POZVÁNKA
Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích § 38, svolávám na den 27.5.2020 zasedání obecního zastupitelstva obce
Hvozdnice. Veřejné zasedání se uskuteční ve velkém sále pohostinství od 18 hodin.
V prostoru sálu bude zajištěn minimální bezpečný odstup 2 m a možnost dezinfekce.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Schválení fakturace výstavba inženýrských sítí RD Jih – období 1.4. – 30.4. 2020
4. Vyhodnocení poptávkového řízení – Chodník – Hvozdnice sever
5. Vyhodnocení poptávkového řízení – Oprava obecní komunikace p.č. 84
6. Vyhodnocení záměru č. 3/2020 – prodej p.č. 61/16 v k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové
7. Schválení typu RD na p.č. 61/41
8. Schválení typu RD na p.č. 219/14 a 220/20
9. Schválení fakturace TDI + BOZP Hvozdnice RD Jih
10. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. Hvozdnice 63/2, 63/5 (2 x RD – kabel NN)
11. Schválení zařazení obce Hvozdnice do územní působnosti místní akční skupiny Hradecký venkov – pro
období 2021 – 2027
12. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 20RRD10-0028 (podpora provozu
prodejny)
13. Různé
14. Diskuze
15. Usnesení, závěr
Ve Hvozdnicích 20.5.2020

starosta obce Jan Špicar v.r.

Sdělení č.2/2020
1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu – 30.5.2020
V sobotu dne 30.5.2020 proběhne svoz nebezpečného odpadu v 11:25 hod. u budovy OÚ Hvozdnice. Rovněž
bude k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad (celý víkend).
2. Obecní brigáda – 30.5.2020
OZ Hvozdnice svolává obecní brigádu na sobotu 30.5.2020 od 8 hodin. Sraz před budovou OÚ. V plánu je
úklid obce, montáž trampolíny, příprava dřeva, úprava lesní cesty, prořez náletových porostů v obci a v lese.
Občerstvení bude zajištěno
3. Upozornění občanům – kontejnery na plast, papír
Upozorňujeme občany na to, že do kontejnerů na plast a papír nepatří velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Do kontejnerů vhazujte pouze odpad (plast, papír) který je uveden na kontejnerech.

OZ Hvozdnice

