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

Výsledky projednání bodu programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce číslo 4/2021 konaného dne 29.4.2021
1. Zastupitelstvo obce:
a) souhlasí s dočasným umístěním dvou tříd prvního stupně základní školy Hovorčovice do
prostor Centra volného času Měšice a pověřuje starostu obce k sjednání a podpisu
příslušných smluv na tyto prostory pro školní rok 2021/2022,
b) pověřuje starostu obce zahájením poptávkového řízení na zajištění provozovatele školního
autobusu pro dopravu dětí do a z Centra volného času Měšice pro školní rok 2021/2022,
c) pověřuje starostu a místostarostu obce, aby ve spolupráci s ředitelkou Základní školy a
mateřské školy Hovorčovice tyto skutečnosti projednali s rodiči vybraného ročníku základní
školy, kterého se bude opatření týkat,
d) pověřuje starostu a místostarostu obce, aby nejpozději na veřejné zasedání zastupitelstva
obce v září 2021 připravili návrhy k zajištění provozu základní školy pro školní rok
2022/2023.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí a společností SEVEROČESKÉ
KAMENOLOMY A PÍSKOVNY s.r.o., IČ: 24272736, na poskytnutí finančního daru na havarijní
opravu komunikace Březiněveská, ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení tabulí Naučné stezky Hovorčovice
mezi Obcí a společností Urbania, s.r.o., IČ: 26242826, ve znění uvedeném v příloze zápisu
z tohoto jednání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2021 v
rozsahu uvedeném v příloze k tomuto bodu usnesení s tím, že čerpání poskytnutých finančních
prostředků je přísně účelově vázáno na podmínky uvedené v příloze tohoto usnesení, a
pověřuje starostu obce, aby se všemi subjekty uzavřel nejpozději do 31.5.2021 jednotlivé
smlouvy o poskytnutí finanční dotace s přímým uvedením účelového určení a závazkem
subjektu příspěvek obci vrátit, pokud nebude řádné vyúčtování účelově poskytnuté dotace
předloženo nejpozději do 15.12.2021.
Příloha usnesení:
SUBJEKT

SKK – kopaná
Hovorčovice (OS)
č.j.: 0626/2021

Nohejbalová liga
Hovorčovice č.j.:
0659/2021

Výše
Vymezení účelu, na který lze finanční
poskytnutého
příspěvek obce použít
příspěvku
Doplnit
dle
závěrů
ze
schůzky
150.000,- Příspěvek na obnovu vybavení oddílů
mládeže, údržby hrací plochy,
opravu/údržbu kabin a techniky pro sečení
a zalévání a úhrady nákladů na pohonné
hmoty a elektrickou energii.
10.000,- Příspěvek na pronájmy hřiště pro pořádání
turnajů, a zakoupení cen.

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

SUBJEKT

AP aerobic Hovorčovice
č.j.: 0793/2021

Marko Junghans ml. Hovor. pěst
čj.:0763/2021
Škola Taekwon-Do
DanGun
čj.0663/2021
Kroužek PP, z.s. florbal
čj.0644/2021
Marko Junghans St.–
Veterán dech
č.j.: 0658/2021
MROŠ, z.s.
č.j.: 0774/2021

FELIX LIBERI
č.j.: 0736/2021
Junák - Český skaut
Líbeznice
č.j.: 0764/2021
Linka bezpečí, z.s.
č.j.:0509/2021
EDA cz, z.ú.
č.j.:0569/2021

