INFORMACE
o konání zasedání zastupitelstva obce Hovorčovice
Místo konání:

Hovorčovice, Revoluční 930 - jídelna základní školy

Doba konání:

25.11.2021 od 18:00 hodin

Navržený program:
1. Projednání návrhu rozpočtu hospodaření Základní školy a mateřské školy
Hovorčovice, p.o. na rok 2022.
2. Projednání návrhu střednědobého výhledu hospodaření Základní školy a mateřské
školy Hovorčovice, p.o. na roky 2022 - 2024.
3. Projednání návrhu rozpočtu hospodaření obce Hovorčovice na rok 2022.
4. Projednání návrhu střednědobého výhledu hospodaření obce Hovorčovice na roky
2022 – 2024.
5. Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Hovorčovice č. 3/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
6. Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Hovorčovice č. 4/2021 o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
7. Projednání Dodatku č. 4 k Dohodě o narovnání vztahů ze dne 20.12.2013 uzavřené
mezi Obcí a rodinou Scheinerových.
8. Projednání Smlouvy na pronájem části objektu Stará náves čp. 1, Hovorčovice,
mezi Obcí a Junák - český skaut, středisko Willi Líbeznice, z.s., IČ:63837188.
9. Projednání Dohody o narovnání za neoprávněné užívání části pozemku č.parc.
21/2 k.ú. Hovorčovice.
10. Projednání Smlouvy na pronájem části pozemku č.parc. 21/2, k.ú. Hovorčovice.
11. Projednání informací k zajištění pronájmu mobilního měřícího laserového
rychloměru pro potřeby obecní policie.
12. Projednání Smlouvy o zajištění přípravy a podání žádosti o dotaci a administraci
projektu se společností Grant & Project Partners, s.r.o., IČ:02297884 k financování
realizace projektu "Hovorčovice - park sáňkovací kopec".
13. Projednání Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací na akci
"Hovorčovice - park sáňkovací kopec" uzavřené mezi Obcí a společností Print &
Office s.r.o. IČ: 04581849.
14. Projednání Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na realizací stavebních prací na akci
"Hovorčovice - rekonstrukce místní komunikace Polní" uzavřené mezi Obcí a
společností STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. IČ: 28177851.
15. Projednání Dodatku č. 5 k Příkazní smlouvě č. 15/2017 uzavřené mezi Obcí a Ing.
Milošem Kočárníkem IČ: 05337160 k výkonu kontroly stavu plnění povinností
provozovatele kanalizace a ČOV v obci.
16. Projednání Dodatku č. 14 k Mandátní smlouvě o vedení mzdové agendy a
zastupování obce ze dne 2.1.2009 mezi Obcí a p. Bohuslavem Zbytovským IČ:
61296970.

17. Projednání Dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě o poskytování účetních služeb mezi
Obcí a pí Alenou Svobodovou IČ: 49382942.
18. Projednání Dodatku č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární
ochrany ze dne 30.5.2012 uzavřené mezi Obcí a Městskou částí Praha – Ďáblice.
19. Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti pro optickou síť uzavřené mezi Obcí a společností T-Mobile Czech
Republic a.s. IČ:64949681.
20. Projednání závěrů z jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí konaného dne
8.11.2021.
21. Projednání informací k vybraným záležitostem obce.

Hovorčovice, 16.11.2021
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:

Jiří Novák v.r.
starosta obce Hovorčovice

