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

Výsledky projednání bodů programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce číslo 8/2020 konaného dne 29.10.2020
1. Zastupitelstvo obce zvolilo v souladu s ustanovením § 64 zákona č.6/2002 Sb. paní Soňu
Berkovou, bytem Hovorčovice, do funkce přísedící Okresního soudu Praha – východ a ukládá
starostovi, aby o zvolení přísedící podal písemnou zprávu tomuto soudu.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace ve věci dalšího postupu obce k řešení
situace vzniklé vydáním pozemků a nemovitostí z majetku obce oprávněným osobám dle
zákona o restitucích a pověřuje starostu obce, aby v této věci prostřednictvím právních
zástupců obce podal žalobu k Okresnímu soudu Praha - východ proti rozhodnutí Státního
pozemkového úřadu - Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město
Prahu čj. SPU 306734/2020, ze dne 31.8.2020, které je přílohou zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace o navržených možnostech budoucího
využití pozemku č.parc. 170, k.ú. Hovorčovice a souhlasí s odložením rozhodnutí o finálním
využití tohoto pozemku na neurčito.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-126400493/VB001, Hovorčovice - kVN, TS, kNN, mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ:
24729035, na umístění zařízení distribuční soustavy na č.parc. 151, 136/1 a 137/1, vše k.ú.
Hovorčovice, ve znění smlouvy uvedené v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace k pořízení lanového parku na dětské
hřiště umístěné při ul. Nádražní a schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení lanového parku na
dětské hřiště umístěné při ul. Nádražní, ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace k pořízení skladových buněk do
sportovního areálu v majetku obce a pověřuje místostarostu zajištěním poptávkového řízení na
dodavatele skladových buněk do sportovního areálu v majetku obce s tím, že výsledky řízení
budou předloženy ke schválení na jednání zastupitelstva obce nejpozději v v dubnu 2021.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k poptávkovému řízení na zhotovitele
kouřových zkoušek splaškové kanalizace ve vybraných lokalitách obce Hovorčovice a pověřuje
starostu obce, aby pro společnost VODA CZ SERVICE, s.r.o., IČ27545547, Hořenice 45, 551
01 Jaroměř, vystavil objednávku na provedení kouřových zkoušek splaškové kanalizace ve
vybraných lokalitách obce Hovorčovice s tím, že cena bude v objednávce v souladu s obsahem
nabídky této společnosti, která je přílohou zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
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8. Zastupitelstvo obce
a) rozhoduje, v rámci zadávacího řízení "Zpracování projektové dokumentace: ZŠ
Hovorčovice – rozšíření pavilonu 1. stupně” a na základě protokolu o otevírání,
hodnocení a posouzení nabídek, o vyloučení dodavatele Energy Benefit Centre a.s.,
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 29029210 a to v souladu s § 48 odst. 2 písm. a)
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
b) rozhoduje, v rámci zadávacího řízení "Zpracování projektové dokumentace: ZŠ
Hovorčovice – rozšíření pavilonu 1. stupně” a na základě protokolu o otevírání,
hodnocení a posouzení nabídek, o vyloučení dodavatele JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 103/17,
500 03 Hradec Králové, IČ: 25917234 a to v souladu s § 48 odst. 3 písm. a) zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
c) rozhoduje, na základě závěru z protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek v
rámci zadávacího řízení "Zpracování projektové dokumentace: ZŠ Hovorčovice –
rozšíření pavilonu 1. stupně”, že vybraným dodavatelem je INTAR a.s., Bezručova
81/17a, 602 00 Brno, IČ: 25594443, jehož nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání
nabídek, splňuje kvalifikační kritéria stanovená zadávací dokumentací a na základě
hodnocení je ekonomicky nejvýhodnější. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o dílo s tímto vybraným dodavatelem.
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o postupu přípravy projektové dokumentace
na revitalizaci objektu Revoluční čp.327, Hovorčovice (NEPA) a schvaluje dodatek č.1, ke
smlouvě o dílo na zhotovitele projektové dokumentace a inženýringu stavebního povolení pro
objekt čp. 327, Hovorčovice, kterým se upravují termíny dodání jednotlivých částí zakázky, ve
znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace, schvaluje Harmonogram přípravy
návrhu rozpočtu hospodaření obce Hovorčovice na rok 2021 a návrhu střednědobého výhledu
hospodaření obce Hovorčovice na roky 2022 – 2023 a pověřuje starostu a místostarostu, aby
se tímto harmonogramem řídili.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace o možnosti pořízení spořícího účtu a
rozhodlo, že se nový spořící účet obce nebude zřizovat.
12. Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí podané informace uvedené v zápise k podání žádosti obce o dotaci k
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok
2021 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a projednání výběru
administrátora k podání této žádosti,
b) pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR do
programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021, v podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova, na vybrané projekty obce uvedené v zápise z tohoto jednání
prostřednictvím MAS Nad Prahou o.p.s., IČ: 013 98 717.
13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho
jednání ze dne 12.10.2020, 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.
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14. Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí informace v příloze důvodové zprávy o stavu plnění usnesení z
předchozích jednání zastupitelstva obce,
b) bere na vědomí informace starosty a místostarosty k ostatním záležitostem uvedeným v
bodě 14. zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
c) pověřuje starostu obce vyslovením nesouhlasného stanoviska obce k výstavbě bytových
jednotek v areálu společnosti Vitall s.r.o., Revoluční čp. 14, Hovorčovice, v rámci
vyhlášeného stavebního řízení, z důvodu nesplnění požadavků obce, které jsou uvedeny
v zápisech z předchozích jednání zastupitelstva obce a neprojednání záměru
předloženého stavebnímu úřadu Líbeznice s obcí,
d) pověřuje starostu obce k dalšímu jednání ve věci umístění Z-BOXu se společností
Zásilkovna s.r.o., IČ:28408306 a podáním informací o výsledcích tohoto jednání na
příštím jednání zastupitelstva obce v listopadu 2020.

Jiří Novák v.r.
starosta obce
Hovorčovice 30.10.2020

Pavel Budín v.r.
místostarosta obce

