ZÁPIS z jednání rady č. 3/2021
Obec Horoměřice
datum: 16. 2. 2021, čas: 08:30 - anonymizovaná verze zápisu
Prezence:
Přítomni:

(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ing.
Marcela Helerová
(0)
(0)

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:
Zapisovatel/ka: Ivana Petříková

Přítomno je 5 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 16.02.2021 v 8:33:19

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo
1)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:33:49
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Ing. Aleš Sedláček, MVDr. Jan Herčík CSc.
Předsedající: MVDr. Jan Herčík CSc.
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 8:33:49
Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:34:05

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:34:12
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Faktury a závazky obce Horoměřice.
4. Pronájem pozemku parc.č . 428/255, k.ú. Horoměřice, SVJ Meliorační 432
5. Žádost o přidělení obecního bytu v ul. Slunná 700
6. Smlouva o poskytování služeb v oblasti PO a BOZP
7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Českému svazu včelařů, zs., Základní
organizace Hostivice na rok 2021
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8. Prominutí (snížení) úhrady za nájem nebytových prostor po dobu trvání nařízení vlády Covid 19 oční optika
9. Prominutí ( snížení) úhrady za nájem nebytových prostor po dobu trvání nařízení vlády Covid 19 Mořský ráj
10. Žádost o projednání poplatků za odpad - oblast Třešňovka
11. Záměr obce zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Horoměřice osada Třešňovka obnova NN, na pozemku č. 163/12, 161/23,161/24,163/89, k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice
12. Záměr obce zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP-12-6018880/SOBSVB/01, Na
Skalce,, na pozemku parc.č. 161/23 a 163/89, v k.ú. Horoměřice
13. Pronájem části pozemku 601/1, k.ú. Horoměřice - umístění buňky pro měření účinnosti denních
světlovodů
14. Aktualizace podmínek povolení k vjezdu do ul. K Chotolu směr Statenice
15. Povolení k vjezdu do ul. K Chotolu do Statenic
16. Smlouva na zahradnické práce V Roklích
17. Různé
Diskuze zahájena v 8:34:12
V 08:45:09 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
Rada schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami:
- návrh radní M. Helerové na doplnění programu o bod č. 18 - Akční plán obce Horoměřice- na
základě výsledku hlasování rady obce se tento bod do programu jednání rady obce nedoplňuje
Hlasování
(5) Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ing. Marcela
Helerová
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-24-3/21
zodpovídá: MVDr. Jan Herčík CSc.
termín:
16. 2. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:45:21

3. Faktury a závazky obce Horoměřice. (bod číslo 3)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:45:46

Důvodová zpráva
Faktury a závazky obce v období od 2.2. 2021 do 8.2.2021.
Diskuze zahájena v 8:45:46
V 08:46:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce bere na vědomí úhradu faktur a závazků obce za období 2.2.2021 - 12.2.2021.
Hlasování
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(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Marcela Helerová, Ing. Aleš Sedláček,
Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-25-3/21
zodpovídá: Šárka Musilová
termín:
16. 2. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:47:07

4. Pronájem pozemku parc.č . 428/255, k.ú. Horoměřice, SVJ
Meliorační 432 (bod číslo 4)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:47:12

Důvodová zpráva
SVJ Meliorační 432, Horoměřice, zastoupené J. Vašíčkovou žádá o pronájem pozemku č. 428/255,k.ú.
Horoměřice, obec Horoměřice, zapsaného na LV 10001, dle situačního plánku. Na plánku je
vyznačeno parkovací stání, prostor pro tříděný komunální odpad (dle požadavků rady obce) a
prostor, kde budou umístěny demontovatelné nebo přenosné dětské hrací prvky.
Diskuze zahájena v 8:47:12
V 09:00:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru a následným pronájmem pozemku č. 428/255, k.ú.
Horoměřice, obec Horoměřice, zapsaného na LV 10001, SVJ Meliorační 432 o velikosti 452 m2, na
dobu určitou 10 let, za cenu 1000 Kč /rok.
Hlasování
(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Aleš Sedláček, Ivan Král, Ing. Marcela Helerová,
Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-26-3/21
zodpovídá: Eva Kybicová
termín:
2. 3. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:00:28

5. Žádost o přidělení obecního bytu v ul. Slunná 700 (bod číslo 5)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:00:36
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Důvodová zpráva
Žádost M.RXXXXXXXX o přidělení obecního bytu, zaměstnankyně Školní jídelny Horoměřice výdejna MŠ. Žadatelka je v obci Horoměřice přihlášena ktrvalému pobytu. V současné době bydlí v
pronajatém bytě, podnájem bytu končí 28.2.2021.
Diskuze zahájena v 9:00:36
V 09:13:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce souhlasí s přídělením bytu č.31 v ul. Slunná 700, M.RXXXXXXXXX pracovnici ŠJ
Horoměřice, na dobu určitou do 31.7.2021 a ukládá ředitelce ZŠ Horoměřice předložit radě
personální plán s požadavky na přidělení služebních bytů.
Hlasování
(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Ivan Král, Antonín Čacký, Ing. Aleš
Sedláček
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-27-3/21
zodpovídá: Eva Kybicová
termín:
16. 2. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:14:12

6. Smlouva o poskytování služeb v oblasti PO a BOZP (bod číslo 6)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:14:18

Důvodová zpráva
Obec Horoměřice uzavřela dne 13.10.2015 se spol. POUR SERVIS s.r.o., IČ: 24784702, se sídlem
Dobříš, Smlouvu o poskytování služeb na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce, vč. jejího
dodatku. Společnost POUR SERVIS s.r.o., zaslala obci návrh na zvýšení paušální částky za
poskytnuté služby z 8 000 Kč/rok na 12 000 Kč/rok. Vzhledem k tomu, že společnost POUR SERVIS
s.r.o., neplní povinnosti vyplývající z uzavřené "Smlouvy" a trvá na zvýšení paušální částky za
poskytnuté služby PO a BOZP, obec Horoměřice již tuto Smlouvu" vypověděla. Radě obce
předkládáme návrh na uzavření nové Smlouvy o poskytování služeb v oblasti požární ochrany a
Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s Ing. Bohumilem Suttnerem, Žatec, IČ: 62250779,za paušální
částku 700 Kč/měsíc, tzn. 8 400 Kč/rok.
Diskuze zahájena v 9:14:18
V 09:18:53 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb v oblasti požární ochrany a
Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s Ing. Bohumilem Suttnerem, Žatec, IČ: 62250779 za paušální
částku 700 Kč/měsíc, tzn. 8 400 Kč/rok.
Hlasování
pro:
proti

(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Antonín Čacký, Ing. Aleš Sedláček, Ing. Marcela
Helerová
(0)
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zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-28-3/21
zodpovídá: Ivana Petříková
termín:
16. 2. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:19:06

7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Českému
svazu včelařů, zs., Základní organizace Hostivice na rok 2021 (bod
číslo 7)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:19:11

Důvodová zpráva
Žádost Českého svazu včelařů z.s., Základní organizace Hostivice, Kněževes u Prahy o příspěvek na
provozní výdaje organizace a realizaci projektu nekomerčního společného zařízení na vytavování a
zpracování panenského včelího vosku pro členy včelařského spolku. Cílem organizace je spojovat
zájemce o včelařství, propagovat tuto činnost hlavně mezi mládeží. Dále včelařský spolek pořádá
různé společenské akce pro děti a dospělé, a další akce např: Medové odpoledne, Včelařské plesy,
pořádání exkursí na včelnicích a včelařských besed v základních školách.
Diskuze zahájena v 9:19:11
V 09:25:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce schvaluje finanční příspěvek na činnost Českého svazu včelařů z.s., Základní organizace
Hostivice, jejíž členy jsou včelaři z obce Horoměřice, na rok 2021 ve výši 6 000 Kč.
Hlasování
(5) Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Ing. Aleš Sedláček,
Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-29-3/21
zodpovídá: Ivana Petříková
termín:
16. 2. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:25:49

