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

U S N E S E N Í č. 9/2007
z veřejného jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2007
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 zpracované ke dni 13.12.2007, dle přílohy.
Souhlasí s úpravami rozpočtu provedenými do konce rozpočtového roku, tj. do 31.12.2007
(rozpočtové opatření č. 3).
2. Schvaluje rozpočtový výhled obce Hovorčovice na roky 2008-2010 dle přílohy.
3. Schvaluje, do doby schválení rozpočtu na rok 2008 rozpočtové provizorium na rok 2008.
4. Schvaluje OZV č. 5/2007 o hospodaření se splaškovými odpadními vodami, včetně projednaných
změn.
Schvaluje OZV č. 6/2007 o podmínkách pro užívání komunikací a jiných veřejných prostranství při
provádění staveb na území obce Hovorčovice.
Schvaluje OZV č. 7/2007 o místních poplatcích, včetně projednaných změn a úpravy mapky
veřejných prostranství.
5. Schvaluje předloženou Smlouvu kupní a Smlouvu darovací na nemovitosti, dům č.p. 1, pozemek
p.č. st. 2 o výměře 675 m2 a pozemek p.č. 196 o výměře 10 m2, zapsané na LV č. 482 k.ú.
Hovorčovice.
Pověřuje starostku obce podepsáním těchto smluv a zajištěním zápisu vlastnického práva
k nemovitostem do KN.
6. Bere na vědomí a schvaluje Plán zimní údržby v obci na rok 2007/2008, včetně projednaných změn.
7. Souhlasí s vypsáním výběrového řízení na využití objektu bývalé základní školy (objekt bez č.p.).
8. Schvaluje přijetí daru do majetku obce pro využití obecním úřadem od spol. DATALAN spol. s r.o –
PC DELL a monitor Philips. Přesná konfigurace bude v darovací smlouvě uvedena.
9. Schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – oprava komunikací v obci, se spol. Inženýrské stavby,
s.r.o.
Bere na vědomí informace o technickém dozoru investora.
10. Schvaluje rozšíření výboru sociálního a kulturního o 2 nové členky - pí. Kateřina Rousová a pí. Jarka
Hukelová.
11. Bere na vědomí výsledky konkursního řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy v Hovorčovicích.
Bere na vědomí rozhodnutí starostky obce, jmenovat do funkce ředitelky této mateřské školy paní
Moniku Mothejzíkovou, s účinností od 01.01.2008.
12. Schvaluje předložený Program obnovy vesnice pro obec Hovorčovice, období 2007 – 2010.
13. Schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Středočeského kraje v roce
2008 z dotačního titulu 1 na opravu mateřské školy v Hovorčovicích ve výši 200.000,- Kč.

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce
Vyvěšeno: 17.12.2007
Sejmuto:

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

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 2
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Příloha č. 2 – Rozpočtový výhled obce Hovorčovice na roky 2008 – 2010
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