USNESENÍ
č.27
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 23.8.2017
Přítomno : šest členů OZ /viz.prezenční listina OZ/
Omluveni: p.Machala
Obecní zastupitelstvo schvaluje 6 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 poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP
4. Smlouvu o právu provést stavbu (investor J.Klazar)
5. Žádost o posunutí platby – nájemné za pohostinství a byt za měsíce červen, červenec a
srpen, a to do 30.9.2017.
6. Žádost o příspěvek na činnost ČSCH Hvozdnice
výše příspěvku 5 000,-Kč
7. Žádost o prodloužení stavebního povolení na Multifunkční hřiště a rybník ve Hvozdnicích
8. Žádost ZD Libčany - likvidace dřevin a oplocení sadu na parc.č.176 v k.ú.Hvozdnice

Obecní zastupitelstvo schvaluje 4 hlasy po projednání :
Celý pracovní úvazek (8hodin) - administrativní pracovnice a účetní obce, a to od 1.9.2017
1 se zdržel hlasování (Hájková Lada)
1 hlas proti z důvodu navýšení celkových osobních nákladů obce (Jiří Ceral)
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Zákon o požární ochraně a povinnosti obce z ní vyplývající
Vzhledem k tomu, že naše obec nemá hasičskou jednotku, je nutno podle Zákona o požární
ochraně ji zajistit jinde. Bude jednáno s KHS Hradec Králové a SDH Lhota pod Libčany o
možnosti zajištění této služby naší obci. Pověřen p.Klazar.
2. Výstavba RD JIH – informace
V nejbližší době obec obdrží výkaz rozpočtu na výstavbu ing. sítí.
Stanovená pracovní skupina zahájí práce na výpočtu ceny za 1m2 pozemku, první schůzka
30.8.2017.
Připomínkování Kupní smlouvy na pozemky na RD JIH – bude v nejbližší době rozeslána emailem všem zastupitelům.
Předpokládaný termín k vyvěšení záměru na prodej prvních osmi parcel říjen 2017.
Bylo zahájeno jednání o možnostech získávání dotací na ing.sítě.

2. Rozpočtové opatření č.4/2017
Navýšení příjmy:
3722 2111 navýšení o 5 000,-Kč (svoz TDO - dokup)
3399 2111 navýšení o 30 000,-Kč (vstupenky divadlo, vstupné výlet)
6171 5660 navýšení o 12 000,-Kč (pohostinství – doplatek energií)
3. Informace – kultura
- zájezd pro děti Aquapalace Praha 2.9.2017, odjezd v 8 hodin od autobusové zastávky,
odjezd z Prahy Čestlic v 17 hodin
- zájezd divadlo Praha 17.11.2017, prodej vstupenek do 1.9.2017
4. Volby do Parlamentu ČR – místo konání , počet okrsků a počet členů VK beze změn
5. Informace o fin. zátěži obce Hvozdnice (úvěry)
6. Doplnění k hospodaření obce:
Závazky obce (nakoupené pozemky Kuželových, Šimákových, ZD Libčany) jsou ve výši :
17 175 240,-Kč, část je od r. 2014 placena z úvěru ve výši 4 851 150 ,-, k 31.7. je stav na
úvěrovém účtu 4 126 150,-Kč.
7. Připomínka k dopravě po místní komunikaci lesem do Libčan
Byla vzata na vědomí OZ tato připomínka, jsou navrhovány způsoby řešení – zátaras,
omezení rychlosti, zpomalovací retardéry. Budou zváženy možnosti řešení a další informace
na příštím veřejném zasedání OZ.
8. Cesta ve vlastnictví Ing. Petra Huška a její stav – zjištění informací o vlastnictví a dalším
postupu, pověřen p.Klazar
9. Rekonstrukce objektu u studánky – bude zahájena v roce 2018, 100% dotace, zahájeny
práce na technické správě, pověřena Šlechtová Lenka

Ve Hvozdnicích 30.8.2017

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta obce

