USNESENÍ
č.24
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 15.2.2017
Přítomno : pět členů OZ /viz.prezenční listina OZ/
Omluveni: p.Ceral
Neomluvena: p.Homoláčová
Obecní zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy po projednání :
1.Zapisovatelku zápisu p. Lenku Šlechtovou a ověřovatele zápisu p. Ladu Hájkovou
a p.Josefa Širokého
2.Program jednání OZ
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.8800082918-1VB s GasNet s.r.o. na pozemcích
parc.č.203 a 211/18 v k.ú.Hvozdnice u Hradce Králové
4. Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2016 (zákon č.106/1999 Sb.) Uvedena
v příloze č.1.
5. Typ RD (typ dle ÚPO na parc.č.157/10 v k.ú.Hvozdnice u Hradce Králové) – p.Novotný.
Vyhovuje ÚPO.
6. Výstavbu ing.sítí pro RD na parc.č.29 v k.ú.Hvozdnice u Hradce Králové - p.Jedličková
7. Zahájení prací na Změně č.1 ÚP obce Hvozdnice (účinnost 28.2.2014).
Na OÚ zaregistrováno již několik žádostí. Termín podávání žádostí o začlenění pozemků do
Změny č.1 ÚP Hvozdnice je do 31.3.2017. Informace o přijímání žádostí bude zveřejněna na
úředních stránkách obce od 27.2.2017. Občané obce Hvozdnice budou informování
prostřednictvím písemného sdělení. OZ Hvozdnice pověřuje p.Klazara k přípravě
poptávkového řízení na zpracovatele zadávací dokumentace Změny č.1 ÚP obce Hvozdnice.
8. Odkup drobného zařízení (nábytku) pohostinství od manželů Čechových do majetku obce.
Odkup drobného majetku pohostinství:
1.část – 70 židlí, 19 čtvercových a 5 obdélníkových stolů, shrnovací stěna Variant v celkové
ceně 20 485,-Kč. Zároveň bude tato částka zahrnuta do rozpočtového opatření č.1/2017.
(Viz.příloha č.2)
2.část – skříně, police a barový pult se stříškou
Pověřen p.Klazar k projednání ceny této části inventáře (pořizovací cena před cca 6 lety
70 000,-Kč). Maximální dohodnutá cena do 35 000,-Kč. Zároveň bude tato částka zahrnuta do
rozpočtového opatření č.1/2017. (Viz.příloha č.2)
9. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ (ZŠ a MŠ Libčany) s obcí
Libčany pro děti z obce Hvozdnice.

10. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové MŠ (ZŠ a MŠ Libčany)
s obcí Libčany pro děti z obce Hvozdnice.
11. Obec Hvozdnice se bude finančně podílet od 1.9.2017 na provozu MŠ Libčany, částka se
bude odvíjet od výše nákladů na provoz MŠ za uplynulý rok. Dalším jednáním a zjištěním
výše nákladů pověřena p.Šlechtová.
12. Kontejner na zelený odpad – dodání na jaře 2017, nutno předfinancovat, 60 863,-Kč,
dotace bude proplacena do konce léta. Zároveň bude tato částka zahrnuta do rozpočtového
opatření č.1/2017. (Viz.příloha č.2)
13. Dar obce flétnový soubor Berušky – 1000,- Kč
14. Dar obce na recitační soutěž Libčanská básnička 1 500,-Kč

Obecní zastupitelstvo schvaluje 4 hlasy po projednání, 1 se zdržel
hlasování:
1. Výši finančního vypořádání za technické zhodnocení bytu RD pohostinství
V letech 2009 – 2010 došlo k rekonstrukci obecního bytu v 1.patře pohostinství, tuto investici
ve výši 251 271,- Kč uhradili manželé Málkovi. Nájemné dle nájemní smlouvy činilo 4 000,Kč , kdy částka 2 000,- bylo nájemné a částka 2 000,-Kč byla použita na umořování
technického zhodnocení bytu. Ke dni 30.11.2016 byla nájemní smlouva ukončena. K úhradě
zůstává 81 271,-Kč. Tuto částku uhradí obec Hvozdnice investorům. Zároveň bude tato
částka zahrnuta do rozpočtového opatření č.1/2017. (Viz.příloha č.2)
2. Výši investičního daru p.Jindřicha Klazara obci Hvozdnice za vybudování ing.sítí
k parc.č.211/16 v k.ú.Hvozdnice u Hradce Králové.
Investiční dar ve výši 214 972,- Kč
Zároveň bude tato částka zahrnuta do rozpočtového opatření č.1/2017. (Viz.příloha č.2)

Obecní zastupitelstvo schvaluje 4 hlasy po projednání, 1 proti:
Objednávku jednoho promítání - letní kino 2017– náklady na jeden film nejvýše 10 300,-Kč
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
a) Rozpočtové opatření č.9/2016
Příjmy:
Paragraf

Položka

0000

1111

navýšení o 17 tis. Kč

0000

1121

navýšení o 15 tis. Kč

0000

1211

navýšení o 71 tis. Kč

0000

1511

navýšení o 40 tis. Kč

3613

2132

navýšení o 1 tis. Kč

6171

2131

navýšení o 4 tis. Kč

3399

5169

navýšení o 10 tis. Kč

6112

5023

navýšení o 8 tis. Kč

6310

5141

navýšení o 1 tis. Kč

Výdaje:

b) Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdnice za rok 2016
Přezkoumání hospodaření obce Hvozdnice za rok 2016 proběhlo bez závad
c) Informace z jednání Mikroregionu Urbanická brázda
Statutárním zástupcem MUB byl zvolen na členské schůzi Stanislav Bydžovský, starosta obce
Osice.
Společné akce MUB:
Libčanská básnička
Praskačský zpěváček
Lesní závod
Olympiáda MŠ
Česenkovy Libčany
Na kolech mikroregionem
Adventní setkání seniorů (Hvozdnice 11.11.2017)
Centrum společných služeb – p.Středa, účetní z Praskačky, konzultace a pomoc pro ostatní
účetní v mikroregionu
Centrum společných služeb bude vydávat informační zpravodaj – informace o spolcích a
kulturních akcích, o práci centra
Informace o spolku chovatelů – vypracuje p.Široký
Informace o kulturních akcích – p.Šlechtová
d) Informace – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (směrnice) – přesunuto na příští
zasedání OZ Hvozdnice
e) Agenda BOZP – 21.2.2017 proběhne proškolení bezpečnosti práce (p.Klazar, p.Kinská,
p.Rajman, p.Šlechta) a dále zpracování dokumentace BOZP dle stávajících předpisů
f) Opravy – sál, pohostinství, byt (havarijní stav)
oprava oken v bytě pohostinství (truhlářství M.Novák)
oprava podlahy za výčepním pultem pohostinství (do konce února, p.Malínský Jaroslav)
oprava schodů a podlahy obecní sál (do konce března, p.Malínský Jaroslav)

oprava a dokončení obložení sál Hvozdnice (truhlářství M.Novák, zpracovává se nabídka)
g) Přehled kulturních akcí pro rok 2017
turnaj v prší
karneval pro děti
karneval pro dospělé (pomlázková zábava)
blahopřání jubilantům
vítání občánků
čarodějnice
kuželkový turnaj čarodějnice
výlet pro děti
letní kino
posvícení
rybářské závody
zájezd do divadla
adventní setkání seniorů
rozsvícení vánočního stromu
čertovská zábava
silvestrovská zábava

Ve Hvozdnicích 22.2.2017

Jindřich Klazar
starosta obce

Lenka Šlechtová
místostarosta obce

