INFORMACE
o konání zasedání zastupitelstva obce Hovorčovice
Místo konání: Hovorčovice, Revoluční 930, jídelna základní školy
Doba konání:

27.5.2021 od 18:00 hodin.

Navržený program:
1. Projednání závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2020 a Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020.
2. Projednání účetní závěrky hospodaření obce za rok 2020.
3. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu hospodaření obce na rok 2021.
4. Projednání změny č. 4 Územního plánu obce Hovorčovice.
5. Projednání výsledků koncesního řízení na provozovatele kanalizace a ČOV v majetku obce.
6. Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Hovorčovice č. 2/2021, kterou se mění OZV č.
2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
7. Projednání návrhu Nájemní smlouvy mezi Obcí a Základní školou a mateřskou školu Hovorčovice
IČ: 70999431 k užívání objektu MŠ Lánská č.p. 993.
8. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí – vybavení objektu MŠ Lánská z majetku
obce do majetku Základní školy a mateřské školy Hovorčovice.
9. Projednání dodatku k zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Hovorčovice.
10. Projednání návrhu nájemní smlouvy vybraných prostor Centra volného času (CVČ) Měšice na
období od 23.8.2021 do 30.6.2022 mezi Základní školou a mateřskou školou Hovorčovice a CVČ
Měšice.
11. Projednání dodatečného schválení Smlouvy o dílo na "Poradenskou a administrativní činnost při
změně strategie odpadového hospodářství obce Hovorčovice".
12. Projednání vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací k rekonstrukci objektu čp.
327 Hovorčovice (NEPA).
13. Projednání Dohody o ukončení smlouvy o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy mezi Obcí
a společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035.
14. Projednání nového znění Darovací smlouvy k poskytnutí finančního daru pro havarijní opravu
povrchu části místní komunikace Březiněveská.
15. Volba předsedy výboru pro školství a kulturu zastupitelstva obce.
16. Volba zástupce obce do školské rady Základní školy a mateřské školy Hovorčovice od 1.9.2021.
17. Projednání nabídky společnosti VKM Kladno, IČ 46356991 na odkup akcií této společnosti do
majetku obce.
18. Informace k vybraným záležitostem obce.

Hovorčovice, 17.5.2021
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:

Jiří Novák v.r.
starosta obce Hovorčovice

