USNESENÍ
č.18
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 4.5.2016
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.Jiřího Cerala
2.Program jednání OZ
3. Výsledek poptávkového řízení č.1/2016 „Výstavba inženýrských sítí pro parc. č.211/16
v k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové“ - firma STAVOKA Hradec Králové a.s., Veverkova
1343, 500 02 Hradec Králové, cena 220 095,- Kč včetně DPH
4. Rozpočtové opatření č.2/2016
Příjmy od RWE 172 500,- Kč
5. Sponzorský dar pro ZŠ a MŠ Libčany na pořádání školní akce Staročeský jarmark ve výši

2 000,- Kč
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. Přípravu pasportu místních komunikací – připravit přehled obecních komunikací, které
bude nutno v dohledné době opravit, připraví Klazar, Šlechtová do 14 dnů po tomto zasedání
a pošlou všem členům OZ k odsouhlasení. Následně bude vyhlášeno poptávkové řízení na
vypracování pasportu dotčených komunikací.
2. Projednání výpovědi ze Smlouvy o spolupráci při výstavbě RD v obci Hvozdnice –
Višňovka. Výpověď byla projednána s JUDr.Kusalou, OZ Hvozdnice se rozhodlo k osobnímu
setkání s panem R.Plasem, aby došlo k vyjasnění některých důvodů, které vedly p.Plase
k výpovědi smlouvy. Návrh termínu setkání 18. nebo 25.května v 18 hodin, doporučený dopis
připraví a pošlou Klazar, Šlechtová
3. MMHK – lesní osnovy na 10 let, od 1.1.2016 do 31.12.2025
4. Oznámení o zahájení řízení – výstavba RD Nové Hvozdnice, p.Vyleťal
5. Pojistná událost – poškození automobilu p.Kučerové o vystupující kanál z komunikace,
nahlásí na pojišťovnu p.Klazar, opravu komunikace provedl p.Rajman

6. Oprava komunikace p.Petra Huška – první práce proběhly 30.4.2016, je nutno dokončit,
objednat recykl a dokončit svépomocí, dohoda mezi občany této ulice, vlastní režie
7. Práce na pozemcích Hvozdnice Jih – proběhl přesun stavební sutě, vykolíkování 8 parcel
stojících při cestě a přesun zeminy, (přesun sutě v režii ZD Libčany)
8. Výstavba domu p.Rešla – MMHK stavební odbor se nevyjádřil k námitce podjatosti proti
oprávněné úřední osobě v zákonné lhůtě, bude obnovena výzva k vyjádření prostřednictvím
KÚ Královéhradeckého kraje, připraví p.Machala, odeslat v nejbližší době
9. Zlepšení dopravní situace v obci – umístit zrcadlo proti autobusové zastávce na roh u
Šlechtů (ztížená viditelnost), zjistit podmínky a cenu, zajistí p.Klazar
10. Možnost vybudování a provozování domovní čističky u RD JIH – zjistí si stavebníci
u příslušných institucí, obec zajistí u parcel napojení na kanalizaci

Ve Hvozdnicích 11.5.2016

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta obce

