USNESENÍ
č.22
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 30.11.2016
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. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene KNN, přípojka 4 RD,
p.Vyleťal č.IV-12-2014676/2 p.č.183/15 v k.ú.Hvozdnice u Hradce Králové (ČEZ Distribuce
a.s.)
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene pro vodovodní a kanalizační řad RD SEVER
par.č.2/2, 169, 137/8 a 362/2 (Vak a.s.Hradec Králové)
5. Záměr č.3 a smlouvy na pronájem prodejny v obci Hvozdnice v k.ú.Hvozdnice u Hradce
Králové
Zájem o pronájem prodejny ve Hvozdnicích projevil pouze jeden žadatel. Splňoval všechna
kritéria.
Nový nájemce prodejny je Jana Hloušková, bytem Pálenecká 565, 503 11 HK, zahájení
pronájmu dle dohody se současným nájemcem, nejpozději do konce roku 2016. Jednáním a
sepsáním smlouvy pověřen pan starosta Jindřich Klazar.
6. Rodinný dům Ing.Martin Štofila – vyjádření k typu stavby
7. Oprava schodiště a podlahy – boční vchod od velkého sálu
Opravu provede p.Dušan Malínský, pověřena p.Šlechtová

Obecní zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy po projednání :
1.Projednání Záměru č.4 a smlouvy na pronájem budovy pohostinství se dvěma bytovými
jednotkami v obci Hvozdnice v k.ú.Hvozdnice u Hradce Králové
Vzhledem k nabízené ceně nájemného OZ vybralo p.Pavla Šnajdra.
Nabízená cena nájemného pohostinství – 2 100,- Kč měsíčně, byty 2 x 2000,- Kč měsíčně
Schváleno 6 hlasy
Proti 1 hlas

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.3
Paragraf 6171, položka 6121, 50 tis.Kč inž.sítě Malý
Rozpočtové opatření č.4
Paragraf 0000, položka 4111, 21 tis.Kč dotace na volby
Paragraf 6171, položka 3111, 37 tis.Kč prodej pozemku
Rozpočtové opatření č.5
Paragraf 6115, položka 5173, 5 tis.Kč cestovné volby
Paragraf 6115, položka 5175, 5 tis.Kč občerstvení volby
Paragraf 6115, položka 5011, 11 tis.Kč odměny volby
Rozpočtové opatření č.6
Paragraf 6171, položka 6121, 100 tis.Kč inž.sítě Malý
Rozpočtové opatření č.7
Paragraf 6171, položka 6121, 50 tis.Kč inž.sítě Malý
2. Rozpočtový výhled 2017 – 2020
3. Provedení inventur obecního majetku – pověřen kontrolní výbor, do 31.12.2016
4. Další informace
- pracovní porada pravděpodobně 7.12.2016 od 18 hodin (dle nutnosti, bude upřesněno emailem)
- dotační titul na rekreační funkci lesa, dotace 100% (cesta ke studánce a altán, pokusíme se
získat tyto prostředky a zkulturnit Libušinu studánku)
- organizace Mikulášské nadílky 11.12.2016
- Silvestrovská zábava 31.12.2016

Ve Hvozdnicích 7.12.2016

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta obce

