USNESENÍ
č.2
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 26.11.2014
Přítomno: sedm členů OZ viz.prezenční listina OZ

Obecní zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy po projednání:
1. Zapisovatelku zápisu OZ p. Lenku Šlechtovou a ověřovatele zápisu p.Jiřího Cerala
a p.Petra Huška
2. Jednací řád zastupitelstva obce Hvozdnice podle §96 zákona č.128/200 Sb., o obcích
(obecní zřízení)
3. Finanční pravomoce OZ
a) Pro vypsání poptávkového řízení
- do výše 25 000,- Kč s DPH starosta obce
- do výše 50 000,-Kč s DPH starosta a místostarosta obce
- nad 50 000,-Kč s DPH obecní zastupitelstvo
b) pravomoc schvalovat rozpočtová opatření
- do výše 50 000,- Kč s DPH starosta obce
- do výše 100 000,-Kč s DPH starosta a místostarosta obce
- nad 100 000,-Kč s DPH obecní zastupitelstvo
c) pravomoc podepisovat a likvidovat faktury
- do výše 25 000,- Kč s DPH starosta obce
- do výše 50 000,-Kč s DPH starosta a místostarosta obce
- nad 50 000,-Kč s DPH obecní zastupitelstvo
4. Nákup pozemků pro výstavbu RD-JIH a zároveň schválilo uzavření kupní smlouvy
s Kuželovými. Celková kupní cena činí 3 715 790,-Kč. První polovina kupní ceny,
tj. 1 857 895,- Kč je splatná do 31.12.2014 a druhá polovina kupní ceny tj. 1 857 895,- Kč je
splatná do 31.12.2018. Uzavřením smlouvy byl pověřen starosta obce Jindřich Klazar.
5. Vypsání poptávkového řízení na poskytnutí investičního úvěru ve výši 1 857 895,- Kč
na nákup pozemků pro výstavbu RD-JiH. Vypsáním poptávkového řízení byl pověřen starosta
obce. Nabídky budou přijímány do 3.12.2014 nejpozději do 16 hodin
6. Podání žádosti o dotaci na chodníky k RD-SEVER. OZ pověřilo starostu obce k zajištění
dotační administrativy.
7. Mimořádnou splátku úvěru č.169 500 449/0800 ve výši 30 000,-Kč.

Obecní zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy po projednání:
1. Rozpočtová opatření č.6 a č.7 (viz.příloha)

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Opravu lesní cesty do Libčan (brigáda v nejbližším možném termínu dle počasí)
2. Informace o kulturních akcích v obci Hvozdnice
- rozsvícení vánočního stromu (neděle 30.11.2014 - příprava od 14 hodin)
Ve Hvozdnicích 1.12.2014

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta

