USNESENÍ
č.13
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 21.10.2015
Přítomno : sedm členů OZ /viz.prezenční listina OZ/
Obecní zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy po projednání :
1.Zapisovatelku zápisu p. Lenku Šlechtovou a ověřovatele zápisu p. Lenku Homoláčovou
a p.Martina Machalu
2.Program jednání OZ
3.Kupní smlouvu na plynárenské zařízení s RWE GasNet s.r.o. č.9415001972/189211/050 umístěné
na pozemku p.č. 137/3 v k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové, kupní cena ve výši 172 500,-Kč
4. Rozpočtové opatření č.6/2015
Příjmy:
navýšit o 172 500,- Kč. (příjem za prodej plynárenského zařízení)

Obecní zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy po projednání :
1.Budoucí kupní smlouvu na plynárenské zařízení s RWE GasNet s.r.o.
č.9415002189/2015/163024/092 umístěné na pozemku p.č.203 a 211/18 v k.ú. Hvozdnice u Hradce
Králové
1 zastupitel se držel hlasování 1 (Ceral Jiří)
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Informace k Záměru č.1/2015
- pouze jeden zájemce p.Šejbl Milan, navrhovaná cena 437,- Kč / 1 rok.
- nájemní smlouva bude připravena do příštího zasedání OZ Hvozdnice, platnost od 1.1.2016
2. Inventarizace
- pověřen k provedení p.Machala a kontrolní výbor
3. Inventura sběrných nádob
- pověřen p.Klazar a p.Štěpánková
4. Stav vedlejších cest v obci
-

cesta ke Kramářovým, celá v majetku obce, zjistit cenu povrchu, možnost dotace na
opravu cest (50%), na příštím zastupitelstvu rozhodneme o žádosti o dotaci, pověřen
p.Klazar

-

cesta ke Kuželovým, nedořešené vlastnictví, budou nutné přesuny části pozemků mezi
vlastníky, k řešení pro rok 2016

-

cesta od parcel p.Plase podél Špicarových k přelivce u Svobodových, existuje smlouva o
vybudování komunikace a předání za 1,-Kč do majetku obce, nutno obnovit jednání
s p.Plasem, pověřen p.Klazar

-

cesta pana Petra Huška , v osobním vlastnictví, velmi neutěšený stav, je třeba uvést
komunikaci do finálního stavu. Na akutní opravu bude objednán recykl ,technika a cesta
bude vlastními silami uvedena do sjízdného stavu na náklady majitele silnice pana Huška.
Dále bude přesně označena hranice vlastnictví na této komunikaci mezi p.Huškem a obcí
Hvozdnice z důvodu opravy celé příjezdové komunikace. O vyznačení hranice bude
požádán Ing.Štefan (zajistí p.Klazar, p.Šlechtová). Další postup bude upřesněn na příštím
zasedání OZ Hvozdnice po projednání situace s vlastníkem. (pověřen p. Klazar)

Ve Hvozdnicích 26.10.2015

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta obce

