USNESENÍ
č.17
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 13.4.2016
Přítomno : šest členů OZ /viz.prezenční listina OZ/
Obecní zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy po projednání :
1.Zapisovatelku zápisu p. Lenku Šlechtovou a ověřovatele zápisu p. Martina Machalu a
p.Josefa Širokého
2.Program jednání OZ
3.Smlouvu o zřízení věcného břemene č.8800075519-1/VB-1/Re s RWE GasNet s.r.o.
Hvozdnice SEVER
4.Zadávací podmínky pro poptávkové řízení na výstavbu ing.sítí ke stavební parcele č.211/16
v k.ú.Hvozdnice u Hradce Králové
5.Složení výběrové komise: Klazar, Šlechtová, Machala, Ceral, Pekáč – poradní hlas
a termín zasedání komise 27.4.2016 od 18 hodin
6. Kompetence rozpočtového opatření:
starosta 50.000,- Kč na položku
starosta a místostarosta 100.000,- Kč na položku
Je-li poslední rozpočtová změna v příjmech v kalendářním roce vyšší než jsou stanovené
kompetence starosty, má tuto rozpočtovou změnu pravomoc schválit starosta.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1) Oprava usnesení k OZ ze dne 20.01.2016:
V usnesení č.16 nebyla uvedena skutečnost, že OZ na svém zasedání 20.01.2016 projednalo
a schválilo odměnu pro Ing. Hájkovou ve výši 0,- Kč.
2) Rozpočtové opatření č. 1
2219 5169

5 tis. Kč

Ostatní záležitosti pozem.komunikací

3) Informace z auditu – bez závad
4) Další výstavba – dům ve Višňovce, seznámení s projektovou dokumentací
5) Kolaudace STL plynovod a veřejného osvětlení RD Sever a již byl vydán kolaudační
souhlas. Dne 23.3. bylo předáno na RWE, kupní smlouva na toto zařízení nám byla doručena.
Kupní cenu ve výši 172 tis. lze očekávat v polovině dubna.

6) Minulý týden starosta telefonicky jednal s ing. Jeřábkem – ved. stavebního odboru MMHK
ve věci ukončení pracovního poměru s arch. Večeřou, který měl naší obec na starost. Bylo
sděleno, že žádný pracovník není určen a bude to přerozdělováno dle jednotlivých případů a
tomu úředníkovi, který bude mít zrovna čas. Následně starosta ihned požádal o osobní
schůzku, která proběhla 30.3. Po hodinovém jednání tuto záležitost vyřešili ve prospěch obce.
Byla nám přidělena p. Kohoutková /tuto stavební referentku starosta požadoval, jelikož
stavební agendu již před lety pro naši obec zajišťovala společně s p.Zímou/.
7) Bylo provedeno zaměření osmi stavebních parcel pro výstavbu RD JIH a část komunikace
a veřejného prostranství. Celkem bylo vytyčeno 32 bodů v ceně obvyklé 300,-, tj. 9600,- Kč.
Starosta oslovil p. Jaroslava Štefana, aby projednal s p. ředitelem geodézie Východní Čechy
lepší cenu /jsme stálý zákazník/. Nakonec bylo odsouhlaseno 70,- Kč za vyměřený bod. Takže
k placení je suma 2240,- Kč.
8) Došlo k havárii veřejného osvětlení ve směru od Nových Hvozdnic nad trafostanicí.
Shořely 2 fáze, vše zůstalo na jedné, kterou nám provizorně opravila firma Elektro Kohout.
V nejbližší době je domluvena oprava kabelového podzemního vedení, resp. výměna kabelů
/cca 30 m/, které jsou v havarijním stavu. Cenovou nabídku dostaneme.
9) V prodejně smíšeného zboží byla provedena úprava plynového topení, spočívající
v rozšíření topení ve skladu, kde se počítá s rozšířením sortimentu a prodeje. Dále byla
provedena revize.
10) Byla předložena pojistná smlouva pro obec v nezměněném rozsahu pojistných rizik. Obci
byla poskytnuta sleva ve výši cca 4300,- kč ročně za bezškodní průběh.
11) Je potřeba oživit práce na vzoru kupní smlouvy pro stavebníky RD JIH.
12) Zájemci o stavební parcely RD JIH. Konkrétně 2 pozemky z prvních 8 – vážný zájem,
chtějí letos, cena za m2 1500,- není problém.
13) Starosta zahájil jednání s RWE s.r.o. o změně z nájemní smlouvy na kupní smlouvu
STL plynovod RD Hvozdnice JIH.
14) Ve čtvrtek 31.3.2016 byla projektová dokumentace na výstavbu ing.sítí k RD Hvozdnice
JIH kompletně dokončena
15) Cesta p.Petra Huška – dokončení prací z podzimu 2015, domluven předběžný termín
sobota 30.4.2016
Ve Hvozdnicích 20.4.2016

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta obce

