USNESENÍ
č.19
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 22.6.2016
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. Ladu Hájkovou a
p.Martina Machalu
2.Program jednání OZ
3. Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdnice za rok
2015
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad. OZ dále schvaluje účetní závěrku za rok 2015.
Příjmy do rozpočtu obce za kalendářní rok činily 2 611.234,93 Kč, výdaje byly ve výši
2 436.831,94 Kč. V roce 2015 měla obec jeden úvěr v celkové výši 4 851.150,- Kč . Úvěr je
měsíčně splácen částkou 25 000,- Kč. Zůstatek na běžném účtu u České spořitelny
k 31.12.2015 byl 842.363,01 Kč, zůstatek u ČNB k 31.12.2015 byl 168.852,02 Kč a u
Raiffeisen Bank k 31.12.2015 byl zůstatek ve výši 3077,52 Kč.
Závěrečný účet byl v plném znění zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce v elektronické
podobě a v písemné formě na místě obvyklém od 1.6.2016 do 17.6.2016
Zastupitelstvo bylo dále seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2015. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb.)
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1) Zájem o nákup části pozemku p.Martina Štofily, který koupil sousední pozemek (parcelu
p.Plase)
2) Předání staveniště – parcela p.Malého, vybudování přípojek firmou Stavoka, která vyhrála
výběrové řízení, počátek prací 4.7.2016
3) Vizualizace Hvozdnice JIH – oslovení tří firem
4) Pasport místních komunikací – jednání s p.starostkou Součkovou, která pasport nechávala
dělat pro obec Praskačka, mít dokončeno nejpozději do 15.12.2016
5) Energetické štítky budov - jednání s p.starostkou Součkovou, společný zájem
6) Nabídky na dopravní značení - zrcadlo a dopravní značení, čekáme na další nabídku
(nejméně tři nabídky), poté bude vybrán dodavatel (Klazar, Šlechtová)

7) Přidat jeden kontejner na papír do části Nové Hvozdnice
8) Doplnění pro ÚR RD JIH GP parcel pod komunikacemi – platba za vyjmutí ze ZPF
9) Byla provedena revize hasících přístrojů
10) Matex p.Beran – další nabídka na opravu havarijního stavu veřejného osvětlení – části od
Hvozdnic do Nových Hvozdnic a dále nabídka na výměnu jističe (měsíční úspora 400,- –
500,- Kč)
11) Pracovní porada 3.8.2016 v 18 hodin, nutné záležitosti budou přeposílány e-mailem
Ve Hvozdnicích 29.6.2016

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta obce

