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

U S N E S E N Í č. 01/2008
z veřejného jednání zastupitelstva obce, konaného dne 14. února 2008
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. arch. Kolářovou na zhotovení územního plánu.
Pověřuje starostku obce podepsáním této smlouvy.
2. Schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/S/13897/2007-HMSU.
Pověřuje starostku obce podepsáním této smlouvy.
3. Schvaluje, aby byl byt č. 6, umístěný v přízemí DPS, o rozloze 20,22m2, vyhrazen pro užívání
správci, tzn. pronajat výhradně nájemci na dobu určitou, s možností prodloužení smlouvy opět
výhradně na dobu určitou.
Schvaluje podmínku pro nájemce bytu č. 6 umístěného v přízemí DPS, o rozloze 20,22m2, a to
podmínku výkonu prací vztahujících se k tomuto domu.
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu s panem Jaroslavem Teplým.
4. Schvaluje OZV obce č. 1/2008, kterou se ruší vyhl. č.5/2007 a vyhl. č. 6/2007.
Bere na vědomí informaci o výskytu opakujících se případů ohrožení člověka psem.
Pověřuje starostku obce přípravou pravidel a formy jejich zveřejnění pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů.
5. Schvaluje bezúplatný převod pozemku, který je zastavěn místní komunikací (ul. Revoluční), z
vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Obce. Jedná se konkrétně o část parcely PK 117 dle
geometrických plánů číslo 735-53a/2007 a číslo 736-53b/2007 včetně bývalé části silnice III/2438 v
délce 0,701 km v katastrálním území Hovorčovice. Komunikace byla vyřazena ze silniční sítě
Rozhodnutím ministerstva vnitra ČSR ze dne 18.5.1977.
Schvaluje bezúplatný převod nově vzniklého pozemku parc. číslo 102/6 o výměře 60 m2, který byl
oddělen od pozemku parc. číslo 102/1, dle geometrického plánu číslo 735-53a/2007 z vlastnictví obce
do vlastnictví Středočeského kraje. Jedná se o pozemek, který je zastavěný silnicí III/2438.
6. Schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě se spol. Ekospol spol. s r.o. ze dne 22.12.2004 a pověřuje
Starostku jeho podepsáním.
7. Bere na vědomí informace k Domu s pečovatelskou službou.
Pověřuje starostku zajištěním oddělení elektroinstalace bytové jednotky č.1 a prověřením podmínek
kolaudace této bytové jednotky
8. Schvaluje změnu nájemce pozemku parc. č. 10/4, k.ú. Hovorčovice. Novým nájemcem je s účinnosti
od 1.1.2008 paní Helena Kašubjaková.
Pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce
Vyvěšeno: 18.2.2008

Ing. Oldřich Lopata v.r.
1. místostarosta obce
Sejmuto:

