
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořešovice 18.10.2017 

Místo konání :       kancelář OÚ Hořešovice 
Datum:                   18.10.2017 
Čas:                        18.00 hodin 
Přítomni:               Ing. Štros, Snopova,  Šťáva, Perlikova, Štěpánková 
Omluveni:              
Ověřovatelé:          Snopová, Šťáva 

  
Program:  
1. Projednání a schválení dodatku veřejnoprávní smlouvy ZŠ Kvílice 
2. Projednání a schválení  žádosti o pronájem pozemku č.kat. 54/1 
3. Projednání žádosti o koupi části pozemku č.par. 773          
4. Projednání  dopisu p. Hončlové  
5.  Schválení technického a autorského dozoru projektu revitalizace zeleně 
6.  Administrace projektu a výběrové řízení – revitalizace zeleně 
7. Diskuse 

Zastupitelstvo  projednalo  a schválilo:  

          1.   Zastupitelstvo schválilo program jednání  
                 Schváleno 5ti hlasy 

          2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo  Dodatek k Veřejnoprávní smlouvy  o             
               poskytnutí investiční dotace č. 2/2017 ZŠ Kvílice ( viz příloha) 
               Schváleno  5 ti hlasy 

          3.  Zastupitelstvo schválilo pronájem obecního pozemku č. 54/1 obecního        
   pozemku o výměře 500m2  v katastru obce Hořešovice p. Hartmanovi ,   

               pověřuje starostu obce sepsáním nájemní smlouvy. 
               Schváleno   5ti hlasy 

          4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo “Nabídku prací na autorský dozor“ 
              od  firmy  Living in green s.r.o.  a  “Nabídku na technický dozor“  od  Ing. Evy 
              Šťastné.  Oba dozory se týkají  projektu “Revitalizace zeleně v rámci ÚSES v   
              obci Hořešovice.  Výše odměny za provedené práce jsou ve výši rozpočtu.   
              Schváleno 5ti hlasy. 
     
          5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo  “Nabídku prací na administraci projektu      
              “Revitalizace zeleně v rámci ÚSES v  obci Hořešovice“  od firmy  Living in    
               green s.r.o.  Výběrové  řízení  na  dodavatele prací  provede firma AVAJO   
               COMPANY s.r.o.  ve spolupráci s firmou Living in  green s.r.o. 
               Schváleno 5ti hlasy 



Zastupitelstvo projednalo: 

1. Zastupitelstvo projednalo  žádost p. Jitky Malé o odkoupení části obecního  
    pozemku č. 773. Prodej pozemku nelze uskutečnit. Výše uvedený pozemek je    
    veden  v ÚP obce Hořešovice jako místní komunikace. Odpověď s vyjádřením   
    odeslána žadatelce. 

2. Zastupitelstvo projednalo dopis p. Hončlové, ohledně nesouhlasu s možného   
    využití plochy obecního pozemku k rozšíření dětského hřiště. Obecní  
    zastupitelstvo zatím neschválilo žádný stavební záměr na tomto    
    pozemku,v současné době zde probíhají demoliční a úklidové práce. Odpověď  
    na stížnosti odeslána p. Hončlové. 

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

         V Hořešovicích   18.10.2017 

Vyvěšeno:  18.10.2017 
Sejmuto:   


