluv na 40Kč/m ,

•

u stávajících smluv, kde lze nájemné zvýšit, pak o 50% v 1.roce, o 40% v 2.roce a o 30% ve
3.roce.
8. Schvaluje zajištění dodatečné kolaudace obecní bytové jednotky v objektu kabin na fotbalovém hřišti.
9. Schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu obce na rok 2007 (viz přiložená tabulka).
10. Schvaluje přidělení bytové jednotky č. 1 v Domě s pečovatelskou službou výhradně správci Domu s
pečovatelskou službou.
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11. Schvaluje přijetí daru - komunikace vybudované na pozemku parc. č. 45/44 o výměře 4509m , v k.ú.
Hovorčovice, včetně tohoto pozemku a vybudované infrastruktury – dešťové a splaškové kanalizace a
vodovodu za podmínky, že budou odstraněny vady na kanalizaci zjištěné po provedení kamerových
zkoušek. Dárci jsou pí. Sonja Mašková, p. Tomáš Mašek a pí. Klára Mašková.
12. Schvaluje zajištění dodatečné kolaudace objektu bývalé školní družiny.
13. Schvaluje bezúplatné nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK)
parc.č. 36/4, v k.ú. Hovorčovice do vlastnictví Obce.
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C. Zastupitelstvo – ukládá / pověřuje:
1. Pověřuje starostku obce zajištěním pořízení nemovitosti č.p.1, včetně pozemku parc. č. 2 v k.ú.
Hovorčovice do majetku obce.
2. Pověřuje starostku obce podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 04100411 o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí České Republiky.
3. Pověřuje starostku obce dojednáním podmínek nové nájemní smlouvy obecní bytové jednotky v objektu
kabin na fotbalovém hřišti.
4. Pověřuje starostku zasláním upozornění p. Strakovi na porušování pravidel soužití v objektu DPS a
přeúčtování nákladů spojených s nuceným zajištěním přístupu ke kotlům.
5. Po odstranění vad na kanalizaci zjištěné po provedení kamerových zkoušek pověřuje starostku obce
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podepsáním darovacích smluv na komunikace vybudované na pozemku parc. č. 45/44 o výměře 4509m ,
v k.ú. Hovorčovice, včetně tohoto pozemku a vybudované infrastruktury – dešťové a splaškové kanalizace
a vodovodu. Dárci jsou pí. Sonja Mašková, p. Tomáš Mašek a pí. Klára Mašková.
6. Pověřuje starostku obce dalším jednáním k vyřešení majetkových vztahů k budově a pozemku bývalé
školní družiny.

Ilona Rozhoňová v.r.

Ing. Oldřich Lopata v.r.

starosta obce

1. místostarosta obce

Vyvěšeno: 8.11.2007

Sejmuto:

1. příloha – mapa k pojmenování ulice „Růžová“
2. příloha – mapa pozemků v lokalitě zahrádek
3. příloha – rozpočtová opatření rozpočtu obce na rok 2007

2

3

4

