USNESENÍ
č.32
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 19.3.2014
Přítomno: čtyři členové OZ
1.Obecní zastupitelstvo schvaluje 4 hlasy po projednání:
Zapisovatelku zápisu OZ p. Lenku Šlechtovou a ověřovatele zápisu p.Davida Pekáče
a p.Petra Huška
2. Obecní zastupitelstvo schvaluje 4 hlasy po projednání:
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-2010709/VB/02 Hvozdnice,
p.č.153/10 – úprava knn s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje 4 hlasy po projednání vítěze poptávkového řízení na
stavbu – Dokončení vodovodu – Hvozdnice JIH firmu STAVOKA Hradec Králové a.s.,
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové s nejnižší nabízenou cenou 435 543,-Kč

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí vyhodnocení nabídek na zhotovení dopravního
značení u dětského hřiště v obci. O vítězi rozhodla výše nabízené ceny (62 766,-Kč),
kterou nabídla firma INKA – dopravní značení s.r.o. Hradec Králové. Při závěrečném
schvalovacím projednávání s DI HK s panem Pultarem byl vznesen požadavek na
doplnění retardérů a značek obytná zóna, který navýšil celkovou cenu o cca 21 000,Kč. OZ pověřuje starostu obce k vyvolání ústního jednání s panem Pultarem o
účelnosti navýšení počtu retardéru a dopravních značek.
b) Informaci o konání pracovní schůzky se zástupcem firmy INET SERVIS p.Fišerem
dne 13.3.2014 na OÚ. Náplní schůzky byla inovace stránek obce – vzhled, členění,
obsah stránek dle platné legislativy. Obec připraví návrhy v termínu do 2.4.2014 a
předpokládaný termín realizace je 23.4.2014. Předpokládaná cena za tuto úpravu bude
cca 8 500,- Kč včetně ročního poplatku za doménu.
c) Informaci o vydání ÚR s nabytím právní moci na akci „Terénní úpravy a multifunkční
hřiště se zázemím“. Zároveň bylo požádáno o vydání SP.
d) Informaci o dokončení kontroly hospodaření obce za rok 2013.
e) Rozpočtové opatření č.1/2014 k 28.2.2014
Paragraf 2321 položka 5171 navýšení o 10 tis.Kč (oprava kanalizace)
Paragraf 3635 položka6119 navýšení o 30 tis.Kč (doplatek za ÚPO)
Paragraf 6402 položka5364 navýšení o 3 tis.Kč (vratka dotace volby PS 2013)
Ve Hvozdnicích 26.3.2014

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta

