USNESENÍ
Č.6
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 25.3.2015
Přítomno : sedm členů OZ /viz.prezenční listina OZ/
Obecní zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy po projednání :
1. Zapisovatelku zápisu p. Lenku Šlechtovou a ověřovatelé zápisu p. Martina
Machalu a Petra Huška
2. Program jednání OZ
3. Smlouvu o úvěru č.0418403499 až do výše 4 909 843,-Kč .
Účelem poskytnutí úvěru je jednorázové splacení čtyř dlužných úvěrů.
Splatnost úvěru je stanovena ke dni 31.7.2031. Úroková sazba je sjednána
jako pevná po celou dobu trvání závazku a činí 1,23% ročně. Pravidelné
měsíční splátky jsou stanoveny ve výši 25 000,-Kč. Úvěr není zajištěn
zajišťovacími prostředky. První splátka ke dni 31.3.2015. Zastupitelstvo obce
Hvozdnice pověřuje starostu obce pana Jindřicha Klazara, nar.15.6.1961,
sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene k parcelám č.152, 154/5 a 155/4.
5. Výši poplatků za pronájem obecního sálu. (viz.příloha)
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Informace o provedeném auditu na likvidaci odpadů firmou EKOKOM
v naší obci. Kontrola proběhla bez připomínek.
2. Informace o rozpočtovém opatření č.1/2015
Paragraf 1031
Paragraf 2212
Paragraf 3349

položka 5169
položka 5169
položka 5169

navýšení o 35 000,-Kč
navýšení o 5 000,-Kč
navýšení o 8 000,-Kč

pěstební činnost – výsadba stromů
silnice – údržba
ostatní záležitosti sděl. prostředků

3. Starosta obce informoval přítomné o navýšení ceny zemních prací –
Hvozdnice SEVER
- výměna a připojení jednoho stožáru veřejného osvětlení s výzbrojí navíc
- rozdělení společného sjezdu na dva samostatné sjezdy
- změna umístění sjezdu č.1 k parcele č.137/7

Celková částka navýšení těchto prací a zařízení nepřesáhne částku 20 000,-Kč
bez DPH.
4.Termín brigády na úklid lesa – 18.4.2015 od 9 hodin, sraz na hřišti SK
Libčany
5.Informaci o provedeném vkladu kupní smlouvy (Kuželovi)
Vklad byl proveden dne 24.3.2015, a to s právními účinky k 27.2.2015
pod sp.zn.V-2438/2015-602

Ve Hvozdnicích 31.3.2015

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta obce

