INFORMACE
o konání zasedání zastupitelstva obce Hovorčovice
Místo konání:

Hovorčovice, Revoluční 930, jídelna základní školy

Doba konání:

25.2.2021 od 18:00 hodin.

Navržený program:
1. Projednání Vyhodnocení plnění projektů a úkolů stanovených v Programu na roky 2019-2022
za rok 2020.

2. Projednání informací o dalším postupu obce k řešení situace vzniklé vydáním pozemků a
nemovitostí z majetku obce oprávněným osobám dle zákona o restitucích.

3. Projednání informací o stavu změny č. 4 Územního plánu obce Hovorčovice.
4. Projednání Ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2020 u
obce Hovorčovice a její příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Hovorčovice.
5. Projednání účetní závěrky hospodaření Základní školy a mateřské školy Hovorčovice,
příspěvkové organizace za rok 2020.
6. Projednání rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu hospodaření obce Hovorčovice na rok 2021.
7. Projednání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 45/2019 na "Výstavbu pavilonu Mateřské školy v
ul. Lánská, Hovorčovice", uzavřené mezi Obcí a spol. URBISISTO, s.r.o., IČ 28993012.
8. Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/2020 na realizaci přípojek inženýrských sítí
pro objekt MŠ Lánská, uzavřené mezi Obcí a společností OLTEX s.r.o., IČ: 25692437.
9. Projednání návrhu Dodatku č. 7 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, využívání a
odstraňování odpadů, uzavřené mezi Obcí a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
IČ:49356089.
10. Projednání žádosti SKK Hovorčovice o příspěvek na výstavbu tréninkového hřiště s umělou
trávou.
11. Projednání návrhu Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě na fotbalové hřiště č.35/2013, uzavřené
mezi Obcí a SKK Hovorčovice, z.s., IČ: 62930575.
12. Projednání informací 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.
13. Projednání závěrů z jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí konaného dne 8.2.2021.
14. Projednání informací k vybraným záležitostem obce.

Hovorčovice, 15.2.2021
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:

Jiří Novák v.r.
starosta obce Hovorčovice

