
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořešovice 26.4.2017 
 
 
 
Místo konání :       kancelář OÚ Hořešovice 
Datum:                   26.4.2017 
Čas:                        18.00 hodin 
Přítomni:               Ing. Štros, Snopova,  Šťáva, Perlikova, Štěpánková 
Omluveni:              
Ověřovatelé:          Snopová,  Šťáva 
 
 
   
 
 
Program:  1. Schválení závěrečného účtu obce Hořešovice za rok 2016      
                   2. Schválení účetní závěrky obce Hořešovice za tok 2016 
        3. Projednání a schválení směny pozemků 
        4. Veřejnoprávní smlouva – Přemyslovské střední Čechy 
        5. Projednání žádosti p. Válkové 
        6. Schválení rozpočtového opatření č.2 
        7. Diskuse 
 
Doplnění programu:  
  1. Projednání žádosti o pronájem pozemku č. 31/9 . Vojtěch Kurc, čp 1 
  2. Projednání a schválení závazného stanoviska obce Hořešovice  projektové         
      dokumentaci DÚR ( SUDOP216) 
  3. Projednání návrhu na dopravní opatření při vjezdu do obce od Třebíze ( u obchodu ) 
 
 
Zastupitelstvo  schválilo:  

1. Zastupitelstvo schválilo program veřejného zastupitelstva,  
Schváleno   5ti hlasy 
 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:  
 
   1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 
        - Viz příloha  „Závěrečný účet“  

Schváleno  5 ti hlasy 
   2.  Zastupitelstvo projednalo a schválilo Účetní uzávěrku obce. Zastupitelstvo obce   
        schvaluje usnesení §84 odst. 2písm. b)zákona č. 128/2008 Sb. o obcích účetní  
        závěrku za rok 2016 včetně výsledku hospodaření za rok 2016 
         - Viz příloha  „Protokol schválení účetní závěrky za rok 2016“ 

Schváleno  5ti hlasy 
    3.  Zastupitelstvo projednalo a schválilo směnu části pozemku KN 1123 Hořešovice za  
         část pozemku KN (90m2), KN 820/2 (31m2) v k.ú. Hořešovice Zastupitelstvo  
         pověřuje starostu k podepsání smlouvy o směně. Směna pozemku se provádí za  
         účelem vytvoření prostoru pro obratiště požární techniky pro novou plánovanou   
         zástavbu. 

  Schváleno  5ti hlasy 



 
4.  Zastupitelstvo projednalo a schválilo veřejnoprávní smlouvu se svazkem             
     Přemyslovské Čechy. 

  Schváleno  5ti hlasy 
      5.  Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 2 

        Schváleno  5ti hlasy 
      6.  Zastupitelstvo projednalo a schválilo závazné stanovisko obce Hořešovice     
           k projektové dokumentaci  ÚR komunikace D7. 

       Schváleno 5ti hlasy 
 
 

Zastupitelstvo projednalo:  
      1.  Zastupitelstvo projednalo žádost p. Válkové o otevření obecní cesty p.č. 773 v k.ú.  
           Hořešovice k průjezdu na pozemek  č. 771. Přístup z obecního pozemku č.773  
           není na pozemek 771 možný, z tohoto důvodu  není možno žádosti vyhovět.  

         Schváleno 5ti hlasy 
       2. Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem části pozemku č. 31/9 pana Vojtěcha     
           Kurze, bytem  čp. 1.  Žádost o pronájem bude vyvěšena na úřední desce. 
 
Informace:  
      1.   Starosta obce povede jednání s odborem dopravy ohledně zlepšení dopravní   
           situace v obci, zvláště pak v místech příjezdů do obce, kde je  nutné  tyto   
            nebezpečné úseky  dostupným způsobem zpomalit. 
  
      2.  Bezpečností kamery v obci  jsou již plně v provozu.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapsala: Perlíková 
Ověřovatelé: Snopová, Šťáva    Ing. Štros Stanislav  
                                                                                               starosta 
 

V Hořešovicích   26.4.2017 
 
 
Vyvěšeno:  27.4.2017 
Sejmuto:   
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 


