ZÁPIS ze schůze rady č. 13/2022
Obec Horoměřice
datum: 14. 6. 2022, čas: 08:30 - anonymizovaná verze zápisu
Prezence:
Přítomni:
(4) Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová
Omluveni:
(1) MVDr. Jan Herčík CSc.
Nepřítomni:
(0)
Hosté:
Zapisovatel/ka: Ing. Ivana Petříková
Přítomno je 4 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 14.06.2022 v 8:38:41

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo
1)
Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:38:48
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Ivan Král, Ing. Marcela Helerová
Předsedající: Ing. Aleš Sedláček
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 8:38:48
Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:38:52

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:38:56
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Závazky a faktury obce Horoměřice
4. Účetní závěrka Mateřské školy Horoměřice a schválení hospodářského výsledku k 31. 12. 2021
5. Účetní závěrka Školní jídelny Horoměřice a schválení hospodářského výsledku k 31. 12. 2021
6. Účetní závěrka Základní školy Horoměřice a schválení hospodářského výsledku k 31. 12. 2021
7. Přijetí státní dotace na volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku
8. Přijetí dotace na pořízení nového dopravního automobilu
9. Prodej části pozemku parc. č.161/24, k.ú. Horoměřice
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10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu - parkovací plocha
11. Výpověď servisní smlouvy společ. Woodoo s.r.o,, na kamerový systém OP
12. Uzavření nové servisní smlouvy na servis a údržbu kamerového systému obecní policie
13. Návrh dopravního řešení v části obce Horoměřice
14. Odměny pro ředitelky škol a školského zařízení a zaměstnance OÚ za I. pololetí roku 2022
15. Žádost o finanční dotaci na aktivitu Klubu důchodců Horoměřice,z.s.
16. Dofinancování grantů pro oblast volného času dětí a mládeže na rok 2022
17. Návrh nájemní smlouvy na pozemek par. č. 109/5,k.ú. Horoměřice , fotbalové hřiště
18. Bod zrušen
19. Plánovací smlouva mezi firmou ABCD development s. .r .o. a obcí Horoměřice
20. Různé
Diskuze zahájena v 8:38:56
V 08:39:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Sedláček") v
tomto znění:
Rada schvaluje návrh programu jednání
Hlasování
pro:

(4) Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-96-13/22
zodpovídá:
termín:
IHNED (14. 6. 2022)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:39:57

3. Závazky a faktury obce Horoměřice (bod číslo 3)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:40:03

Důvodová zpráva
Závazky a faktury za obec.
Diskuze zahájena v 8:40:03
Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:50:47

4. Účetní závěrka Mateřské školy Horoměřice a schválení
hospodářského výsledku k 31. 12. 2021 (bod číslo 4)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:50:57

Důvodová zpráva
K projednání účetní závěrky Mateřské školy Horoměřice za rok 2021 předkládám účetní výkazy
Rozvahu, Přílohu, Výkaz zisků a ztráty, Protokol o kontrole a Inventarizační zprávu. Výsledek
hospodaření MŠ je nulový.
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Diskuze zahájena v 8:50:57
V 08:53:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce Horoměřice schvaluje dle ustanovení §102 odst. 2 písm. q zákona o obcích účetní
závěrku Mateřské školy Horoměřice za rok 2021, na základě předložených účetních výkazů
sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2021 - Rozvahy, Výkazu zisků a ztráty, Přílohy, Protokolu
o kontrole, Inventarizační zprávy a včetně hospodářského výsledku, který je nulový.
Hlasování
pro:

(4) Ivan Král, Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová, Ing. Aleš Sedláček

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-97-13/22
zodpovídá:
termín:
IHNED (14. 6. 2022)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:54:00

5. Účetní závěrka Školní jídelny Horoměřice a schválení
hospodářského výsledku k 31. 12. 2021 (bod číslo 5)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:54:08

