USNESENÍ
č.21
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 12.10.2016
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
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1.Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-122014676/2 p.č.183/15 v k.ú.Hvozdnice u Hradce Králové. Vzhledem ke stavu
komunikace, která je v Nových Hvozdnicích, bude jednáno s panem Vyleťalem a
projednáno s právníkem, jaké záruky může obec vyžadovat vzhledem k majiteli
pozemků, aby nedošlo k jejímu poničení. K jednání pověřen starosta obce Jindřich
Klazar. Smlouva bude projednána na příštím zastupitelstvu.
2.Na základě tří nabídek byl vybrán dodavatel na údržbu veřejného osvětlení, a to pan
Rudolf Jouda. Číslo výběrového řízení 5/16/SMS. Měsíční paušální částka 900,-Kč a
210,- Kč hodinová sazba za opravy nad rámec údržby.
3.Oprava zemní kabeláže osvětlení – zemní práce p.Adlaf, připojení p.Kohout
4.Vizualizace 3D Hvozdnice JIH, Ing.arch.Petrák, dále pokračuje v práci, zastupitelé
seznámeni s prozatímními výsledky práce
5.Prodejna smíšeného zboží ve Hvozdnicích – dosavadní nájemce oznámil starostovi
obce, že prodejnu povede do 30.11.2016
6.Zajištění účetnictví obce – vzhledem k tomu, že p.Štěpánková požádala o ukončení
pracovního poměru, obec se snažila zajistit novou účetní. Bylo zahájeno jednání
s p.Jitkou Kinskou, která o toto zaměstnání projevila zájem. Zastupitelstvo bylo
seznámeno s platnými platovými tabulkami pro zaměstnance uvedené v §5 odst.4.
Projednávalo plat a pracovní dobu, závěry nebyly dosud učiněny, protože proběhnou
úpravy platových tarifů od 1.11.2016. Paní Kinská bude přizvána na další jednání
zastupitelstva.
6.Vybavení obecního úřadu počítačem s účetním programem – pověřen starosta a
místostarosta obce
7.Omezení provozu na křižovatce u Urbanic od 16.10. do 6.11.2016 z důvodu
rekonstrukce propustku

8.Zajištění prací kolem projektu RD Hvozdnice JIH, příprava podkladů pro získání dotací
na vybudování ing.sítí – není osoba pověřená touto činností. Byl podán návrh, aby práce
zajišťoval p.Klazar, starosta obce a byl honorován na základě dohody o provedení práce.
Tento návrh odmítl p.Ceral s komentářem, že je to jeho myšlenka, kterou v minulosti
prosadil, a že nesouhlasí s dalším navyšováním výdajů na tuto akci. Dle jeho mínění by
měl pan starosta tuto práci vykonávat v rámci výkonu své funkce.
9.Byla podána připomínka paní Homoláčovou a p.Ceralem ke znění pozvánky na veřejné
jednání OZ. V pozvánce nebylo podrobně popsáno, že bude projednáváno obsazení místa
účetní obce a další body obsažené v bodu různé.
10.OZ bylo seznámeno s kalendářem kulturních akcí do konce roku 2016
11.Byla projednána obecní brigáda na kácení stromů a keřů v okolí

Ve Hvozdnicích 19.10.2016

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta obce

