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

Výsledky projednání bodů programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce číslo 7/2020 konaného dne 17.9.2020

1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu hospodaření Základní školy

a Mateřské školy Hovorčovice na rok 2020 ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu hospodaření obce na rok
2020 ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace a schvaluje smlouvu se společností
LK Advisory, IČ 24275093, na organizační zajištění projektového a finančního řízení projektu s
názvem „Zvýšení kapacity Mateřské školy v obci Hovorčovice“ ve znění uvedeném v příloze
zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu poptávkového řízení "Výroba tabulí
pro naučnou stezku Hovorčovice", a pověřuje starostu obce k jednání a podpisu smlouvy o dílo
na zhotovitele tabulí pro naučnou stezku Hovorčovice, s tím, že termíny plnění a cena za dílo
bude ve smlouvě v souladu s obsahem vítězné nabídky a zadáním poptávkového řízení.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu poptávkového řízení na zhotovitele
"Návrh a realizace herních prvků a mobiliáře sáňkovací kopec Hovorčovice, č.parc. 56/338" a
pověřuje starostu obce k jednání a podpisu smlouvy o dílo na zhotovitele herních prvků a
mobiliáře sáňkovacího kopce Hovorčovice, č.parc. 56/338, s tím, že termíny plnění a cena za
dílo bude ve smlouvě v souladu s obsahem vítězné nabídky a zadáním poptávkového řízení.
6. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí informace o aktuálním stavu podmínek pro budování kolumbária
v rozsahu uvedeném v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce a pověřuje starostu,
aby pokračoval v jednání, které zajistí podmínky k zřízení urnového zařízení na území
obce,
b) ukládá starostovi, aby informace o stavu těchto jednání zařadil do programu
zastupitelstva nejpozději v prosinci 2020.
7. Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje postup k řešení výpovědi nájemní smlouvy k užívání prostor nacházejících se v
čp. 295, Hovorčovice (správcovský byt na fotbalovém hřišti) navržený písemně advokátní
kanceláří Scholz & Malý. Tento návrh postupu je přílohou zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce,
b) pověřuje starostu obce, aby dle tohoto postupu vedl další jednání s nájemci bytu.

8. Zastupitelstvo obce:
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a)
b)

bere na vědomí informace podané ve věci havarijního stavu skladového zázemí v rámci
fotbalového areálu č.parc. 343, k.ú. Hovorčovice,
pověřuje starostu obce, aby neprodleně zahájil přípravu odstranění stávajícího
skladového objektu z technických důvodů a jeho nahrazení novou jednoduchou stavbou
ze stavebních buněk, určenou pro umístění kabin pro rozhodčí a sklady fotbalového
hřiště.

9. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí podané informace ve věci provozování ČOV a kanalizační soustavy ve
vlastnictví obce po roce 2021 a rozhodlo, že provozování ČOV a kanalizační soustavy v
jejím vlastnictví pro období 2021 až 2026 bude zajištěno prostřednictvím externího
dodavatele,
b) souhlasí se zahájením výběrového řízení na provozovatele ČOV a kanalizační soustavy
v majetku obce Hovorčovice na období 2021-2026 a pověřuje starostu, aby jeho výsledky
předložil ke schválení nejpozději v dubnu 2021,
c) schvaluje smlouvu se společností CSSC, a.s., IČ 27618498, na administrátora
výběrového řízení na provozovatele ČOV a kanalizační soustavy v majetku obce
Hovorčovice pro období 2021-2026, ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace a schvaluje text zadávací
dokumentace pro výběrové řízení na "Zpracování projektové dokumentace k zajištění přístavby
budovy Základní školy Revoluční čp. 903, Hovorčovice a zajištění kompletní inženýrské činnosti
včetně stavebního povolení k realizaci" ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace a schvaluje Smlouvu o zřízení a
provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP, se spol. EKOLAMP s.r.o., IČ
27248801, ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
12. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí podané informace ve věci odprodeje pozemku č.parc. 170, k.ú.
Hovorčovice, a rozhodlo, že pozemek č.parc. 170, k.ú. Hovorčovice nebude obec
prodávat a pověřuje starostu obce, aby toto stanovisko sdělil žadateli,
b) ukládá starostovi, aby do programu zastupitelstva v říjnu 2020 zařadil projednání
možností aktuálního využití tohoto pozemku pro potřeby obce.
13. Zastupitelstvo obce :
a) bere na vědomí podané informace uvedené v zápise z toho jednání zastupitelstva obce
ve věci postupu obce k řešení situace vzniklé vydáním pozemků a nemovitostí
oprávněným osobám z dosavadního majetku obce v rámci restitučního řízení a pověřuje
starostu obce jednáním s těmito osobami ve věci narovnání právních vztahů k užívání
těchto pozemků nebo jejich částí, případně k jednání o odkupu těchto pozemků do
majetku obce,
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b) ukládá starostovi, aby o stavu jednání a jejich závěrech podával na každém jednání

zastupitelstva informace a to do doby, než bude dosaženo závazných závěrů, které
podléhají schválení zastupitelstvem obce.
14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho
jednání ze dne 7.9.2020, doplněné o závěry zastupitelstva obce k jednotlivým bodům, uvedené
v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce a pověřuje starostu a místostarostu, aby dle
těchto závěrů postupovali.
15. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí informace v příloze důvodové zprávy o stavu plnění usnesení z
předchozích jednání zastupitelstva obce,
b) schvaluje provedení stavebních úprav nároží u školy Revoluční čp. 930 a provedení
úpravy koryta odvodňovací strouhy při komunikaci Revoluční a pověřuje starostu, aby
provedení těchto prací zajistil a o dalším postupu průběžně zastupitelstvo informoval,
c) schvaluje finanční příspěvek obce na kurz keramiky pro seniory ve výši 1.200,-Kč/osobu
a pověřuje starostu, aby zajistil, že tento příspěvek bude vyplacen dle skutečného počtu
účastníků kurzu,
d) pověřuje starostu, aby s ohledem na situaci vzniklou vydáním pozemků a nemovitostí
oprávněným osobám z dosavadního majetku obce v rámci restitučního řízení prověřil ve
spolupráci s právníky obce právní dopady tohoto aktu na naplnění dohody o narovnání
mezi Obcí a pí Písaříčkovou, p. Kolářem a p. Schuhem a na souběžně vedený soudní
spor s těmito osobami a aby informace o těchto zjištěních zařadil do programu
zastupitelstva v říjnu 2020,
e) bere na vědomí informace starosty a místostarosty k ostatním záležitostem uvedeným v
bodě 15 zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce
Hovorčovice 18.9.2020

Pavel Budín v.r.
místostarosta obce

