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

Výsledky projednání bodu programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce číslo 1/2021 konaného dne 28.1.2021

1. Zastupitelstvo obce schvaluje Organizační plán obecního úřadu na rok 2021, vydaný
příkazem starosty obce č. 01-21-P00, který je uložen v evidenci příkazů starosty na
sekretariátu starosty obce.
2. Zastupitelstvo obce projednalo stav plnění projektů a úkolů stanovených v Programu
rozvoje obce na roky 2019-2022 a výhledu jejího rozvoje do roku 2026 v aktuálním
znění a ukládá starostovi a místostarostovi, aby připravili vyhodnocení plnění úkolů
za rok 2020 k projednání na jednání zastupitelstva obce v únoru 2021 a projednání
aktualizace programu na další období na jednání zastupitelstva obce v březnu 2021.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace a schvaluje navržený postup
přípravy výstavby nového obecního úřadu uvedený v zápise z tohoto jednání
zastupitelstva obce a pověřuje starostu a místostarostu, aby se tímto postupem řídili.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace uvedené v zápise z tohoto jednání
k postupu rekonstrukce objektu č.p. 327 (Nepa) a ukládá starostovi, aby na
březnové zasedání zastupitelstva obce připravil k projednání plán financování této
akce a harmonogram průběhu rekonstrukce, s předpokladem dokončení do
31.8.2022.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace ve věci žádosti SKK
Hovorčovice o příspěvek obce na výstavbu tréninkového hřiště s UMT a pověřuje
starostu a místostarostu k jednání s SKK tak, aby na únorové jednání zastupitelstva
obce zařadili tuto záležitost ke konečnému projednání.
6. Zastupitelstvo obce:
a) dodatečně souhlasí s Plánem financování a obnovy ČOV a kanalizace v majetku
obce Hovorčovice na rok 2021,
b) pověřuje starostu obce, aby z důvodu neplnění požadavku obce na předložení
podkladů pro výpočet sporných položek uvedených v kalkulaci stočného v obci
Hovorčovice pro rok 2021, prověřil případné uplatnění sankcí vůči provozovateli
kanalizace a ČOV v majetku obce a výsledek pak předložil k projednání dalšího
postupu na zasedání zastupitelstva obce v únoru 2021,
c) pověřuje starostu a místostarostu, aby na veřejné zasedání zastupitelstva obce v
únoru 2021, připravili informace o výsledcích jednání mezi Obcí a
provozovatelem kanalizace a ČOV v majetku obce ve věci sporných položek
uvedených v kalkulaci stočného v obci Hovorčovice pro rok 2021.
7. Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí podané informace o dalším postupu obce k řešení situace
vzniklé vydáním pozemků a nemovitostí z majetku obce oprávněným osobám dle
zákona o restitucích, uvedené v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce,
b) dodatečně souhlasí s podáním soudních žalob proti rozhodnutím Státního
pozemkového úřadu čj. SPU 418974/2020, ze dne 25.11.2020 a čj. SPU
421172/2020, ze dne 25.11.2020, uvedeným v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce,
c) souhlasí s předloženým postupem řešení situace vzniklé vydáním pozemků a
nemovitostí z majetku obce oprávněným osobám dle zákona o restitucích
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uvedeným v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce a pověřuje starostu a
místostarostu, aby se tímto postupem řídili.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na odprodej spoluvlastnického podílu k
pozemku č.parc. st.1259 a č.parc. 74/307 (nově odděleno od č.parc. 74/270), vše
k.ú. Hovorčovice, mezi Obcí a pí Cicvárkovou jako kupující, ve znění uvedeném v
příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
9. Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí podané informace ve věci nabídky společnosti Alza.cz, a.s., IČ:
270 82 440, na umístění boxu na výdej objednaného zboží - tzv. AlzaBoxu a
odkládá rozhodnutí v této věci na neurčito z důvodu současného nedostatku
vhodných prostor pro umístění tohoto zařízení,
b) pověřuje místostarostu, aby o tomto stanovisku zastupitelstva obce informoval
zástupce společnosti Alza.cz.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o přemístění parkovacích míst v rámci ulic
Větrná a Okrouhlá, mezi Obcí a pí Kutovou, ve znění uvedeném v příloze zápisu z
tohoto jednání zastupitelstva obce.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěr Výboru pro výstavbu a životní prostředí z
jeho jednání ze dne 11.1.2021.
12. 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 12 zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
c) souhlasí s prominutím platby za udržovací poplatek za nájem pozemku pro
stánek se zmrzlinou pí Kučerové, IČ: 02948575, za období 1.10.2020 31.3.2021,
d) stanovuje pro svou vnitřní potřebu tyto termíny pro konání veřejných zasedání
ZO v roce 2021:
leden:
28.1.
červenec:
29.7.
únor:
25.2.
srpen:
26.8.
březen:
25.3
září:
30.9.
duben :
29.4.
říjen:
21.10.
květen:
27.5
listopad:
25.11.
červen:
24.6.
prosinec:
16.12.
a souhlasí s tím, aby starosta obce v případě, že by ZO v takto schváleném
příslušném termínu bylo neúčelné, jej nesvolával a vyrozuměl zastupitele o
tom, že termín nebude využit, ZO bere na vědomí, že stanovením termínů pro
rok 2021 není dotčen obsah jednacího řádu zastupitelstva,
e) bere na vědomí obsah doručených dopisů adresovaných zastupitelům od pí
Aksmanové a p. Křížka ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva a pověřuje místostarostu, aby jejich jménem zpracoval odpovědi
v zákonném termínu.
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13. Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1.2.2021 Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2021, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ve znění uvedeném v příloze zápisu z jednání
tohoto zastupitelstva obce.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Pavel Budín v.r.
místostarosta obce

Hovorčovice 29.1.2021
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