Důvodová zpráva
K projednání účetní závěrky Školní jídelny Horoměřice za rok 2021 předkládám účetní výkazy
Rozvahu, Výkaz zisků a ztráty, Přílohu, Protokol o kontrole a Inventarizační zprávu. Výsledek
hospodaření ŠJ Horoměřice je 346 506,30 Kč.
Diskuze zahájena v 8:54:08
V 08:59:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce Horoměřice schvaluje dle §102 odst. 2 písm. q zákona o obcích, účetní závěrku Školní
jídelny Horoměřice roku 2021, na základě předložených účetních výkazů sestavených k
rozvahovému dni 31. 12. 2021, Rozvahy, Výkazu zisků a ztráty, Přílohy, Protokolu o kontrole,
Inventarizační zprávy včetně hospodářského výsledku , který činí 346 506, 30 Kč. Rada obce
Horoměřice schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle Návrhu č.j. OUHO/0411/22/Mu ze
dne 26. ledna 2022 následovně, 277 205,04 Kč do fondu odměn a 69 301,26 Kč do rezervního
fondu.
Hlasování
pro:

(4) Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)
3 / 14

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-98-13/22
zodpovídá:
termín:
IHNED (14. 6. 2022)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:00:07

6. Účetní závěrka Základní školy Horoměřice a schválení
hospodářského výsledku k 31. 12. 2021 (bod číslo 6)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:02:35

Důvodová zpráva
K projednání účetní závěrky Základní školy Horoměřice za rok 2021 předkládám účetní výkazy
Rozvahu, Výkaz zisků a ztráty, Přílohu, Protokol o kontrole a Inventarizační zprávu. Výsledek
hospodaření za rok 2021 činí 1 732 185,67 Kč.
Diskuze zahájena v 9:02:35
V 09:08:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce Horoměřice schvaluje dle §102 odst. 2 písm. q zákona o obcích, účetní závěrku
Základní školy Horoměřice roku 2021, na základě předložených účetních výkazů sestavených k
rozvahovému dni 31. 12. 2021, Rozvahy, Výkazu zisků a ztráty, Přílohy, Protokolu o kontrole,
Inventarizační zprávy včetně hospodářského výsledku , který činí 1 732 185,67 Kč. Rada obce
Horoměřice schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle Návrhu č.j. OUHO/1921/22/Mu ze
dne 12. května 2022 následovně, 1 432 185,67 Kč do rezervního fondu a 300 000 Kč do fondu
odměn.
Hlasování
pro:

(4) Ivan Král, Antonín Čacký, Ing. Aleš Sedláček, Ing. Marcela Helerová

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-99-13/22
zodpovídá:
termín:
IHNED (14. 6. 2022)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:08:46

7. Přijetí státní dotace na volnočasové adaptační skupiny pro děti
cizince od 3 do 6 let věku (bod číslo 7)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:09:02

Důvodová zpráva
Obec požádala o státní dotaci MŠMT na provoz Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z
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Ukrajiny 2022 od 3 do 6 let věku. Obec státní dotaci od MŠMT obdržela.
Diskuze zahájena v 9:09:02
V 09:19:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Obec Horoměřice přijímá schválenou státní dotaci od MŠMT na Adaptační skupiny pro děti
cizince migrující z Ukrajiny 2022 ve výši 270 000 Kč.
Hlasování
pro:

(4) Ivan Král, Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký, Ing. Aleš Sedláček

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-100-13/22
zodpovídá: Renata Urbanová
termín:
28. 6. 2022
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:19:35

8. Přijetí dotace na pořízení nového dopravního automobilu (bod
číslo 8)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:19:41

Důvodová zpráva
Obec požádala o dotaci MV HZS ČR na pořízení nového dopravního automobilu pro Sbor
dobrovolných hasičů Horoměřice. Obec dotaci obdržela ve výši 450 000 Kč.
Diskuze zahájena v 9:19:41
V 09:23:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce Horoměřice přijímá schválenou dotaci od MV GŘ HZS ČR ve výši 450 000 Kč na
pořízení nového dopravního automobilu.
Hlasování
pro:

(4) Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ivan Král, Ing. Marcela Helerová

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-101-13/22
zodpovídá: Renata Urbanová
termín:
28. 6. 2022
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:23:47
5 / 14

9. Prodej části pozemku parc. č.161/24, k. ú. Horoměřice (bod číslo
9)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:23:54

