USNESENÍ
č. 2/2020
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 26.2.2020
Přítomno: 6 členů OZ (viz prezenční listina)
Obecní zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy po projednání:
1. Zapisovatele zápisu Davida Pekáče, ověřovatele zápisu Marka Abrahama a Jindřicha
Klazara a program zasedání, včetně změn v bodech 4. a 5.
2. Fakturaci výstavby inženýrských sítí RD Jih – období 1.1. – 31.1. 2020
Byla předložena jedna faktura (podrobnosti viz příloha č.1 k zápisu):
SO 03 – Splašková kanalizace + SO 03 – Přípojky kanalizace + SO 02 – Vodovodní
přípojky – celkem 890 230,80 Kč včetně DPH.
Fakturace byla odsouhlasena stavebním dozorem.
3. Vypsání záměru č. 2/2020 – odkup p.č. 153/16 a 153/17 v k.ú. Hvozdnice
Jedná se o odkup místní komunikace, která je v majetku soukromého vlastníka. V této
komunikaci se nacházejí inženýrské sítě v majetku obce.
4. Typ RD na p.č. 218/7
5. Příspěvek (dar) pro „Berušky“ ve výši 1000 Kč
Obecní zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy po projednání, 1 se zdržel:
1. Vypsání záměru č. 1/2020 – odkup p.č. 30/2 v k.ú. Hvozdnice
Jedná se o odkup místní komunikace, která je v majetku soukromých vlastníků. V této
komunikaci se nacházejí inženýrské sítě v majetku obce.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Informace o opatřeních proti šíření Coronaviru – podrobnosti viz ÚD a webové stránky
obce.
b) Lenka Šlechtová informovala o konání akce „Ukliďme Česko“, která se bude konat dne
4.4.2020 od 9:00 hod – sraz v Libčanech na hřišti.
Diskuze:
Dotaz: paní B. Š.: Dotaz k úklidu lesa.
Odpověď: Lenka Šlechtová: Veškeré informace budou zveřejněny před konáním akce (informace
na ÚD a webových stránkách obce + letáčky do schránek).
Dotaz: pan J. N. st.: Kdy bude uklizeno osvětlení vánočního stromu?
Odpověď: Jan Špicar: Již bylo zažádáno o úklid osvětlení – budeme znovu kontaktovat –
předpokládá se až dovolí počasí (musí být vyschlý okolní terén).

Závěr:
p. Špicar poděkoval všem zúčastněným a v 18:30 hod ukončil zasedání.
Ve Hvozdnicích dne 26.2.2020
David Pekáč
místostarosta obce

Jan Špicar
starosta obce