8. Prominutí (snížení) úhrady za nájem nebytových prostor po
dobu trvání nařízení vlády Covid 19 - Oční optika (bod číslo 8)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:25:54
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Důvodová zpráva
Žádost paní Stanislavy Keťové - nájemce nebytových prostor v ul. Velvarská 1, Horoměřice - Oční
optika o prominutí nebo snížení nákladů za nájemné po dobu trvání nařízení vlády COVID 19.
Diskuze zahájena v 9:25:54
V 09:42:08 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce souhlasí se snížením nájmu po dobu trvání nařízení vlády COVID 19 za nebytové prostory
- provozovna Oční optika, v objektu Velvarská 1, Horoměřice na 50% za tři měsíce následující po
podání žádosti.
Hlasování
pro:
(4) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký
proti
(1) Ing. Aleš Sedláček
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-30-3/21
zodpovídá: Eva Kybicová
termín:
16. 2. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:42:20

9. Prominutí ( snížení) úhrady za nájem nebytových prostor po
dobu trvání nařízení vlády Covid 19 - Mořský ráj (bod číslo 9)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:42:25

Důvodová zpráva
Žádost Andrea Crippa,Morsky Raj s.r.o., Praha 3 - Žižkov o snížení nájmu za nebytový prostor
(garáž) v Zámečku (Statku), Velvarská 1, v době pandemie Covid 19.
Diskuze zahájena v 9:42:25
V 09:44:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce souhlasí se snížením měsíčního nájemného pro Andrea Crippa, Morsky Raj s.r.o., Praha 3
- Žižkov na 50% za tři měsíce následující po podání žádosti.
Hlasování
(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Marcela Helerová, Ing. Aleš Sedláček,
Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-31-3/21
zodpovídá: Eva Kybicová
termín:
16. 2. 2021
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:44:53

10. Žádost o projednání poplatků za odpad - oblast Třešňovka (bod
číslo 10)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:44:59

Důvodová zpráva
GXXXXXXX a DXXXX SXXXXXXXX, MXXXXX a DXXXXX NXXXXXX mají trvalý pobyt v rekreační
lokalitě "Třešńovka". dle platné OZV obce Horoměřice, mají povinnost hradit plný poplatek (TP) za
svoz komunálního odpadu. Z důvodu, že do této rekreační lokality nezajíždí auto svozové firmy a výše
zmínění občané jsou nuceni komunální odpad přistavovat k ČOV, což je daleko od objektu, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu, žádají radu obce o změnu úhrady plného poplatku na rekreační.
Diskuze zahájena v 9:44:59
V 09:58:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce nesouhlasí s poplatkem za odpad pro žadatele, který je přihlášen k trvalému pobytu, ve
výši místního poplatku za rekreační objekt v lokalitě Třešňovka dle platné OZV č. 4/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Hlasování
(5) Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ing. Marcela
Helerová
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-32-3/21
zodpovídá: Eva Kybicová
termín:
16. 2. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:58:32

11. Záměr obce zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby Horoměřice osada Třešňovka - obnova NN, na pozemku č.
163/12, 161/23,161/24,163/89, k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice
(bod číslo 11)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:58:40

Důvodová zpráva
Žádost spol. ČEZ Distribuce,a.s., Děčín zastoupená SEG,s.r.o., se sídlem Plzeň 2., o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010269/VB/1 Horoměřice osada Třešňovka - obnova
NN, na pozemku parc.č. 163/12, 161/23,161/24,163/89, k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice.
Diskuze zahájena v 9:58:40
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V 10:02:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Obec Horoměřice souhlasí se zveřejnění záměru obce o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-6010269/VB/1 Horoměřice osada Třešňovka - obnova NN, na pozemku
parc.č. 163/12, 161/23,161/24,163/89, k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice, pro spol. ČEZ
Distribuce,a.s., Děčín zastoupená SEG,s.r.o., se sídlem Plzeň 2.
Hlasování
(5) Ing. Aleš Sedláček, MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Marcela Helerová,
Antonín Čacký
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-33-3/21
zodpovídá: Ivana Petříková
termín:
16. 2. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:02:13

12. Záměr obce zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby IP-12-6018880/SOBSVB/01, Na Skalce,, na pozemku parc.č.
161/23 a 163/89, v k.ú. Horoměřice (bod číslo 12)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:02:26

Důvodová zpráva
Žádost společ. ČEZ Distribuce,a.s., Děčín zastoupená Elektromontáže s.r.o., Lety u Dobřichovic. o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6018880/SOBSVB/01, Horoměřice na
Skalce , na pozemku parc.č. 161/23 a 163/89, k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice.
Diskuze zahájena v 10:02:26
V 10:03:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Obec Horoměřice souhlasí se zveřejnění záměru obce o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-6018880/SOBSVB/01, Horoměřice na Skalce , na pozemku parc.č. 161/23 a
163/89, k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice, pro spol. ČEZ Distribuce,a.s., Děčín zastoupená
Elektromontáže s.r.o., Lety u Dobřichovic.
Hlasování
(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ing. Marcela
Helerová
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-34-3/21
zodpovídá: Ivana Petříková
termín:
16. 2. 2021
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:03:33

13. Pronájem části pozemku 601/1, k.ú. Horoměřice - umístění
buňky pro měření účinnosti denních světlovodů (bod číslo 13)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:03:44

Důvodová zpráva
Žádost spol. WT-Windows Tomorrow s.r.o., Spojovací 136, Horoměřice o pronájem části pozemku
parc.č. 601/1, k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice, na dobu neurčitou, za účelem umístění stavební
buňky ( 2,5 x 6 m) pro měření účinnosti denních světlovodů.
Diskuze zahájena v 10:03:44
V 10:15:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce nesouhlasí s pronájmem části pozemku č. 601/1, k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice, spol.
WT-Windows tomorrow s.r.o., IČ 25019473, Horoměřice za účelem umístění stavební buňky pro
měření účinnosti denních světlovodů, z důvodu, že obec Horoměřice není vlastníkem uvedeného
pozemku.
Hlasování
(5) Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký, Ing. Aleš
Sedláček
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-35-3/21
zodpovídá: Eva Kybicová
termín:
16. 2. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:15:22

14. Aktualizace podmínek povolení k vjezdu do ul. K Chotolu směr
Statenice (bod číslo 14)
Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:15:48
Diskuze zahájena v 10:15:48
V 10:31:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Sedláček") v
tomto znění:
Rada obce ukládá vedoucí úřadu zajistit na přístí jednání rady obce soupis udělených vyjímek vjezdu
do ul. K Chotolu.
Hlasování
pro:
proti

(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Ivan Král, Antonín Čacký, Ing. Aleš
Sedláček
(0)
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zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-36-3/21
zodpovídá: Ivana Petříková
termín:
2. 3. 2021
V 10:32:53 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Aleš Sedláček") v
tomto znění:
Rada obce ukládá p. Kuchařovi - pracovník silničního hospodářství předložit radě na příští zasedání
stanovisko k umístění dopravní značky u vjezdu do ul. K Chotolu.
Hlasování
(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová, Ivan Král, Ing. Aleš
Sedláček
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-37-3/21
zodpovídá: Josef Kuchař
termín:
2. 3. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:33:02

15. Povolení k vjezdu do ul. K Chotolu do Statenic (bod číslo 15)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:33:12

Důvodová zpráva
Žádost V.Plešnera za Catering s příběhem a Trucovnu o povolení vjezdu do ul. K Chotolu směr do
Statenic. Jako důvod ve své žádosti uvádí rozvoz obědů pro tuto lokalitu.
Diskuze zahájena v 10:33:13
V 10:41:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce souhlasí s povolením vjezdu do ul. K Chotolu pro žadatele (Trucovna) z důvodu zavážení
obědů do lokality vymezené ulicemi K Chotolu a Nad Punčochou.
Hlasování
(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Antonín Čacký, Ing. Aleš Sedláček, Ing. Marcela
Helerová
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-38-3/21
zodpovídá: Eva Kybicová
termín:
16. 2. 2021
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:41:34

16. Smlouva na zahradnické práce V Roklích (bod číslo 16)
Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:41:45

Důvodová zpráva
A. Sedláček předkládá radě obce na základě poptávkového řízení návrh na uzavření Smlouvy na
zahradnické práce v lokalitě V Roklích.
Diskuze zahájena v 10:41:45
V 11:33:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Sedláček") v
tomto znění:
Rada obce souhlasí s odložením tohoto bodu na příští jednání rady obce a rozhodne o něm po
veřejném projednání lokality V Roklích.
Hlasování
pro:
(3) MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký, Ivan Král
proti
(2) Ing. Marcela Helerová, Ing. Aleš Sedláček
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-39-3/21
zodpovídá: Ing. Aleš Sedláček
termín:
16. 2. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:33:15

17. Různé (bod číslo 17)
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:02:30

Důvodová zpráva
1) Den s IZS - Hasiči, policie a zdravotníci - příprava akce.
2) Starosta jmenoval velitele JSDH Horoměřice P. Kleina.
3) Vytypování vhodných pozemků v obci pro umístění kompenzační opatření za stavbu DO 518 na
náklady investora (tůně, mokřady, zídky pro plazy, zimoviště, budky, hmyzí hotely apod.).
4) Přemístění autobusové zastávky - Ropid z důvodu uzávěry mostu Jenerálka.
5) Územní plán - proběhne schůzka koaličních zastupitelů dne 24.2.2021.
6) Informace o obdržení poslední výzvy k uzavření darovací smlouvy - Shikun a Binui Horoměřice,
s.r.o. - Smlouva o budoucí darovací smlouvě uzavřená dne 31.10.2018 a schválena ZO UZ č.34 ze
dne 22.8.2018, ze které plyne závazek obou stran uzavřít darovací smlouvu (Velká brána).
7) Informace vedoucí úřadu o vydání Vnitřní směrnice č. 1/2021 - Směrnice obce Horoměřice
k používání razítek při výkonu samostatné a přenesené působnosti, používání kulatých a hranatých
razítek.
8) Z důvodu transparentnosti se rada obce dohodla na zveřejňování všech smluv, které obec
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uzavřela, na webových stránkách obce s termínem od 16.2.2021.
9) Informace o povinnosti obce podávat FÚ měsíčně daňové přiznání DPH. Od 1.1.2021 je obec
měsíční plátce DPH.
10) Projekt výstavby MŠ v objektu Velvaria - informace podal I. Král.
11) Poděkování starosty obce všem pracovníků, kteří se podíleli na organizaci očkování seniorů proti
Covid 19 (80+).
12) Informace A. Sedláčka - rekonstrukce obecního rozhlasu.
13) M. Helerová upozornila na chybějící označení jmen ulic v obci.
Diskuze zahájena v 12:02:30
V 13:22:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
UR k bodu č. 10) Rada obce pověřuje I. Krále koordinací prací výstavby MŠ v objektu Velvaria a
požaduje předložit do přístího jednání rady obce harmonogram projekčních prací.
Hlasování
(5) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Aleš Sedláček, Ivan Král, Antonín Čacký, Ing. Marcela
Helerová
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
pro:

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-40-3/21
zodpovídá: Ivan Král
termín:
2. 3. 2021
V 13:56:18 odešel MVDr. Jan Herčík CSc., přítomni 4 radní.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni:
(4) Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) MVDr. Jan Herčík CSc.
V 14:01:32 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto
znění:
UR k bodu č. 13) Rada obce pověřuje p. Stránského - vedoucí technické čety provést místní šetření
chybějících označení jmen ulic v obci Horoměřice a jejich seznam předat radě.
Hlasování
pro:
(4) Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký, Ing. Aleš Sedláček, Ivan Král
proti
(0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-41-3/21
zodpovídá: Ivan Král
termín:
20. 3. 2021
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:02:00
Jednání ukončeno 16.02.2021 v 14:02:21
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