Důvodová zpráva
Žádost pana V
o prodej cca 7 m2 pozemku č. parc. 161/24, k.ú. Horoměřice. Důvodem
žádosti je neshoda hranic pozemku č.parc. 161/15, k.ú. Horoměřice v KN se skutečným zaměřením.
Navrhujeme radě schválit záměr prodeje pozemku za cenu obvyklou tj. 1500 Kč/m2, tak jak to bylo
řešeno v obdobných případech.
Diskuze zahájena v 9:23:54
V 09:30:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce schvaluje záměr obce prodat pozemek parc.č. 161/24, k.ú. Horoměřice, o velikosti cca
7 m2, p. VXXXXXXX za 1500 Kč/m2.
Hlasování
pro:

(4) Antonín Čacký, Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Ing. Marcela Helerová

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-102-13/22
zodpovídá: Eliška Klinerová
termín:
28. 6. 2022
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:30:50

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu - parkovací plocha (bod číslo
10)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:30:59

Důvodová zpráva
Důvodem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu parkovací plochy je změna frekvence vydávání
faktur Pronajímatelem, z měsíční na čtvrtletní fakturaci. Dodatek č. 1 je vytvořen po vzájemné
dohodě s ing. Sadílkem, snižuje administrativní zátěž pro obě strany a nemění ostatní body SML.
Diskuze zahájena v 9:30:59
V 09:31:32 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce Horoměřice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu parkovací plochy ze dne 25.
května 2022 s Tělocvičnou jednotou Sokol Horoměřice a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování
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pro:

(4) Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-103-13/22
zodpovídá:
termín:
IHNED (14. 6. 2022)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:31:41

11. Výpověď servisní smlouvy společ. Wendoo s.r.o., na kamerový
systém OP (bod číslo 11)
Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:32:09

Důvodová zpráva
Na základě dlouhodobých stížností strážníků Obecní policie na nekvalitní fungování kamerového
systému předkládám návrh výpovědi servisní smlouvy (smlouvy o dílo) na kamerový systém Obecní
policie Horoměřice.
Na schůzkách v uplynulých dvou letech bylo řešeno zpožďování záznamu. To vede k tomu, že při
dohledávání motorových vozidel na průjezdní komunikaci se obtížně dohledává průjezd obcí, protože
na každé kameře je vozidlo v jiný čas, který neodpovídá realitě. Dodavatelská firma navrhla řešení
v posílení záznamového zařízení, které obec provedla dle nabídky. Situace se nezlepšila, stále
dochází ke zpožďování záznamu z kamer z oblasti ulice Politických Vězňů, Balon park, ul. Velvarská.
To je způsobeno, pravděpodobně tím, že kamery jsou propojeny vzduchem, kde dochází k zarušení.

Diskuze zahájena v 9:32:09
V 09:55:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Sedláček") v
tomto znění:
Rada obce rozhodla o výpovědi smlouvy o dílo (servisní smlouvy) se společností Wendoo ze dne
1.4.2009 (v příloze). Výpovědní lhůta běží od 14. 6. 2022. V Pravidelný roční poplatek byl pro rok
2022 ve výši 30 673,50 Kč byl uhrazen 30.3. (doklad 22-001-00220).
Obec Horoměřice se na základě smlouvy o spolupráci z 3. 6. 2020 stává majitelem části optické
sítě, budované společností Eurosignal. Do této sítě postupně přepojí všechny kamery, čímž dojde
ke kvalitativnímu růstu a posílení stability provozu.

