Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 8. 2. 2012

1. Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje:
a) Volbu zapisovatele a ověřovatelů zápisu
b) Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hvozdec a městem
Hořovice o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace , adres a nemovitostí
c) Inventuru majetku k 31.12. 2011
d) Společné podání - žádost o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hvozdec a městem Hořovice
e) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Hořovice dle přílohy, ve
věci přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
f) Směrnici o ceně nájemného a ostatních službách spojených
s pronájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Mrtníku
g) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč na záchranu
varhan v kostele Narození Panny Marie v Mrtníku
h) Zachování výše a rozsahu poplatku za svoz a likvidaci komunálního
poplatku

2. Zastupitelstvo obce konstatuje:
a) Obec nemá vytvořeny podmínky pro výkon a
zabezpečení přenesené působnosti v oblasti přestupků,
což je důvodem k uzavření veřejnoprávní smlouvy
s městem Hořovice

3. Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí:
a) Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání č. 13 a 14
b) Vyjádření ověřovatelů k zápisu z veřejného zasedání č. 13 a 14
c) Návrh občanského sdružení Přátelé Komárova na zříení naučné
stezky Okolím Komárova
d) Informaci o udělení Dekretu na znak a vlajku obce Hvozdec
e) Informaci o rámcovém plánu zajištění oslav 110. výročí založení
SDH a Srazu rodáků obce Hvozdec

4. Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí:
a) S nabídkou na vypracování územního plánu obce
Hvozdec se společností PAFF- architekti o.v.s.,
jmenovitě s Ing. Arch. Michaelou Štádlerovou včetně
cenové nabídky

5. Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá:
a) zastupitelce Marii Ernestové – připravit stanovisko k žádosti
města Hořovice o poskytnutí příspěvku na stravování žáků
z obce Hvozdec, kteří plní povinnou školní docházku
v Hořovicích
b) zastupiteli Milanu Hlavatému zjistit možnost a finanční
náročnost na zřízení informační tabule v obci

6. Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
a) s poskytnutím finančního příspěvku:
Svazu neslyšících a nedoslýchavých Hořovice
Svazu tělesně postižených Hořovice
Domovu Na Výsluní Hořovice
Českému svazu ochránců přírody Rokycany
I když si zastupitelstvo činnosti všech těchto organizací váží, finanční
náročnost zajišťování vlastních obecních záležitostí nedovoluje příspěvek
poskytnout. Většině ze žadatelů byl příspěvek poskytnut minulý rok.

