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

U S N E S E N Í č. 02/2008
z veřejného jednání zastupitelstva obce, konaného dne 27. března 2008
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí návrh rozpočtu obce Hovorčovice na rok 2008 a pověřuje starostku jeho vyvěšením
na úřední desce.
2. Schvaluje rozpočet mateřské školy na rok 2008.
3. Schvaluje Smlouvu kupní na pozemek parc. č. 56/6 díl a), k.ú. Hovorčovice.
Pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
Pověřuje starostku zajištěním podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Pověřuje starostku zajištěním převodu kupní ceny v celkové výši 33.000,- Kč na účty prodejců, tj. 2x
16.500,- Kč.
4. Schvaluje záměr uzavření Smlouvy o dílo se společností SIGMIN, a.s. a pověřuje starostku dalším
jednáním ve věci doladění této smlouvy před jejím schválením zastupitelstvem obce.
5. Bere na vědomí předložený návrh Stanov společenství vlastníků.
Pověřuje starostku obce dopracováním návrhu.
6. Nesouhlasí s uvolněním zástavního práva k pozemku p.č. 56/334 o výměře 1158 m2
v k.ú. Hovorčovice a nebytové jednotce 1+kk č. 4 v rodinném domě na st. parcele č. 904, v k.ú.
Hovorčovice ve prospěch společnosti Ekospol, protože závazek ve výši 2 300 000 Kč vyplývá již
z první smlouvy uzavřené mezi Obcí Hovorčovice a společností Ekospol. ze dne 22.12.2004
vztahující se pouze k první etapě výstavby.
7. Schvaluje záměr oprav interiéru v půdní nástavbě č.p. 256, k.ú. Hovorčovice.
8. Schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 36/3 (36/1 PK), k.ú. Hovorčovice.
Pověřuje starostku dalším jednáním v této věci.
9. Bere na vědomí žádost o výstavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 36/2 PK, k.ú. Hovorčovice.
Neschvaluje výstavbu rodinného domu na tomto pozemku z důvodů nesplnění regulativů obce o
minimální výměře pozemku určeného k zastavění a maximálním procentu zastavěnosti.
10. Bere na vědomí žádost o výstavbu zahradního domku na pozemku parc.č. 21/2, k.ú. Hovorčovice a
prozatím tuto záležitost odkládá.
11. Bere na vědomí žádost o vybudování parkovacího místa v ul. Bořanovické, před č.p. 366.
Neschvaluje jeho vybudování.
12. Bere na vědomí žádost o poskytnutí slevy na vybudování kanalizační přípojky k domu č.p. 131. Obec
slevu nemůže poskytnout, neboť není dodavatelem kanalizační přípojky.
13. Stanovuje poplatek za znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. pro pana Ing. Milana Bezděka
ve výši 500 Kč/rok.
14. Schvaluje nové názvy ulic, a to Akátová, Březová a Dubová podle přiložené mapy.
15. Schvaluje změnu předsedy přestupkové komise. Nově se jím stává JUDr. Ing. Jan Matys.

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce
Vyvěšeno: 1.4.2008

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

Příloha k bodu č. 14 - Schválení nových názvů ulic „Pod Remízkem“
(lokalita Pmax)
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