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-104-13/22
7 / 14

zodpovídá: Ing. Aleš Sedláček
termín:
28. 6. 2022
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:56:06

12. Uzavření nové servisní smlouvy na servis a údržbu kamerového
systému obecní policie (bod číslo 12)
Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:10:03

Důvodová zpráva
Na servis a údržbu kamerového systému byly předloženy 3 nabídky 1) INESIA, s.r.o., Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65, PSČ 14000, IČO: 24818801 za roční cenu 29
800 Kč bez DPH
2) ALFA BVG, s.r.o., Praha 4 - Kamýk, Imrychova 881, PSČ 14300, IČO: 26162997 za roční cenu 28
000 Kč bez DPH
3) Satelitní technika s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Husitská 85/21, IČO: 27889581 za roční cenu
23 400 Kč bez DPH.
Diskuze zahájena v 10:10:03
V 10:10:32 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Sedláček") v
tomto znění:
Rada obce souhlasí s uzavřením servisní smlouvy na kamerový dohlížecí systém obecní policie s
firmou Satelitní technika s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Husitská 85/21,zastoupená Ing.
Antonínem Paterou, jednatelem, IČ:
27889581 za nabídkovou cenu 23 400 Kč bez DPH /rok.
Hlasování
pro:

(4) Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký, Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-105-13/22
zodpovídá: Ing. Aleš Sedláček
termín:
28. 6. 2022
Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:10:41

13. Návrh dopravního řešení v části obce Horoměřice (bod číslo
13)
Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:10:54

Důvodová zpráva
Radě obce je předložen návrh dopravního řešení části obce - úprava dopravního systému ul.
Spojovací.
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Diskuze zahájena v 10:10:54
V 10:22:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Sedláček") v
tomto znění:
Rada obce projednala návrh dopravního řešení části obce a ukládá Ing. Sedláčkovi zaslat návrh
dopravního řešení k posouzení na Dopravní inspektorát Praha západ.
Hlasování
pro:

(4) Antonín Čacký, Ing. Aleš Sedláček, Ing. Marcela Helerová, Ivan Král

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-106-13/22
zodpovídá: Ing. Aleš Sedláček
termín:
28. 6. 2022
Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:22:56

14. Odměny pro ředitelky škol a školského zařízení a zaměstnance
OÚ za I. pololetí roku 2022 (bod číslo 14)
Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:23:03

Důvodová zpráva
Radě obce byl předložen návrh odměn pro ředitelky škol a školských zařízení a zaměstnanců OÚ
Horoměřice za I.pol. roku 2022.
Diskuze zahájena v 10:23:03
V 10:57:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Sedláček") v
tomto znění:
Rada obce schvaluje odměny ředitelkám škol a školského zařízení a zaměstnancům OÚ za I.
pololetí roku 2022 dle neveřejné přílohy.
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-107-13/22
zodpovídá: Ing. Aleš Sedláček
termín:
28. 6. 2022
Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:57:12
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15. Žádost o finanční dotaci na aktivitu Klubu důchodců
Horoměřice, z. s. (bod číslo 15)
Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:57:18

Důvodová zpráva
Žádost Klubu důchodců Horoměřice z.s., zastoupen předsedou KDH PaedDr. V. Bílkem, o poskytnutí
finanční dotace na ozdravný kulturně-poznávací a rehabilitační pobyt pro členy KDH. ve výši 36 000
Kč.
Diskuze zahájena v 10:57:18
V 11:00:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Sedláček") v
tomto znění:
Rada obce souhlasí s poskytnutím finanční dotace pro členy KDH na ozdravný kulturněpoznávací a rehabilitační akci Klubu důchodců Horoměřice ve výši 36 000 Kč.
Hlasování
pro:

(4) Ivan Král, Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký, Ing. Aleš Sedláček

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-108-13/22
zodpovídá: Ing. Aleš Sedláček
termín:
28. 6. 2022
Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:00:52

16. Dofinancování grantů pro oblast volného času dětí a mládeže
na rok 2022 (bod číslo 16)
Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:01:05
Diskuze zahájena v 11:01:05
V 11:07:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Sedláček") v
tomto znění:
Rada obce ukládá Ing. A. Sedláčkovi připravit návrh s podklady k dofinancování grantů pro oblast
volného času dětí a mládeže na rok 2022 na příští jednání zastupitelstva obce, tj. 28.6.2022.

