USNESENÍ
č.30
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 12.2.2014
Přítomno: šest členů OZ
1.Obecní zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy po projednání:
Zapisovatelku zápisu OZ p. Lenku Šlechtovou a ověřovatele zápisu p.Davida Pekáče
a p.Petra Huška
2.Zastupitelstvo obce Hvozdnice po projednání návrhu Územního plánu Hvozdnice,
předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové
I.
Ověřuje:
soulad Územního plánu Hvozdnice s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně
plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem, se stanovisky dotčených orgánů
a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění Územního plánu Hvozdnice,
doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon) a dle § 172 odst. 4 a 5
zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Hvozdnice neshledalo žádný rozpor.
II.
Schvaluje:
vyhodnocení výsledků projednání Územního plánu Hvozdnice, zpracované pořizovatelem a
předložené v předkládacím protokolu a v odůvodnění územního plánu. Schvaluje
vyhodnocení připomínky pana Václava Vyleťala – viz. kapitola m) Vyhodnocení připomínek
v Textové části odůvodnění ÚP Hvozdnice
III.
R o z h o d u j e o v y d á n í:
Územního plánu Hvozdnice formou opatření obecné povahy, podle § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
IV.

R u š í:

platnost Územního plánu obce Hvozdnice, schváleného dne 27.4.2005, změněného Změnou
č.1 vydanou na základě usnesení Zastupitelstva obce Hvozdnice ze dne 2.11.2011 s nabytím
účinnosti dne 18.11.2011 a to dnem nabytí účinnosti Územního plánu Hvozdnice.

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy po projednání:
odměnu pro neuvolněného starostu obce Jindřicha Klazara ve výši 18 020,- Kč , a to od
1.3.2014.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy po projednání:
Zrušení dohody o provedení práce (příprava podkladů pro výstavbu RD v obci Hvozdnice),
která byla schválena pro starostu obce Jindřicha Klazara ,a to ke dni 28.2.2014.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy po projednání:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
s a.s. ČEZ distribuce číslo: IP-12-2005227/2 na pozemku parc.č.153/11 v k.ú.Hvozdnice
6. Obecní zastupitelstvo schválilo 6 hlasy po projednání:
vypsání poptávkového řízení na realizaci stavby „Vodovod v jižní části obce Hvozdnice“.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Připomínky MUDr. Jiřího Cerala:
- k přehlednosti obecního rozpočtu (účtování po paragrafech je nepřehledné oproti
účtování po položkách)
- k narůstajícímu paragrafu 6171 Činnost místní správy, předal zpracovaný graf, který
ukazuje narůst návrhu tohoto paragrafu od roku 2000, a to za účelem upozornit na
navyšující se paragraf a hledání úspor v obecním rozpočtu
- k narůstajícím celkovým mzdovým nákladům (odměny zastupitelů a další mzdové
náklady)
Bude připraven rozbor hospodaření za poslední volební období a svolána veřejná pracovní
schůzka, na kterou bude pozvána veřejnost a seznámena s hospodařením obce.
2. Rozpočtové opatření č.10/2013 (viz příloha)
3. Informace o stavu běžného účtu obce k 12.2.2014, zůstatek činí 1 981 319,-Kč.
4. Zajištění změny poskytovatele www.stránek obce
5. Návrh změny dopravního značení v okolí dětského hřiště

Ve Hvozdnicích 18.2.2014

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta

