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

Výsledky projednání bodu programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce číslo 9/2021 konaného dne 7.10.2021
1. Zastupitelstvo obce:
a) projednalo a posoudilo "Petici o prodloužení nájemní smlouvy sepsané mezi Obcí
Hovorčovice a společností JPH Auto, s.r.o., IČ:62959123, na pronájem prostor v čp. 256,
Hovorčovice",
b) bere obsah Petice o prodloužení nájemní smlouvy sepsané mezi Obcí Hovorčovice a
společností JPH Auto, s.r.o., IČ:62959123, na pronájem prostor v čp. 256, Hovorčovice na
vědomí,
c) rozhodlo, že trvá na svém rozhodnutí k prodloužení nájemní smlouvy sepsané mezi Obcí
Hovorčovice a společností JPH Auto, s.r.o., IČ:62959123, na pronájem prostor v čp. 256,
Hovorčovice, uvedeném v usnesení č. 3 b) z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Hovorčovice č. 6/2021, konaného dne 24.6.2021, které bylo následně potvrzeno
usnesením č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hovorčovice č. 7/2021,
konaného dne 29.7.2021 tedy, že předmět nájmu bude ukončen k 31.12.2021,
d) sděluje k předmětu petice, že vzhledem k tomu, že srovnatelné služby poskytuje v obci
více právních subjektů, nepovažuje zastupitelstvo "ukončení" činnosti jednoho z nich za
vznik situace, kdy by tyto služby byly přímo v obci jejím občanům nedostupné,
e) pověřuje starostu obce, aby písemně informoval zástupce petičního výboru o výsledcích
projednání Petice o prodloužení nájemní smlouvy sepsané mezi Obcí Hovorčovice a
společností JPH Auto, s.r.o., IČ: 62959123 na pronájem prostor v čp. 256, Hovorčovice,
zastupitelstvem obce.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu hospodaření Základní školy a
mateřské školy Hovorčovice, p.o. na rok 2021 ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto
jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu hospodaření obce
Hovorčovice na rok 2021 ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva
obce.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o možnostech financování dostavby základní
školy a rekonstrukce objektu č. 327 (NEPA) v roce 2022 v rozsahu uvedeném v zápisu z tohoto
jednání zastupitelstva obce a rozhodlo, že uvedenou problematiku bude definitivně řešit v rámci
přípravy rozpočtu hospodaření obce na rok 2022.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace, schvaluje harmonogram přípravy
návrhu rozpočtu hospodaření obce Hovorčovice na rok 2022 a návrhu střednědobého výhledu
hospodaření obce Hovorčovice na roky 2022 – 2024 a pověřuje starostu a místostarostu, aby se
tímto harmonogramem řídili.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem vybudování přípojek inženýrských sítí do objektu
Revoluční čp. 256 Hovorčovice (budova v bývalém statku) a pověřuje starostu a místostarostu
realizací tohoto záměru po převzetí objektu do majetku obce.
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7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace k zajištění provozu Základní školy
Hovorčovice ve školním roce 2022/2023 a pověřuje starostu a místostarostu, aby na následující
veřejné zasedání zastupitelstva obce připravili návrh finálního řešení této záležitosti.
8. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí podané informace a souhlasí se změnou systému svozu komunálního
odpadu na systém s možností volby velikosti sběrné nádoby a počtu svozů, kdy bude
nově zaveden místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
b) pověřuje místostarostu obce, aby na příští jednání zastupitelstva obce v listopadu 2021
připravil návrh nové Obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci a návrh nové Obecně závazné vyhlášky o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství,
c) pověřuje starostu a místostarostu obce, aby na příští jednání zastupitelstva obce v
listopadu 2021 připravili návrh financování změn v systému svozu komunálního odpadu
obce,
d) pověřuje starostu obce, aby do rozpočtu obce Hovorčovice na rok 2022 vyčlenil
dostatečné finanční prostředky pokrývající náklady plynoucí z těchto změn.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení uzavřené mezi Obcí a společností ASEKOL, a.s., IČ: 27373231 ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o VB o uložení elektro přípojky pro
č.p. 70, ul. U Parku, mezi Obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku možnosti odkupu akcií emitovaných společností
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IČ:46356991, od akcionáře ÚJV Řež, a.s., IČ:46356088 a rozhodlo,
že na tuto nabídku nebude reflektovat.
12. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí podané informace uvedené v zápisu z jednání zastupitelstva obce ve věci
poptávkových řízení na TDS a KOO BOZP pro stavbu "Rekonstrukce místní komunikace
Polní, Hovorčovice - 6. etapa" a pro stavbu "Park sáňkovací kopec",
b) dodatečně schvaluje Příkazní smlouvu mezi Obcí a Ing. Jiřím Nádvorníkem, IČ: 45064679,
na výkon TDS při realizaci stavby "Rekonstrukce místní komunikace Polní, Hovorčovice 6. etapa" ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
c) dodatečně schvaluje Příkazní smlouvu mezi Obcí a společností JE Group, s.r.o., IČ:
03063313, na výkon KOO BOZP při realizaci stavby "Rekonstrukce místní komunikace
Polní, Hovorčovice - 6. etapa" ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání
zastupitelstva obce,
d) dodatečně schvaluje Příkazní smlouvu mezi Obcí a společností BYRD, a.s., IČ:
27150488, na výkon TDS a KOO BOZP pro stavbu "Park sáňkovací kopec" ve znění
uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce.
13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho
jednání ze dne 13.09.2021 doplněné o závěry zastupitelstva obce k jednotlivým bodům uvedené v
zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce a pověřuje starostu a místostarostu, aby dle těchto
závěrů postupovali.
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14. 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 14 zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
c) souhlasí s doporučením právní kanceláře nepodávat soudní žalobu proti vydání rozhodnutí
SÚ Líbeznice k povolení výstavby bytů v objektu Vitall, Revoluční čp. 14, Hovorčovice,
d) pověřuje místostarostu provedením nezávazného poptávkového řízení na nákup nového
zahradního traktůrku pro údržbu zeleně v obci tak, aby výsledky předložil k projednání
zastupitelstvu obce na jeho zasedání nejpozději v březnu 2022,
e) souhlasí s přijetím finančního daru 18 tis. Kč od spol. AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., IČ:49356089 pro účely rozvoje kultury a sportu v obci Hovorčovice a schvaluje
Darovací smlouvu mezi Obcí a dárcem ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto
jednání zastupitelstva obce,
f) dodatečně schvaluje Smlouvu o řízení projektu v době udržitelnosti týkající se
organizačního, projektového a finančního řízení projektu s názvem Zvýšení kapacity
Mateřské školy Hovorčovice, č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014347, schváleného
v rámci IROP, 6. výzva - MAS Nad Prahou - IROP - Formální a zájmové vzdělávání pro
celý život, ve znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce,
g) souhlasí s umístěním obytného kontejneru pro umístění kabiny sloužící pro rozhodčí a jako
kabina klubu v areálu fotbalového hřiště Hovorčovice a pověřuje místostarostu obce, aby v
této věci připravil nejpozději na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2021 návrh
dodatku k nájemní smlouvě mezi Obcí a SKK Hovorčovice,
h) schvaluje podání žádostí o dotaci z podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje
venkova z dotačního titulu 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací, 117d8210B
- Podpora obnovy sportovní infrastruktury, 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov, 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku.

Jiří Novák v.r.
starosta obce
Hovorčovice 8.10.2021

Pavel Budín v.r.
místostarosta obce