Hlasování
pro:

(4) Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ivan Král, Ing. Marcela Helerová

proti

(0)
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zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-109-13/22
zodpovídá: Ing. Aleš Sedláček
termín:
28. 6. 2022
Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:07:16

17. Návrh nájemní smlouvy na pozemek par. č. 109/5, k. ú.
Horoměřice, fotbalové hřiště (bod číslo 17)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:08:09

Důvodová zpráva
Současný vypůjčitel, FK Horoměřice z. s., se sídlem Únětická 327, 252 62 Horoměřice, IČ:
47569506, pozemku par. č. 109/5, k.ú. Horoměřice - fotbalové hřiště, požádal Obec Horoměřice o
uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný pozemek z důvodů jeho investic, případně uzavření
dodatku k platné smlouvě o "Výpůjčce" ze dne 8.11.2000.
Diskuze zahájena v 11:08:09
V 11:33:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce návrh nájemní smlouvy projednala a pověřila I. Krále zaslat návrh smlouvy k
připomínkování právničce Mgr. Komedové a případně upravený návrh nájemní smlouvy předložit
k projednání na příští jednání rady obce.
Hlasování
pro:

(4) Antonín Čacký, Ing. Aleš Sedláček, Ing. Marcela Helerová, Ivan Král

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-110-13/22
zodpovídá: MVDr. Jan Herčík CSc.
termín:
28. 6. 2022
Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:33:54

18. Plánovací smlouva mezi firmou ABCD development s. .r .o. a
obcí Horoměřice (bod číslo 19)
Předkladatel: Ivan Král
Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:42:17

Důvodová zpráva
Investor, ABC development s. r. o., sídlem Pod kaštany 1106/17,Bubeneč 160 00, Praha 6, IČO.
04469585, je vlastníkem mimo jiné pozemků par. č. st 43, parc č. 66, par. č. 67 a par.č. 444 vše v k.
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ú. Horoměřice Investor plánuje na těchto pozemcích provést rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 11,
výstavbu nových rodinných domů a polyfunkčního objektu. Z tohoto důvodu hodlá uzavřít s Obcí
Horoměřice " Plánovací smlouvu" viz příloha.
Diskuze zahájena v 11:42:17
V 11:51:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Ivan Král") v tomto
znění:
Rada obce souhlasí s uzavřením Plánovací smlouvy na rekonstrukci objektu č.p.11 (statku) a
výstavbu nových rodinných domů, výstavbu polyfunkčního objektu namísto nynější stodoly a
vybudování nové příjezdové a vnitroareálové komunikace, parkovacích stání a chodníků pro pěší
a s tím souvisejících inženýrských sítí s ABCD development, se sídlem Pod kaštany 1106/17,
Bubeneč 160 00, Praha 6, IČO. 04469585.
Hlasování
pro:

(4) Antonín Čacký, Ing. Aleš Sedláček, Ivan Král, Ing. Marcela Helerová

proti

(0)

zdržel se:

(0)

nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-111-13/22
zodpovídá: Ivan Král
termín:
28. 6. 2022
Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:51:18

19. Různé (bod číslo 20)
Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:52:48

Důvodová zpráva
1) Výběrové řízení na dodávku Vybavení "MŠ Velvárie" typovým nábytkem - do výběrového řízení se
přihlásil 1 dodavatel MY DVA holding a.s., se sídlem Osadní 28, 170 00 Praha 7, IČO 25676059, za
nabídkovou cenu ve výši 859 063,70 Kč s DPH.
2) Příprava ÚP - vypořádání připomínek sběrný dvůr.
Diskuze zahájena v 11:52:48
V 11:52:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Sedláček") v
tomto znění:
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na Vybavení "MŠ Velvárie" typovým nábytkem s dodavatelem
MY DVA holding a.s., se sídlem Osadní 28, 170 00 Praha 7, IČO 25676059, za nabídkovou cenu ve
výši 859 063,70 Kč s DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování
pro:

(4) Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová

proti

(0)

zdržel se:

(0)
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nehlasoval:

(0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-112-13/22
zodpovídá: Ivan Král
termín:
28. 6. 2022
Jednání ukončeno 14.06.2022 v 12:05:58
Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:47:39
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Ověřeno ověřovateli:
1) 21. 6. 2022 13:36

Ivan Král

2) 23. 6. 2022 13:48

Ing. Marcela Helerová

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
Místostarosta(ka):
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23. 6. 2022 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2022

