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

Výsledky projednání bodu programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce číslo 3/2020 konaného dne 23.4.2020
1. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí podané informace k návrhu Závěrečného účtu hospodaření obce za rok
2019 a postupu k zajištění finanční kontroly obce k zajištění Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019,
b) pověřuje starostu, aby předložil návrh Závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2019 a
návrh Zprávy o výsledku přezkoumání kontroly hospodaření obce za rok 2019 k
odsouhlasení nejpozději na zasedání zastupitelstva obce v červnu 2020,
c) pověřuje starostu, aby zajistil, že návrh Závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2019
a návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 budou vyvěšeny
na úřední desce obce více jak 15 dnů před jejich předložením k projednání na
zastupitelstvu obce.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o spolupráci mezi Obcí a pí Marií Flaksovou
uzavřenou za účelem úpravy projektové dokumentace, určené pro plánovanou výstavbu
parkoviště P+R v ul. Nádražní na pozemku parc. č. 38/4, k.ú. Hovorčovice, ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje dodatky ke smlouvám mezi subjekty a Obcí k
zajištění spolufinancování 3. reprezentačního plesu obce, plánovaného na 21.3.2020, ve znění
těchto jednotlivých dodatků uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2020 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 31.5.2020 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
15.12.2020.
Příloha usnesení:
SUBJEKT

SKK – kopaná
Hovorčovice (OS)
č.j.: 0592/2020
Nohejbalová liga
Hovorčovice
č.j.: 0645/2020
AP aerobic Hovorčovice
č.j.: 0646/2020
Marko Junghans ml. Hovor. pěst
čj.:0594/2020

Výše
Vymezení účelu, na který lze finanční
poskytnutého
příspěvek obce použít
příspěvku
Doplnit
dle
závěrů
ze
schůzky
150.000,- Příspěvek na krytí provozních nákladů
nutných k údržbě hrací plochy, úhrady
provozních nákladů a pro obnovu
sportovního vybavení oddílů mládeže.
10.000,- Příspěvek na pronájem hracích ploch pro
jednotlivé turnaje
45.000,- Příspěvek na pořízení pomůcek, závodních
úborů a pořádání soustředění.
20.000,- Na pořádání akcí pro dospělé a děti
Hovorčovická pěst a Hovorčovická pěstička
2020
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SUBJEKT

Škola Taekwon-do
DanGun
č.j.0631/2020
Kroužek PP, z.s. florbal
čj.0517/2020
Marko Junghans St.–
Veterán dech
č.j.: 0644/2020
MROŠ, z.s.
č.j.: 0628/2020

MO – Rybáři
č.j. 0650/2020

FELIX LIBERI
č.j.: 0629/2020
Skauti Líbeznice
č.j.: 0630/2020
Linka bezpečí, z.s.
č.j.:0586/2020
EDA cz, z.ú.
č.j.:0569/2020

HOSPIC TEMPUS
č.j.0521/2020
Farnost Odolena Voda
č.j.0437/2020

Výše
Vymezení účelu, na který lze finanční
poskytnutého
příspěvek obce použít
příspěvku
Doplnit
dle
závěrů
ze
schůzky
5.000,- Na pronájem tělocvičny pro výuku
taekwonda v ZŠ Hovorčovice
5.000,- Na pronájem sportovních prostor, nákup
materiálu a startovné na turnajích.
10.000,- Příspěvek pro zajištění organizace konání
akce Veterán dech v roce 2020.
110.000,- 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
55.000,Na pořádání rybářské zábavy (hudební
produkce), na činnost MO při práci s
mládeží
dětského
rybářského
kroužku,
rybářské feeder závody, výsadbu
zeleně, terénní úpravy a mobilní garáž.
65.000,- Příspěvek na akce Kouzelný les,
Starostenský guláš a obnovu vybavení pro
pořádání společenských akcí.
45.000,- Na podporu činnosti oddílu skautu
v Hovorčovicích.
10.000,- Na provozování služeb spojených s
poskytováním Linky bezpečí pro děti a
mladistvé
9.500,- Na na provoz terénní sociální služby rané
péče poskytované dvěma rodinám s
těžkým
zrakovým
a
kombinovaným
postižením s bydlištěm na území obce
Hovorčovice.
10.000,- na poskytování domácí hospicové péče pro
občany obce Hovorčovice
40.000,- Na výměnu střešního úžlabí a dešťového
svodu na jižní straně kostela a částečné
přeskládání střešní krytiny

5. Zastupitelstvo obce:
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a) bere na vědomí podané informace uvedené v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce
ve věci stavu plnění Dohody o narovnání mezi obcí Hovorčovice a pí Soňou Písaříčkovou,
p. Petrem Kolářem a p. Stanislavem Schuhem ze dne 4.10.2018,
b) rozhodlo, že konečný termín pro dokončení prací dle Dohody o narovnání mezi obcí
Hovorčovice a pí Soňou Písaříčkovou, p. Petrem Kolářem a p. Stanislavem Schuhem ze
dne 4.10.2018 bude 31.8.2020.
c) pověřuje starostu, aby o tomto rozhodnutí informoval právní zástupce obce a zajistil, aby
nový termín pro dokončení prací dle Dohody o narovnání mezi obcí Hovorčovice a pí
Soňou Písaříčkovou, p. Petrem Kolářem a p. Stanislavem Schuhem ze dne 4.10.2018
zapracovali do písemné odpovědi protistraně s tím, že se jedná o náhradní termín k
plnění, který ji nezbavuje povinnosti smluvní sankce.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace ve věci výběrového řízení na
zhotovitele tabulí pro Obecní orientační systém a pověřuje místostarostu, aby výsledky řízení
předložil ke schválení na jednání zastupitelstva obce nejpozději v květnu 2020.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce Hovorčovice do území působnosti MAS
Nad Prahou na programové období 2021 – 2027 a pověřuje starostu obce potvrzením souhlasu
na formulář MAS.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Hovorčovice, ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce a pověřuje starostu jeho
zveřejněním v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém a na webových stránkách obce.
9. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí informace podané k dotačnímu titulu „Oranžové hřiště“ vyhlášeného
společností ČEZ, a. s. v roce 2020 a souhlasí s podáním žádosti za obec Hovorčovice.
b) pověřuje starostu a místostarostu, aby ve spolupráci s autorem architektonického návrhu
"sáňkovacího kopce" zajistili vypracování konečné podoby tohoto místa včetně rozmístění
a druhu jednotlivých herních prvků tak, aby bylo možno o tuto dotaci požádat.
c) pověřuje starostu k podání žádosti z dotačního titulu „Oranžové hřiště“ vyhlášeného
společností ČEZ, a. s., v roce 2020, na výstavbu dětského hřiště v obci Hovorčovice na
pozemku parc. č. 56/338, k.ú. Hovorčovice.
10. Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje variantu B návrhu využití objektu č.p. 327 v majetku obce pro účely výběrového
řízení k zajištění projektové dokumentace a stavebního povolení, v grafické podobě
uvedené v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce a pověřuje starostu a
místostarostu, aby se v rámci přípravy návrhu výzvy na poptávkové řízení tímto
rozhodnutím řídili,
b) schvaluje změnu termínu předložení výsledků poptávkového řízení na zhotovitele
projektové dokumentace a stavebního povolení na rekonstrukci objektu č.p.327 v
majetku obce tak, aby výsledky poptávkového řízení byly předloženy ke schválení na
jednání zastupitelstva obce nejpozději v červnu 2020.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace ve věci plánovaného vyhlášení
výběrového řízení k zajištění zhotovitele rekonstrukce povrchu místní komunikace v ulici Polní a
souhlasí, aby toto výběrové řízení bylo odloženo.
12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho
jednání 9.3.2020, doplněné o závěry zastupitelstva obce k jednotlivým bodům, uvedené v zápise
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z tohoto jednání zastupitelstva obce a pověřuje starostu a místostarostu, aby dle těchto závěrů
postupovali.
13. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí informace v příloze důvodové zprávy 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 13. zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
c) rozhodlo k žádosti o umístění mobilní garáže podané MO ČRS Hovorčovice, jejíž přílohou
je plánek s místem umístění na pozemku parc. č. 2/2, k.ú. Hovorčovice, který je ve
vlastnictví ČRS, že Obec nemá námitek proti tomuto záměru a pověřuje starostu, aby MO
ČRS Hovorčovice o tomto závěru písemně informoval,
d) projednalo informaci představenstva akciové společnosti VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK,
a.s., IČ 46356991 o svolání řádné valné hromady této akciové společnosti na den
27.5.2020, od 10,00 hodin, v malém sále Domu kultury, nám. Sítná 3127, Kladno a
rozhodlo delegovat k účasti na této řádné valné hromadě starostu obce Hovorčovice pana
Jiřího Nováka. Jako jeho náhradníka, v případě, že by se nemohl starosta obce účastnit,
deleguje k účasti na této řádné valné hromadě pana Pavla Budína, místostarostu obce
Hovorčovice,
e) souhlasí s odložením platby finančního příspěvku 45.000,-Kč za dělení pozemku parc. č.
56/131,k.ú. Hovorčovice s tím, že úhrada této částky musí být provedena nejpozději do
31.7.2020 a pověřuje starostu, aby žadatele p. Čmolíka o tomto závěru písemně informoval.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Pavel Budín v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 24.4.2020
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