HOSPIC TEMPUS
čj.:752/2021
Fotbalová
Františka

akademie
Veselého

Výše
Vymezení účelu, na který lze finanční
poskytnutého
příspěvek obce použít
příspěvku
Doplnit
dle
závěrů
ze
schůzky
45.000,- Příspěvek
na
pořízení
sportovního
vybavení pro tréning, pořízení závodního
oblečení
a
realizaci
sportovního
soustředění závodnic klubu
25.000,- Příspěvek na pořádání akcí pro dospělé a
děti Hovorčovická pěst a Hovorčovická
pěstička v r. 2021
10.000,- Příspěvek na pronájem tělocvičny pro
výuku taekwonda v ZŠ Hovorčovice a
úhradu a nákup sportovních potřeb
10.000,- Příspěvek na pronájem sportovních
prostor, nákup materiálu, startovné na
turnajích a odměnu lektora.
10.000,- na pořádání akce Veterán dech - ukončení
prázdnin v roce 2021
150.000,- Příspěvek na zajištění vzdělávacích, volno
časových a kulturních aktivit pro občany
obce a zajištění chodu Umělecké
akademie ve škole
45.000,- Příspěvek na pořádání akcí Kouzelný les,
Kotlíkový guláš a pořádání orientačních
her pro děti
45.000,- Příspěvek na činnost oddílu skautů
v Hovorčovicích, chodu klubovny a další
náklady uvedené v žádosti
10.000,- Příspěvek
na
provozování
služeb
spojených s poskytováním Linky bezpečí
pro děti a mladistvé
12.000,- Příspěvek na provoz terénní sociální
služby rané péče poskytované dvěma
rodinám
s
těžkým
zrakovým
a
kombinovaným postižením s bydlištěm na
území obce Hovorčovice
10.000,- Příspěvek
na
poskytování
domácí
hospicové péče pro občany obce
Hovorčovice
5.000,- Příspěvek na pořádání fotbalového turnaje
dětí a mládeže v mini-kopané na stadionu
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SUBJEKT

čj.0769/2021

Výše
Vymezení účelu, na který lze finanční
poskytnutého
příspěvek obce použít
příspěvku
Doplnit
dle
závěrů
ze
schůzky
SKK v Hovorčovicích.

5. Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu mezi Obcí a spol. Grant & Project Partners,
s.r.o, IČ: 02297884, na administraci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby Oprava
místních komunikací Polní a K Potoku ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace k vyjádření Ministerstva vnitra České
republiky k OZV obce Hovorčovice č. 2/2020 a pověřuje starostu obce, aby do příštího jednání
zastupitelstva obce připravil úpravu obecně závazné vyhlášky, kterou se napadená ustanovení
OZV č. 2/2020 upraví v souladu se zákonem.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace o poptávkovém řízení na "Poradenskou
a administrativní činnost při změně strategie odpadového hospodářství obce Hovorčovice" a
pověřuje starostu obce k jednání a podpisu smlouvy s panem Ing. Milanem Dvořákem Ph.D, IČ:
04796420 s tím, že termíny plnění a cena za dílo bude ve smlouvě v souladu s obsahem
vítězné nabídky a zadáním poptávkového řízení.
8. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí podané informace k vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavebních
prací na stavbě "Sáňkovací kopec Hovorčovice 1.etapa" a souhlasí, aby administrace
tohoto řízení byla provedena prostřednictvím společnosti Grant & Project Partners, s.r.o,
IČ: 02297884,
b) pověřuje starostu obce k jednání a podpisu smlouvy se společností Grant & Project
Partners, s.r.o, IČ: 02297884 na administraci zadávacího řízení na dodavatele stavebních
prací na stavbě "Sáňkovací kopec Hovorčovice 1.etapa".
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho
jednání ze dne 12.4.2021, 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.
10. 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 10 zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
c) bere na vědomí rezignaci předsedkyně výboru pro školství a kulturu pí Jany Dubnové ke
dni 22.4.2021 a dočasně pověřuje vedením tohoto výboru zastupitele pí Ivetu Kameníkovou
a to do provedení řádné volby předsedy výboru, která proběhne na veřejném jednání
zastupitelstva obce v květnu 2021,
d) projednalo informaci představenstva akciové společnosti VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK,
a.s., IČ 46356991 o svolání řádné valné hromady této akciové společnosti na den
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27.5.2021 od 10,00 hodin, v malém sále Domu kultury, nám. Sítná 3127, Kladno a rozhodlo
delegovat k účasti na této řádné valné hromadě pana Pavla Budína, místostarostu obce
Hovorčovice. Jako jeho náhradníka v případě, že by se nemohl místostarosta obce
účastnit, deleguje k účasti na této řádné valné hromadě, starostu obce Hovorčovice pana
Jiřího Nováka,
e) vzalo na vědomí nabídku společnosti VKM Kladno, IČ 46356991, na odkup akcií této
společnosti z majetku obce a rozhodlo, aby starosta obce zjistil bližší informace k této
transakci.

Jiří Novák v.r.
starosta obce
Hovorčovice 30.4.2021

Pavel Budín v.r.
místostarosta obce

